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Sammanfattning 

Inom den rasideologiska och nationalsocialistiska svenska Nordiska motståndsrörelsen förstås 

vi idag leva i en tid av destruktivitet, där det svenska samhället präglas av en förintande 

könskamp som hotar de vita folken. Hotet, som förkroppsligas och bedrivs av feministerna, 

lägger grunden till den antifeminism som genomsyrar rörelsen, och i denna studie analyseras 

hur antifeminismen tar sig uttryck inom Nordiska motståndsrörelsen. Syftet är att analysera hur 

feministen, och indirekt feminismen, konstrueras av rörelsen genom att dels undersöka hur 

feministen konstrueras i relation till (re)producerade normativa föreställningar om genus, ras 

och sexualitet, dels i relation till de emotioner som genomsyrar framställningarna av feministen. 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet har kombinerats med Laclau och Mouffes 

diskursteori som tillsammans med diskursanalytiska verktyg hämtade från Faircloughs kritiska 

diskursanalys lagt grunden till studiens metod och analys. Utifrån diskursteori och Butlers teori 

om performativitet samt Ahmeds teoribildning om affektiva figurationer har jag kunnat visa 

hur rörelsens antifeminism grundas i idealet om den ”naturliga” könsordningen och den 

heterosexuella kärnfamiljen, där den vita kvinnokroppen blir en symbol för den föreställda 

vackra nordiska nationen. I motsats till detta ideal konstrueras feministen som en affektiv 

figuration, en ”ful feminist”, som förkroppsligar det demoraliserande projekt den kultur-

marxistiskt influerade feminismen förstås utgöra. Genom narrativet om den vita nationens 

undergång drivs en rädslans politik vilken legitimerar rörelsens kamp mot feminismen och 

feministerna, där NMR förstås förkroppsliga kärleken i motsats till feministernas hat. Att vara 

antifeminist inom Nordiska motståndsrörelsens diskurs är att förespråka kärleken för nationen 

samtidigt som det innebär att kämpa för den vita rasens överlevnad, och antifeminismen blir 

därmed ett bärande element för rörelsens upprätthållande. 
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1. Inledning 
 

Under 2016 bevittnade Sverige en ökning av antalet aktiviteter inom den rasideologiska vit 

makt-miljön och i en sammanställning gjord av stiftelsen Expo (2017), vilka granskar rasistiska 

och högerextrema grupperingar i Sverige, konstateras att ”den mest radikala extremhögern är 

på stark frammarsch”. Den största gruppen är enligt Expo den Nordiska motståndsrörelsen, 

vilka är en uttalat nationalsocialistisk organisation (NMR, 2017a) som av Säkerhetspolisen och 

Brottsförebyggande rådet (2009, s. 12-13) betecknas som en antidemokratisk gruppering med 

inslag av våldsam extremism. Rörelsen vilka har som en central taktik att arbeta intensivt med 

att markera sin närvaro i det offentliga rummet (Lööw, 2017b), har under 2016 generat ett 

enormt medialt intresse i jämförelse med året dessförinnan (Larsson, 2016)1 och under 2017 är 

det mediala intresset för rörelsen fortsatt högt. I dagstidningarna kan vi i år bland annat läsa om 

NMRs medverkan under Almedalen, demonstrationen den 30e september under bokmässan i 

Göteborg, misstänkta kopplingar till bombdåd i Västsverige i januari och rapportering från 

rörelsens förstamaj-demonstration i Falun. 

I takt med Nordiska motståndsrörelsens etablering i det offentliga och mediala rummet går det 

även att bevittna hur rörelsen allt mer normaliseras inom en övergripande och pågående 

normaliseringsprocess av fascistiska partier – vilket kan, om dessa partier skulle vinna politisk 

makt, få avgörande demokratiska konsekvenser (Deland & Westin, 2007, s. 7; Gardell, 2017, 

s. 20). I den rasideologi och nationalsocialism NMR förespråkar är nämligen den uttryckliga 

målsättningen att genomföra en ”revolutionär omdaning i hela folkets tankesätt” mot en utopisk 

”folkgemenskap”, vilken motsätter sig dagens demokratiska system och grundas i en 

föreställning om den vita rasen som nu hotas av ”parasitära och människofientliga krafter” 

(NMR, 2017a, s. 5-6, 34, 41). Föreställningen om hotet mot den vita rasen grundas vidare i en 

fantasi om en ”ödeläggelse av den vita civilisationen” (NMR, 2017f) som förstås bedrivas av 

feminismen och feministerna genom den ”förintande könskamp” som präglar dagens svenska 

samhälle och vilken syftar till att ”försvaga de vita folken” (NMR, 2017b). 

Konstruktionen av feminismen som ett hot inom den rasideologiska miljön är något som har 

uppmärksammats i tidigare forskning (Petchesky, 1981; Keskinen, 2013; Kimmel, 2013), och 

Statens medieråd (2013, s. 54) konstaterar att antifeminism är en gemensam nämnare för 

                                                           
1 Larsson, skribent vid Aftonbladet, påvisar att antalet artiklar i Mediearkivet Retriever under 2016 hade ökat 

med cirka 800 stycken jämfört med 2015.  
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rasideologiska rörelser. Enligt religionshistorikern Mattias Gardell betecknar antifeminism en 

ideologi eller teori som är beroende av föreställningar som den definierar som ”feministiska”, 

för att sedan kritisera denna föreställning och förneka dess giltighet. Antifeminister, menar 

Gardell, bekämpar således en fiende de själva konstruerat, vilket medför att de inte 

nödvändigtvis behöver vara inlästa på inomfeministiska diskussioner, feministiska texter eller 

feministiska politiska målsättningar för att ”i bestämda ordalag uttala sig om vad feminism är 

och vad feminister vill” (Gardell, 2013, s. 178).  

Inom Nordiska motståndsrörelsen konstrueras med andra ord en specifik form av antifeminism 

som grundas i rörelsens (re)producerade föreställningar om feminismen och feministen – 

föreställningar som sedan också kritiseras av NMR i konstruktionen och upprätthållandet av 

den egna rörelsen. I den här studien undersöker jag hur denna antifeminism tar sig uttryck inom 

NMRs kontext och hur den också upprätthålls och genomsyras av emotioner, vilka enligt Sara 

Ahmed (2004, s. 52) skapar och vidmakthåller ett föreställt vi i relation till den andre. När 

Nordiska motståndsrörelsen konstruerar feministen som en fiende och ett hot binds denna 

således samman med olika emotioner vilka får konsekvenser för hur rörelsen och den national-

socialistiska identiteten i sin tur skapas och upprätthålls. Inom NMR, vilket jag i denna studie 

ämnar visa, utgör antifeminismen ett bärande element för rörelsens upprätthållande: ett 

föreställt hot som förkroppsligas av feministen och som skapar ett kollektivt vi som står enade 

i kampen mot den vita civilisationens undergång. 

 

Syfte och frågeställningar 

Med bakgrund i den antifeminism som genomsyrar den svenska Nordiska motståndsrörelsen är 

syftet med studien att analysera hur feministen, och indirekt feminismen, konstrueras av 

rörelsen. Syftet ämnas besvaras genom följande frågeställningar: 

- Hur beskrivs och definieras feministen i materialet?  

- Vilken roll spelar normativa föreställningar om genus, ras och sexualitet för konstruktionen 

av feministen inom rörelsen? 

- På vilka sätt spelar emotioner in i hur feministen framställs och konstrueras? 

 



3 

 

Disposition 

I det kommande redogör jag först för forskningsläget inom samma område i syfte att dels 

introducera ämnet och ge en bakgrund till fenomenet, dels för att positionera studien inom ett 

övergripande och relevant forskningsfält. Sedan presenteras de teoretiska utgångspunkter som 

ligger till grund för studien i teoriavsnittet där jag har valt att utgå från socialkonstruktionism 

och diskursteori, vilka även lägger grunden för studiens metodologi. I metodavsnittet 

presenteras därmed diskursanalys och de diskursanalytiska verktyg som appliceras i analysen, 

samt en redogörelse för källmaterial, insamling, urval och bearbetning. I samma avsnitt 

diskuteras även studiens etiska aspekter, utifrån en diskursteoretisk diskussion om epistemologi 

och vetenskapsteoretiska grundantaganden. Därefter följer en presentation av studiens analys 

samt resultat, och i avslutningen sammanfattas och diskuteras sedan resultaten i relation till 

forskningsläget, teori och metod – för att slutligen avslutas i en diskussion om studiens 

implikationer för praktik och vidare forskning. 

 

2. Tidigare forskning 

Den här studien är en del i ett större forskningsprojekt med titeln Angry White Men?2 som syftar 

till att skapa dels kritisk kunskap gällande våldsam rasism, dels en fördjupad förståelse av 

aktörers motiv och motivationer genom en analys av ultranationalismens affektiva 

dimensioner.3 Inom ramen för projektet analyseras bland annat diskussioner inom 

ultranationalistiska forum på internet och i sociala medier, samt de typ av argument, narrativ 

och visioner som framkommer inom ultranationalistiska och rasistiska sammanhang. Min 

studie positioneras således inom detta projekt då ultranationalistiska narrativ på internet i 

huvudsak undersöks, och mitt forskningsläge börjar med en redogörelse för nationalsocialismen 

i Sverige i syfte att ge en kortfattad och övergripande bakgrund till fenomenet. Därefter 

redogörs för nationell och internationell forskning om antifeminism och genuskonstruktion 

inom den ultranationalistiska rasideologiska miljön, och till sist presenteras för denna studie 

relevant forskning om högerextremism och ultranationalism på internet. 

                                                           
2 Forskningsprojektet leds av historikern Heléne Lööw, religionshistorikern Mattias Gardell och sociologerna 

Simon Lindgren och Samuel Merrill. 
3 Med ultranationalism åsyftas enligt Roger Griffin (1993, s. 37) former av nationalism vilka går bortom och tar 

avstånd från liberala institutioner och upplysningens humanism, och som också tenderar att förespråka en nation 

vilken inkluderar de som tillhör den egna etiska gemenskapen. Ultranationalism förekommer framför allt inom 

rörelser präglade av rasism och xenofobi enligt Griffin, och innefattar således alltid rasistiska element (Berggren, 

2002, s. 429).  



4 

 

Nationalsocialismen i Sverige och Nordiska motståndsrörelsens framväxt 

Internationell forskning om fascism, nationalsocialism, ultranationalism, vit makt-grupperingar 

och hatbrott är som historikern Heléne Lööw påpekar mycket omfattande, medan nationell 

akademisk forskning om den svenska vit makt-världen fortfarande är begränsad. Enligt Lööw 

är området behäftat med en tydlig definitionsproblematik som bland annat präglas av en 

avsaknad av en övergripande term som inbegriper hela fältet, och forskning har främst fokuserat 

på olika former av populism och ultranationalism (Lööw, 2017a, s. 22-24). Definitions-

problematiken som genomsyrar forskningsfältet är något som ett flertal forskare betonar, där 

begrepp som fascism, populism, högerextremism och nationalsocialism innefattar flera, ibland 

skiftande, innebörder (Hainsworth, 2000; Deland & Westin, 2007; Widfeldt, 2015; Benveniste, 

Campani & Lazaridis, 2016; Sörbom & Wennerhag, 2016).4 På grund av forskningsfältets breda 

spann och den tydliga definitionsproblematik som präglar det är det därmed svårt att ringa in 

fältet, och jag har därför valt i denna studie att framför allt fokusera på nationell forskning om 

svensk nationalsocialism och högerextremism. 

Högerextremism, menar Deland m.fl., grundas i exkluderande och inkluderande praktiker av 

”vi” och ”dem”; ”folket” och ”främlingarna” inom ett specifikt politiskt projekt, som vanligtvis 

grundas i en nationalistisk politisk ontologi. Högerextrema grupperingar karaktäriseras också 

ofta av våldsamma inslag för att nå politiska mål, samt av starka ledare och en rasideologisk 

föreställningsvärld med utgångspunkt i ”rasen” och ”vithet” (Deland, Hertzberg & Hvitfeldt, 

2010, s. 6-9). Rydgren påpekar även att begreppet ”högerextremism” ofta reserveras för 

utomparlamentariska rörelser vilka tar avstånd från det demokratiska systemets institutioner, 

och som väljer att handla utanför detta (Rydgren, 2010, s. 17). Med en gemensam utgångspunkt 

i fantasin om ”rasen” kan högerextremism och nationalsocialism således förstås vara nära 

sammanlänkad,5 och som Larsson påpekar är också fascism och nationalsocialism ”syskon i 

samma ideologiska familj” (Larsson, 2014, s. 103).  

Gemensamt för högerextremism, nationalsocialism och fascism är dess andrafieringsprocess, 

men till skillnad från högerextremismen grundas fascismen och nationalsocialismen på ett 

                                                           
4 Samlingsbegreppet ”vit makt-världen” innefattar en mängd olika ideologiska inriktningar, från 

nationalsocialister, fascister, rasockulta grupper till kristna antisemitiska grupperingar. Vit makt-miljön består i 

realiteten av olika ideologiska hybrider (Lööw, 2015, s. 127), och jag har valt att i det här avsnittet fokusera på i 

huvudsak den nationalsocialistiska ideologin då Nordiska motståndsrörelsen identifierar sig med denna. 
5 Begreppet högerextremism är som Gardell (2007, s. 56-57) påpekar problematiskt då skillnader inom olika 

högeryttringar och likheter mellan vitmaktideologier och vänsterideologier döljs – en problematik som överförs 

till denna studie då jag använder begreppet svepande. Ändock har jag valt att använda begreppet i studien 

eftersom det medför en tydlig pedagogisk fördel i framställningen då det tillåter mig att beskriva en övergripande 

svensk kontext, samtidigt som jag erkänner och håller med om Gardells kritik av begreppet. 
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tydligare sätt i en ideologi om en nationell pånyttfödelse med en ny typ av nationalistisk och 

auktoritär statsmakt. Till skillnad från fascismen beskrivs dock nationalsocialismen som en 

idealistisk och utopiskt präglad ideologi grundad i känslor och vilja, där rasteorin, med fokus 

på kampen mellan raserna, är det centrala (Larsson, 2014, s. 104).6 Den föreställda enhet som 

är nationen inom nazismen är både essentialistiskt och naturalistisk och förser dess medlemmar 

med specifika normativa beteenden och identitetsformationer (Benveniste, Campani & 

Lazaridis, 2016, s. 7). 

Lindquist påpekar dock att ett försök att fastställa nazismens ”innersta väsen” vore ett sannolikt 

”fåfängt företag”, då detta i hög grad beror på forskarens position och val. Ett antal tendenser 

inom nationalsocialismen sammanfattas emellertid av författaren som betonar att nazismen 

genomsyras av antisemitism, etnocentricitet, våldsdyrkan, militarism, auktoritetstro och 

ledarkult (Lindquist, 1999, s. 8). Av Statens medieråd betonas också ”folkgemenskap” som ett 

centralt tema för den svenska rasideologiska miljön, där referenser dras till ett idealiserat 

förflutet med bland annat vikingatiden, den svenska stormaktstiden och folkhemmet som 

utgångspunkt för en pånyttfödelse.7 Folkgemenskapen blir i denna miljö en exkluderande 

etnokratisk praktik då den bygger på exkludering utifrån ras och etnicitet, och den 

rasideologiska miljön genomsyras också mycket tydligt av ett utpräglat konspiratoriskt 

tänkande där antisemitismen och föreställningen om ett judiskt världsherravälde är vanliga 

inom vissa delar av miljön (Statens medieråd, 2013, s. 55-57). 

Historien om den svenska nazismen är dock splittrad och sedan dess uppkomst har det existerat 

hundratals större och mindre partier, föreningar, sammanslutningar och tidningar (Lööw, 2004, 

s. 439; 2015, s. 22). Under mitten av 1950-talet splittrades också den europeiska national-

socialismen och fascismen i två delar, där en del blev embryot till de parlamentariska 

extremnationalistiska partierna i vilka rasideologin, antisemitismen och antidemokratin 

övergavs. Den andra delen höll fast vid de gamla idealen samt det rasideologiska tänkandet och 

lade grunden för den moderna vit makt-rörelsen som kom att växa fram under framför allt 1980-

talet och början av 1990-talet (Lööw, 2007, 83-84). 

                                                           
6 Enligt Larsson skiljer sig nationalsocialism och fascism åt i vissa avseenden, framför allt i anspråken på total 

makt där de tyska nazisterna betonade kampen för den ”överlägsna rasen” till skillnad från de italienska 

fascisterna (Larsson, 2014, s. 106). Som Widfeldt påpekar är fascismen inte heller nödvändigtvis rasistiskt och 

innehåller dessutom inte antisemitism som är grundläggande för nationalsocialismen (Widfeldt, 2015, s. 31). 
7 Lööw påpekar att föreställningen om folkgemenskapen baserad på raslig och/eller kulturell gemenskap har 

bestått under årtionden och har rötter i den tidiga nationalsocialistiska ideologin om volksgemeinschaft (Lööw, 

2015, s. 165). 
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Den moderna vit makt-rörelsen och miljön, i vilken den Nordiska motståndsrörelsen har sina 

rötter, bars upp av rörelser som bestod av mindre organisationer och grupperingar och liknas 

enligt Lööw vid en livsstil. Vit makt-världen knyts samman av ett gemensamt ideologiskt gods 

och en stark lojalitet samt sammanhållning, i vilken kampen är en förutsättning för inträde i 

rörelserna (Lööw, 2000a, s. 77, 143). Under 1980- och 1990-talen radikaliserades vit makt-

miljön successivt och retorik omsattes i praktisk handling, och utmärkande för perioden är att 

enskilda ideologiproducenter och aktörer fick en större betydelse än själva organisationerna 

(Lööw, 2015, s. 52-54). I en rapport från BRÅ och Säpo placeras Svenska motståndsrörelsen 

(SMR), som grundades 1997 och som är föregångare till NMR, inom vit makt-miljön, och 

beskrivs som en regelrätt hierarkisk organisation med ledare, regler för medlemskap och krav 

på disciplin (BRÅ, 2009, s. 12, 44). År 2014 deklarerades inom SMR att en parlamentarisk gren 

skulle bildas och allt sedan valet samma år har rörelsen fortsatt intensifiera sin verksamhet med 

propagandaaktiviteter, möten och intern verksamhet (Lööw, 2015, s. 77). Nordiska motstånds-

rörelsen finns idag i Sverige, Finland, Norge och Danmark – men den absolut största 

avdelningen är belägen i Sverige (Expo, 2013, s. 39). 

Inom akademisk forskning som behandlar den svenska moderna högerextremismen och vit 

makt-miljön har stort fokus tilldelats parlamentariska grupperingar – med Sverigedemokraterna 

i förgrunden (Mulinari & Neergard, 2010; Hellström & Nilsson, 2010; Hübinette & Lundström, 

2011; Hellström, 2013; Widfeldt, 2015; Norocel, 2017). De svenska utomparlamentariska vit 

makt-rörelserna har inte i samma utsträckning och med samma detaljfokus undersökts i 

jämförelse med den övergripande rasideologiska miljön, något som kan förstås med bakgrund 

i rörelsernas splittrade karaktär och relativa frånvaro i det offentliga rummet (jfr. Lööw, 2015, 

s. 53)8. När denna studie utförs är läget dock annorlunda i synnerhet för NMR då de utgör en 

samlad organisation vars återkommande närvaro i det offentliga rummet uppmärksammas 

medialt – vilket innebär att rörelsen genom den mediala förekomsten även har en påverkan på 

det samtida övergripande samhällsklimatet. Som Deland och Westin, men också Gardell (2017, 

s. 20), framhåller är det ytterst viktigt att studera rörelser som NMR då de har och fortsätter att 

normaliseras i det svenska samhället: ”Fascismen är inte längre det otänkbara, i stället har den 

återuppstått som ett etablerat politiskt alternativ, inte längre en avvikelse” (Deland & Westin, 

2007, s. 7). 

                                                           
8 Lööw (2015, s. 53) konstaterar att det fram till början av 1990-talet var ”betydligt enklare att få överblick över 

vit makt-världen eftersom medlemmarna tillhörde traditionella organisationer”. 
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Antifeminism, hypermaskulinitet och genuskonstruktion inom den rasideologiska miljön 

Normaliseringen av ultranationalistiska rörelser i Sverige är enligt Gardell (2017, s. 20) ett 

demokratiskt problem då ”demokratins bärande principer om alla människors likhet i värdighet 

och rättigheter” riskeras att ”fasas ut i marginalen igen”. Den antidemokratiska hållningen som 

förespråkas inom den ultranationalistiska miljön tar sig bland annat uttryck i den konstruerade 

antifeminism som genomsyrar de rasideologiska rörelserna – och inte minst NMR. I en 

sammanställd rapport från ett expertseminarium om antifeminism och högerextremism som 

hölls i Oslo 2012, konstateras nämligen att antifeminismen är ett demokratiskt problem, då 

kvinnor, icke-heterosexuella och människor med en annan etnisk och kulturell bakgrund 

konstrueras som minoriteter vilka hindras från att ta del av samma rättigheter. Antifeminism 

handlar enligt forskarna bakom rapporten om makt, genus, ras och sexualitet: om att etablera 

en dominerande förståelse av vad som är ”manligt” och ”kvinnligt”, men också om vad som är 

”sanning” (Reform, 2013).  

Den ultranationalistiska vit makt-miljön är enligt Lööw (2000b) kraftigt mansdominerad och 

till stor del präglad av en manscentrerad ideologi, vilket kan förstås få konsekvenser för 

konstruktionen av genus och antifeminism inom de nazistiska rörelserna. I den traditionella 

nationalsocialismen påvisas av Theweleit att maskulinitetskonstruktioner hade en avgörande 

betydelse för nazismens utformning, då en specifik manskultur konstruerades och upprätthölls 

inom den tyska fascismen. I denna manskultur var disciplinering av kroppen, nedtryckandet av 

känslor, vålds- och krigarromantik och föraktet mot femininitet samt homosexualitet centrala 

drag (Theweleit, 1995). Den traditionella nationalsocialismen beskrivs också av Lodenius och 

Wikström (1997, s. 87) vara en manscentrerad ideologi och rörelse, där kvinnans betydelse gavs 

av mannen och knöts samman till den traditionella moderskapsrollen och den essentiella 

genusideologin. Enligt Lööw genomsyrades de nazistiska organisationernas kvinnosyn och 

genuskonstruktion även av det rasideologiska tänkandet, i vilken kvinnorollen och moderskapet 

knöts samman med föreställningen om plikten gentemot nationen och den vita rasen. Kvinnor 

och män konstruerades som varandras motsatser och komplement, där nazisterna framhävde att 

kvinnor och män hade skilda biologiska och själsliga förutsättningar (Lööw, 1992, s. 545-547).  

Enligt Deland, Hertzberg och Hvitfeldt (2010, s. 10) genomsyras dagens högerextrema rörelser 

fortfarande av konservatism och särartsfeminism, vilka grundas i föreställningen om och 

förespråkandet av män och kvinnors biologiska olikhet. I en intervjustudie med avhoppade 

nynazister i Skandinavien, påvisas av Kimmel även att den moderna nazismen är ett tydligt 

maskuliniserande projekt. Enligt Kimmel är deltagandet inom extremhögern för vissa unga 
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män, vilka utgör en stor del av rörelserna, mer en hängivelse åt en maskulin praktik snarare än 

ett fast engagemang till en politisk ideologi (Kimmel, 2007, s. 203). Statens medieråd påpekar 

dessutom att den svenska rasideologiska miljön tangerar att präglas av hypermaskulinitet som 

ideal och praktik, vilken förstås som en överdriven och ofta våldsorienterad manlig identitet. 

Konstruktionen av hypermaskuliniteten resulterar i sin tur också i en tydlig antifeminism, i 

vilken feminismen förstås som en institutionaliserad maktfaktor som hotar fantasin om den 

svenska folkgemenskapen (Statens medieråd, 2013, s. 54). I en studie av samtida vit makt-

rörelser i USA visar Ferber (2000) att genus inom miljön konstrueras i essentiella termer, där 

(den vita) maskuliniteten inom dessa rörelser också förstås som förlorad och under hot av 

feministiska rörelser. 

I Ferbers studerade vit makt-miljö konstrueras en typ av antifeminism i vilken feministiska 

rörelser anklagas ha en avmaskuliniserande effekt, där feminismen förstås resultera i en 

upplösning av den naturliga könsordningen och således i ett samhälleligt kaos (Ferber, 2000, s. 

48). I en högerextrem kontext i Finland visar Keskinen (2013, s. 228) bland annat hur 

feminismen beskrivs ha ”gått för långt” och hur den tagit över en offentlig sfär och underordnat 

heterosexuella vita män. Föreställningen om feminismen som ett avmaskuliniserande projekt 

inom, i detta fall, vit makt-miljön bör enligt Kimmel bland annat förstås utifrån konstruktionen 

av ett maskuliniserat förflutet, som grundas i en patriarkal idé om en naturlig könsordning och 

föreställningen om den hårt arbetande vita mannen som byggt nationen. Det maskuliniserade 

förflutna är i allra högsta grad också rasifierat, där all annan form av maskulinitet förutom den 

vita mannens konstrueras som problematisk och avvikande (Kimmel, 2013, s. 55).  

Den övergripande antifeminismen tar sig ofta uttryck, enligt Anderson som analyserat sexism 

och antifeminism i USA, i föreställningen om att jämställdheten redan är nådd. Feministerna 

konstrueras i den offentliga debatten som manshatande kvinnor på jakt efter makt och 

överordning över män, samtidigt som män konstrueras som könsdiskrimineringens verkliga 

offer (Anderson, 2015, s. 51).  Konstruktionen av antifeminismen bör också ses med bakgrund 

i den utbredning av antigenuskampanjer som sker i världen. I antologin Anti-gender campaigns 

in Europe (2017, s. 2-3) konstateras att vi i Europa nu bevittnar uppkomsten och utbredningen 

av en transnationell antigenusrörelse vilken motsätter sig genusideologin, och därmed 

likartsfeminismen, som utgår från genus och sexualitet som en social konstruktion – och 

rörelsen framhäver istället biologiska och essentiella perspektiv. Ett gemensamt tema inom 

dessa kampanjer är argumentet om att genusideologin, och indirekt feminismen, utgör ett hot 

mot den västerländska civilisationen, samtidigt som genusideologin också betraktas som en 
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hemlig politisk strategi inom vilken ”vanligt folk” påtvingas minoritetsvärderingar (Paternotte 

& Kuhar, 2017, s. 5-6).  

De argument som tidigare forskning visar förekommer inom en internationell kontext om 

antifeminism förekommer också inom den svenska högerextrema miljön – men inom nationell 

forskning är detta litet undersökt. I rapporten från expertseminariet i Norge, som nämndes i 

början av avsnittet, konstateras just att forskningsläget om antifeminism och högerextremism 

är nästintill obefintligt: ”Det finnes derimot ikke et forskningsmiljø eller forskningsprosjekt 

som har som oppgave å undersøke antifeminisme, eller for å se dette fenimenet i sammenheng 

med ekstremisme” (Reform, 2013, s. 5). Med bakgrund i det tomrum som präglar 

forskningsfältet, är målsättningen med min studie dels att generera ny kunskap om hur 

antifeminism konstrueras och verkar inom den ultranationalistiska vit makt-miljö som är den 

svenska Nordiska motståndsrörelsen. Dels att studera hur antifeminismen verkar genom normer 

om genus, sexualitet och ras vilka samverkar för att konstruera den egna identiteten i relation 

till det föreställda hot som feminismen och feministen påstås utgöra. 

 

Högerextremism och ultranationalism på internet 

I min studie kommer jag att använda mig av digitalt källmaterial publicerat på NMRs hemsida 

Nordfront.se och deras Youtubekanal, och inom både internationell och nationell forskning om 

högerextremism har den digitala tidsåldern lyfts fram som en viktig epok för rörelsernas 

utveckling – där internets betydelse för mobilisering av högerextrema rörelser har betonats 

(Adams & Roscigno, 2005; Klein, 2010; Caiani & Parenti, 2013; Wiederer, 2013; Lööw, 2015; 

Dahlberg-Grundberg, 2017). Enligt Lööw blev internet under dess tidiga epok snabbt ett 

medium som användes av vit makt-grupper för att sprida propaganda och locka medlemmar, 

men också för att kunna kommunicera med likasinnade runtom i världen. Internet tillhandahöll 

också möjligheten att nå ut med material som av juridiska skäl inte kunde spridas utan risk för 

åtal för hets mot folkgrupp, och allt sedan den moderna teknologins framväxt har de 

rasideologiska rörelserna flitigt använt sig av det nya mediet. Hemsidor, sociala medier, 

nyhetsbrev, debattforum och webbaserade butiker är några av de medium som är centrala för 

vit makt-rörelserna, och med hjälp av sociala medier kan rörelserna snabbare än någonsin nå ut 

med information (Lööw, 2015, s. 192-197). 

Internet har medfört både för- och nackdelar och inom den internationella forskningen påvisar 

bland annat Caiani och Parenti (2013, s. 142) i en omfattande kartläggning av högerextremism 
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på internet i USA och Europa, att högerextrema rörelser är mycket aktiva användare av internet 

som är ett viktigt verktyg för rörelserna att stärka deras nätverk nationellt och internationellt. I 

en studie av ultranationalistisk retorik på internet visar Klein hur vit makt-rörelser också 

konstruerar ett specifikt narrativ kopplat till hat, där rörelserna ofta fokuserar på och pekar ut 

en fiende, den rasifierade andre, som blir föremål för rasistiska kampanjer. Internet har 

dessutom inneburit en förändring i rörelsernas strategi, från rekrytering och mobilisering genom 

gruppernas egna budskap där organisationen var den aktiva aktören, till en gräsrotsrörelse som 

anspelar på en generell rasistisk kontext och vilken sprids samt mobiliseras genom hemsidor 

och dess besökare i daglig interaktion (Klein, 2010, s. 149-151). Med andra ord har internet 

inneburit att de tidigare små exklusiva rörelserna nu kan mobilisera sig utanför deras tidigare 

begränsade fysiska sfär, samtidigt som medlemmarna interaktivt är en aktiv del av rörelserna 

och deras upprätthållande. 

Intresset inom den samtida nationella forskningen om vit makt-världen har i många fall 

centrerats kring internet och rörelsernas användning av detta. Till exempel har Lundquist 

undersökt ideologiproduktionen inom den högerextrema bloggportalen Motpol.nu, och visat 

hur skribenterna genom bloggportalen odlar en föreställning om skillnader mellan människor, 

där den egna etniska gruppen ses som en enhet som prioriteras högre än den enskilde individen. 

Genom portalen motiveras också en politisk kamp som är i grunden metapolitisk och syftar till 

att förändra attityder och förhållningssätt i det långsiktiga (Lundquist, 2010, s. 152-153). I en 

studie av svensk högerextrem videoaktivism på Youtube visar Ekman hur videoklipp blivit en 

nyckelstrategi i högerextrema rörelsers kommunikativa repertoar och aktivism, där videor bland 

annat är ett sätt för rörelserna att modifiera den gemensamma historiska bilden av höger-

extremismen. Genom användandet av en specifik estetik och ett narrativ skapas och sprids en 

affektiv politik i vilken värden som vänskap, motstånd och kollektiv handling förmedlas 

(Ekman, 2014, s. 96).  

I forskning om högerextremism på internet har Nordiska motståndsrörelsen och deras hemsida 

Nordfront.se studerats av bland annat Hirvonen, som konstaterar att Nordfront är en arena för 

rasism inom vilken rasistiska föreställningar om flyktingbarn reproduceras (Hirvonen, 2013). 

Nordfront utgör dock endast en liten del av Hirvonens studie som fokuserar på representationer 

av asylsökanden, och den studie jag har funnit som behandlar NMR mest detaljerat är Statens 

medieråds (2013) rapport om antidemokratiska budskap på internet där Nordfront är en av sju 

högerextrema hemsidor som analyseras. I rapporten konstateras att hemsidan är mycket 

omfattande och utgörs av en kombinerad organisations- och nyhetssida inom vilken 
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rasideologiska och fascistiska texter publiceras. Vidare framhålls i rapporten, vilket har nämnts 

tidigare, att antifeminismen också är en gemensam nämnare inom den högerextrema och 

rasideologiska miljön (Statens medieråd, 2013, s. 54) – men hur denna antifeminism 

konstrueras i detalj förblir dock outforskat i rapporten. I nästa avsnitt presenteras de teoretiska 

utgångspunkter som ligger till grund för analysen av NMRs konstruerade antifeminism. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt behandlas och presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter, vilka grundas i 

det socialkonstruktionistiska perspektivet med dess fokus på språket som konstruerande av den 

sociala världen. Enligt Vivien Burr (2003) är socialkonstruktionismen9 en beteckning som 

fångar in en rad skilda discipliner och teorier om kultur samt samhälle, och det finns därmed 

inte en ensam definition av det teoretiska perspektivet. Det existerar emellertid gemensamma 

antaganden som är grundläggande för de olika angreppsätten, där det kritiska förhållningssättet 

till förgiventagen och objektiv kunskap är ett av de mest grundläggande. Utgångspunkten är att 

verkligheten är tillgänglig för oss genom språket och olika kategorier som är kulturellt, socialt 

och historiskt specifika, vilket innebär kategorierna också är föränderliga. Hur vi uppfattar 

världen skapas och upprätthålls genom sociala processer inom vilka kunskap produceras i 

daglig social interaktion där gemensamma ”sanningar”, det vill säga våra tillfälliga och 

gemensamt accepterade sätt att förstå världen, konstrueras genom språkliga praktiker och 

processer (Burr, 2003, s. 2-8). 

Genom konstruktionen av gemensamma sanningar blir vissa former av sociala handlingar också 

naturliggjorda i relation till andra som blir otänkbara, vilket innebär att konstruktionen av 

kunskap därmed får konkreta sociala konsekvenser. Studiet av språkliga praktiker, interaktion, 

och konstruktionen av sanning får därför en särskild relevans inom socialkonstruktionismen 

som ifrågasätter objektiv och universell kunskap, och istället betonar det kontextuellt specifika. 

Ett av de teoretiska angreppsätt som utgår från dessa antaganden, men som också utvecklar dem 

vidare, är Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori som presenteras nedan. 

                                                           
9 Jag väljer här i enlighet med Vivien Burr (2003, s. 19) att använda mig av begreppet ”socialkonstruktionism” 

istället för ”socialkonstruktivism” då konstruktivism ibland kan referera till Piagets konstruktivistiska teori. 
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Diskursteori, hegemoni och subjektskonstruktion 

I Hegemonin och den socialistiska strategin, publicerad för första gången 1985, utarbetar 

Laclau och Mouffe sin diskursteori som utgår från det ontologiska antagandet om det sociala 

som en diskursiv konstruktion i förändring. Diskurs, som är ett centralt begrepp inom teorin, 

förstås av författarna som en bestämd, men inte fullständig, fixering av betydelser som sker 

genom artikulatoriska (språkliga) praktiker inom en bestämd domän. Enligt Laclau och Mouffe 

etableras en diskurs som en totalitet inom vilken varje tecken och betydelser är fastställda som 

moment genom relationer till och uteslutandet av andra tecken: en diskurs försöker reducera 

mångtydighet till entydighet. Ett moment är i diskursteorin ett element som fått sin betydelse 

fixerad och element är de tecken, handlingar och fenomen vars betydelse fortfarande är 

mångtydig (Laclau & Mouffe, 2008, s. 157-159). Elementen relateras således till varandra 

genom artikulation och inom diskursen fixeras elementen till moment och etablerar en totalitet. 

Diskursen som totalitet bör dock inte förstås som en oföränderlig, given och avgränsad 

positivitet utan betraktas snarare som föränderlig: som en tillfällig fixering med utrymme för 

nya artikuleringar (Laclau & Mouffe, 2008, s. 165).  

Den ontologiska utgångspunkten i diskursteorin är att den sociala verkligheten är konstituerad 

av diskurs och distinktionen mellan diskursiva och icke-diskursiva praktiker tillbakavisas: 

diskursen har alltid en materiell karaktär och utgör en reell kraft som formar och upprättar 

sociala relationer (Laclau & Mouffe, 2008, s. 159, 162-165). Diskursen skapar möjligheter för 

vissa handlingar samtidigt som andra blir otänkbara, vilket innebär att diskurser får materiella 

konsekvenser i hur människor agerar inom olika kontexter. Alla sociala praktiker blir inom 

diskursteorin artikulationer då de reproducerar, ifrågasätter eller omformar diskurser, och 

sociala relationer är alltid genomsyrade av makt (Laclau, 1990, s. 31). Enligt Laclau och Mouffe 

är makt nära knutet till objektivitet där vissa diskurser etableras som naturliga och självklara, 

vilket resulterar i att alternativa artikulationer förträngs. Objektivitet blir således synonymt med 

ideologi då objektiviteten döljer alternativa betydelser och handlingsmöjligheter – och det 

sociala konstrueras på bestämda sätt (Laclau, 1990, s. 92). 

Diskursens objektivitet etableras genom hegemoni som i sin tur konstruerar diskursen som en 

totalitet och universalitet (Laclau, 2005, s. 70-71). Hegemonin förutsätts dock av den 

ofullständiga och öppna karaktären av det sociala, där elementen ännu inte fixerats till moment. 

En praktik blir endast hegemonisk då möjligheten för motsatta läger att artikulera och 

omdefiniera elementen uppstår: hegemonin uppstår inom ett fält som genomsyras av 

antagonism (Laclau & Mouffe, 2008, s. 195, 197). Antagonism är inom diskursteorin synonymt 
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med konflikt och påvisar diskursernas föränderliga karaktär: för att en diskurs i överhuvudtaget 

ska etableras som hegemonisk krävs det att alternativa verklighetsuppfattningar undertrycks. 

Hegemonins och antagonismens karaktär kan ytterligare illustreras i Laclau och Mouffes (2008, 

s. 170-171) syn på subjektet som inom deras teoribildning inte utgör en objektiv helhet eller 

totalitet: det existerar inget transcendentalt objektivt subjekt, utan utgångspunkten är det 

fragmenterade subjektet som utgörs av olika subjektspositioner inom olika diskurser. 

Varje subjektsposition är inom diskursteorin en diskursiv position som är delaktig i varje 

diskurs öppna karaktär där vissa subjektspositioner också överordnas andra och konstrueras 

som hegemoniska (Laclau & Mouffe, 2008, s. 172, 179-180). Subjektspositioner konstitueras 

genom deras differentiella relationer till varandra, och en viss subjektsposition inom en specifik 

kontext kan också bli privilegierad genom att andra subjektspositioner definieras i relation till 

denna position. Ett exempel kan vara heterosexuell som en hegemonisk subjektsposition till 

vilken homosexuell definieras och får sin mening. Utgångspunkten är inom diskursteori att 

subjektet utgörs av flera subjektspositioner och identiteter, där identitet också förstås som en 

identifikation med en subjektsposition inom en diskursiv struktur (Laclau, 1990, s. 60). 

Identiteten är, liksom diskursen, föränderlig och beroende av de möjliga subjektspositioner som 

konstrueras inom en specifik kontext och genom NMRs diskurs produceras, fixeras och 

privilegieras vissa subjektspositioner över andra. I nästa avsnitt diskuteras vidare hur identiteten 

formas utifrån Judith Butlers teori om performativitet. 

 

Performativitet och diskursiva identitetsformationer 

Utgångspunkten för diskursteorin, liksom för denna studie, är subjektet som fragmenterat och 

diskursivt konstruerat – och således tillbakavisas idén om det essentiella och fördiskursiva 

subjektet. Liksom diskursteorin tar Butler fasta på identitetens diskursiva och relationella 

karaktär och hävdar i en diskussion om genusidentitet att ”genus alltid (är) en handling, men 

inte genom ett subjekt som skulle kunna sägas existera före handlingen” och det ”finns ingen 

genusidentitet bakom uttrycken för genus; denna identitet är performativt skapad genom just de 

uttryck som sägs vara dess effekter” (Butler, 2007, s.77-78). Subjektet och identiteten är enligt 

Butler performativt, ett görande, som inte bör förstås som en enskild handling utan som en 

upprepning av de diskursiva effekter som konstruerar dem. Formerandet av subjektet kräver 

också en identifiering med det normativa inom en specifik diskurs, och är således kopplat till 
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makt och exkludering då vissa subjekt och subjektspositioner konstrueras som avvikande och 

icke-subjekt (Butler, 2011, s. xii-xiii).  

I Genustrubbel från 1990 och Bodies that matter från 1993 teoretiserar Butler identitetens 

performativa och diskursiva karaktär utifrån en diskussion om genusidentitet och dess 

konstruktion inom den heterosexuella matrisen. Utgångspunkten är här föreställningen om 

konceptet ”konstruktion” som en temporär process av materialisering som stabiliseras över tid 

och som vekar genom repetitioner av normer (Butler, 2011, s. xix). I denna teori, liksom inom 

diskursteorin, är diskurser konstruktioner och processer vilka har en materialiserande effekt: de 

bestämmer vilka handlingar som inom en specifik historisk kontext är möjliga eller omöjliga. 

Till skillnad från diskursteorin påvisar dock Butler mycket tydligare diskursernas normativa 

verkan där vissa subjektspositioner och identiteter hegemoniseras och blir begripliga. I Butlers 

teori är genusidentiteten inordnad under normer för begriplighet vilka organiseras diskursivt 

genom den heterosexuella matrisen, som förstås vara ”det raster av kulturell begriplighet 

varmed kroppar, genus och begär naturaliseras” (Butler, 2007, s. 235). Inom matrisen definieras 

genus binärt utifrån heteronormativiteten där endast två stabila kön och korresponderande 

genus är möjliga (man, maskulinitet och kvinna, femininitet), vilka också definieras 

oppositionellt och hierarkiskt (Butler, 2007, s. 236). 

De identiteter som faller utanför den heterosexuella matrisen och dess hegemoni, som till 

exempel homosexuell, blir obegripliga och deras handlingsmöjligheter begränsas därmed. 

Diskursens makt att materialisera dess effekter överensstämmer således med dess makt att 

begränsa fältet för begriplighet, och performativitet kan endast förstås utifrån detta resonemang 

(Butler, 2011, s. 139). Performativitet handlar inte om ett fritt eller godtyckligt val, utan om 

repetitiva handlingar som är effekten av den diskurs som de samtidigt (re)konstruerar – det är 

med andra ord svårt att förändra diskursen då vi aldrig undgår diskursiva formationer. Butler 

påvisar således hur identiteter görs genom upprepning inom diskurser, vilket får avgörande 

konsekvenser för hur Nordiska motståndsrörelsen kan studeras. Konstruktionen av feministen 

i rörelsens narrativ är beroende av de normer som (re)konstruerar specifika subjektspositioner 

och identiteter som begripliga och normativa, som hegemoniska, medan andra konstrueras som 

avvikande och problematiska. Hur avvikelse och normativitet tar sig uttryck genomsyras dock 

också av emotioner då vissa subjektspositioner tillskrivs särskilda känslor, något som diskuteras 

nedan. 
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Emotionernas betydelse 

I The cultural politics of emotion från 2004 undersöker Sara Ahmed hur emotioner arbetar med 

att skapa individuella och kollektiva kroppar. Genom att fråga ”vad är det emotioner gör?” 

analyserar Ahmed hur känslor formas och produceras relationellt i kontakten med objekt och 

andra subjekt, där emotioner spelar en avgörande roll för hur individuella och kollektiva 

kroppar formas (Ahmed, 2004). I denna teori är känslor inte något vi har för ett specifikt objekt 

eller subjekt, utan de skapas i kontakten och mötet med objektet: känslan blir till i handlingen. 

Ahmed, som bygger vidare på Butlers teori om performativitet och materialisering, menar att 

emotioner är performativa handlingar, ett görande, som får materiella konsekvenser då de 

formar hur vi agerar i och upplever världen – samtidigt som de bygger på och reproducerar 

kulturella föreställningar (Ahmed, 2014, s. 10, 24, 194). Som ett exempel på detta tar Ahmed 

bland annat upp hur den svarta manliga kroppen i mötet med den vita konstrueras som ett 

rädsloobjekt, vilket bygger på en kulturell repetition av stereotyper om den ”farliga svarta 

mannen” (Ahmed, 2014, s. 62-63). Rädslan är i detta exempel en känsla som blir till i kontakten 

och mötet mellan individerna och som grundas i historiska och kulturella associationer. 

För Ahmed formas emotioner kulturellt och de påverkar hur kroppar kan agera och ta plats i 

världen, och genom till exempel rädsla materialiseras kroppar och världar då gränser, yta och 

stabilitet produceras. I exemplet med den svarta kroppen kan vi se hur rädsla skapar en gräns 

mellan specifika kroppar, mellan den vita och svarta kroppen, där rädslan också påverkar hur 

kropparna kan agera i det fysiska rummet (Ahmed, 2014, s. 67). Genom att studera känslor 

visar Ahmed hur skam, rädsla, hat, avsmak och kärlek cirkulerar mellan kroppar, tecken och 

symboler, där specifika emotioner också binds samman med vissa subjekt och differentierar 

dem i kontrast till andra: ett föreställt ”vi” mot ”dem” konstrueras (Ahmed, 2004, s. 120, 124-

125). Emotioner kan således förstås verka för att konstruera ett kollektivt vi baserat på 

föreställningen om likhet utifrån till exempel ras och vithet, där de konstruerade andra 

karaktäriseras och förstås som avvikande (Ahmed, 2014, s. 52).  

I en analys av vit makt-rörelsen The Aryan Nations påvisar Ahmed hur emotioner konstruerar 

rörelsens föreställda gemenskap där de hävdar sig vara en ”organisation av kärlek” som agerar 

av kärlek till nationen och den egna gruppen. Hat blir i detta narrativ en emotion som tillskrivs 

politiska motståndare och de som hotar det föreställda objektet för kärlek, den vita nationen, 

och historia används av rörelsen som ett verktyg för att konstruera en situation av kris: fantasin 

om det vita subjektet som ”som byggde nationen” och som nu är ett offer hotat av den andres 

närvaro. I narrativet om ”den andre” cirkulerar emotioner för att konstruera och upprätthålla 
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gränsen mellan vi och dem, mellan likhet och olikhet, vilket i sin tur också formar det Ahmed 

benämner affektiva figurationer (Ahmed, 2014, s. 42-43, 54, 66, 122). Ahmed tar bland annat 

upp den ”falske asylsökanden” som ett exempel på en verksam affektiv figuration inom vit 

makt-rörelsen, och utgångspunkten är i Ahmeds teoribildning att en affektiv figuration saknar 

en fixerad referenspunkt, det vill säga ett specifikt förkroppsligat subjekt, som gör att 

figurationen kan generaliseras på en vid kontext. Den falske asylsökanden kan därmed vara alla 

asylsökande och genom figurationen verkar emotioner som hat vilka i sin tur upprätthåller den 

föreställda gemenskapen (Ahmed, 2014, s. 47). Emotioner har i Ahmeds teoribildning en 

avgörande betydelse för hur den sociala världen ordnas, för hur vi interagerar, och genom att 

studera hur affektiva figurationer verkar inom specifika narrativ går det att konkret urskilja hur 

ett ”vi” mot ”dem” konstrueras. 

Med utgångspunkt i det ontologiska antagandet att verkligheten är diskursivt konstituerad, 

förklarar diskursteorin tillsammans med Butler och Ahmed hur vissa subjekt, förstått som 

subjektspositioner, inom specifika diskursiva sammanhang konstrueras som normativa medan 

andra konstrueras som avvikande. Diskurser har alltid materiella och emotionella effekter: de 

påverkar hur subjekt formeras och hur vi interagerar. Genom att studera Nordiska 

motståndsrörelsen utifrån dessa teoretiska antaganden går det att urskilja hur feministen 

konstrueras som den andre, som ett hot mot rörelsens egen identitet – samtidigt som det också 

är möjligt att studera hur normer kring genus, sexualitet och ras samverkar för att konstruera 

feministen som en affektiv figuration. I nästa avsnitt diskuteras hur diskursteorin praktiskt 

tillämpas på studiens källmaterial.  

 

4. Metod 

Följande avsnitt börjar med en redogörelse för den metodologiska ansats och metod som 

används i studien, med utgångspunkt i socialkonstruktionismen och det diskursteoretiska 

perspektivet och dess vetenskapliga samt epistemologiska grundantaganden. Den övergripande 

epistemologiska diskussionen fördjupas och knyts även samman i en diskussion om reflexivitet 

och situerad kunskap, och till de etiska övervägningarna jag har gjort. Därefter presenteras 

källmaterialet i en diskussion om avgränsning och urval, och följs sedan av en redogörelse av 

transkribering och kodningsförfarande. Slutligen följer en beskrivning och motivering av de 

diskursanalytiska verktygen som tillämpas i analysarbetet, vilka hämtas från Laclau och 

Mouffes diskursteori och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys.  
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Metodologisk ansats, kunskapsanspråk och etiska överväganden 

Som tidigare nämnts i teoriavsnittet är kunskap inom socialkonstruktionismen en historisk, 

kulturell och social konstruktion som skapas och upprätthålls genom vardaglig interaktion. 

Föreställningen om objektiv kunskap och sanning kritiseras i detta perspektiv, där sanning 

istället betraktas som en historisk och kulturell specificitet som verkar och konstrueras genom 

språket (Burr, 2003). Inom diskursanalysen studeras de språkliga praktiker som konstituerar 

verkligheten, och utgångspunkten är att språket är en arena inom vilken mening skapas och 

förändras (Taylor, 2001, s. 6). De diskursanalytiska ontologiska antagandena får avgörande 

konsekvenser för hur forskning ska bedrivas, eftersom forskaren alltid är diskursivt situerad 

och kunskapen partiell och ofullständig – men hur ska då forskning utföras? 

Enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000, s. 28-30) är diskursanalytikerns 

mål inte att komma ”bakom” diskursen och reflektera över hur verkligheten ”egentligen” är, 

utan målet är att undersöka mönster i diskursiva framställningar av verkligheten samt vilka 

sociala konsekvenser dessa får. Då forskaren är situerad inom den sociala verklighet hen 

studerar är utgångspunkten att ställa sig så främmande för materialet som möjligt går, samtidigt 

som en stringent användning av teori och metod uppmuntras. Taylor (2001) påpekar också 

betydelsen av reflexivitet och transparens, där val och avgränsningar kontinuerligt under 

studiens gång ska reflekteras över och redogöras för. Målsättningen är således att möjliggöra 

för läsaren att få en inblick i forskarens tillvägagångssätt och tolkningar, där läsaren också ges 

möjligheten att bedöma rimligheten i de tolkningar som görs (Taylor, 2001, s.16-20, 319-321).  

Att vara reflexiv och att ställa sig främmande till materialet bör dock inte misstolkas som ett 

försök till att uppnå neutral eller objektiv kunskap. Istället förespråkas i den här studien 

Haraways (1988) koncept situerad kunskap som utgår från det specifika förkroppsligade och 

frångår det universella och ogripbara. Situerad kunskap är subjektivt konstruerad kunskap inom 

en specifik kontext beroende av den forskare som konstruerar den, och Haraway påvisar 

betydelsen av positionering. Min studie utgår från feministisk teoribildning och har ett specifikt 

feministiskt intresse av att lyfta fram antifeminism som ett pågående aktuellt och demokratiskt 

problem, vilket givetvis får konsekvenser för studiens inramning och insamling av data – då 

materialet explicit behandlar feminism. Studiet av ultranationalistiska vit makt-rörelser medför 

enligt Teitelbaum (2014) tydliga etiska dilemman, då forskarens personliga och professionella 

etiska riktlinjer riskerar att hamna i konflikt med den studerade rörelsens. 
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Forskning liksom journalism om vit makt-rörelser riskerar dessutom att hamna i felaktiga och 

oförsiktiga generaliseringar enligt Teitelbaum (2014, s. 408), och forskaren innehar således ett 

etiskt ansvar och en specifik maktposition i relation till informanterna. Vetenskapsrådet (2017, 

s. 13) diskuterar avvägningen mellan individskyddskravet, inom vilket den medverkande 

individen ska skyddas från skada och kränkning, och forskningskravet, inom vilket forskningen 

ses som en angelägenhet för samhället genom de förbättringar den kan leda till. I min studie är 

materialet offentligt liksom upphovspersonerna bakom det och problem kan uppstå när enskilda 

individer riskeras att pekas ut och beskyllas. Diskursanalysens fokus är dock inte på upphovs-

personerna eller den underliggande mening som de kan tänkas ha, utan snarare på hur den 

sociala verkligheten konstrueras (Taylor, 2001, s. 19). Det är inte min avsikt att i denna studie 

peka ut enskilda individer och deras åsikter, utan syftet är snarare att utröna gemensamma 

mönster i diskursen i en analys som kontinuerligt redogör för empirinära exempel.10 De resultat 

och den kunskap som (re)produceras är, som sagt, också situerad vilket betyder att de anspråk 

jag gör endast avser den specifika tidsmässiga och platsbundna kontext som studeras, nämligen 

den samtida svenska Nordiska motståndsrörelsen. 

 

Datainsamling, avgränsning och urval 

Nordiska motståndsrörelsen arbetar aktivt med att motverka feminismen i det fysiska och 

virtuella offentliga rummet, där rörelsens hemsida Nordfront.se är en central arena för 

mobilisering och spridning av propagandamaterial. På hemsidan publiceras textuellt och 

visuellt material samt audiomaterial, och länkar till rörelsens sociala mediekanaler återkommer 

kontinuerligt. En sökning av termen ”femini” (sm/st/ster/stisk) visar att materialet som explicit 

behandlar feminism har ökat under perioden 2015 till 2017, då antal sökresultat är 15 styck år 

2015, 23 styck år 2016 och 34 styck fram till slutet av oktober 2017.11 Materialet består av 

framför allt artiklar som presenterar nyheter, samtidigt som sökresultaten också behandlar 

artiklar som hänvisar till rörelsens podcastradiokanaler Nordic Frontier och Radio Regeringen 

vilka återkommande behandlar feminism.  

Materialet som explicit behandlar feminism är därmed omfattande och förutom rörelsens egen-

publicerade material tillkommer också material från rörelsens medlemmar och utomstående i 

forum och kommentatorsfält. I den här studien har material från 2017 uteslutande valts ut i syfte 

att avgränsa studiens undersökningsperiod, samtidigt som källmaterialet för studien består av 

                                                           
10 Jag har därför också valt att anonymisera källförteckningen genom att ta bort namn på enskilda individer. 
11 Det bör poängteras att material också kan ha raderats vilket påverkar sökresultaten. 
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ett varierat material då rörelsen motverkar feminism genom olika medium i det offentliga och 

virtuella rummet. Då syftet med studien är att undersöka rörelsens konstruktion av feministen 

har urvalet också begränsats till rörelsens egenpublicerade material, och kommentatorsfält har 

således valts bort då det är svårt att styrka att författarna bakom materialet är aktiva inom 

Nordiska motståndsrörelsen. Källmaterialet för min studie behandlar explicit feminism och har 

publicerats på Nordfront.se och Youtube. Sammanlagt består materialet av ett tal som hölls i 

Falun, tre podcastavsnitt av Nordic Frontier, ett avsnitt från Radio Regeringen och utvalda 

passager från partiprogrammet.12 Ytterligare källmaterial har valts ut i form av artiklar: en 

längre artikel som definierar och ger en bakgrund till feminismen och fyra korta nyhetsartiklar.  

Samtligt källmaterial, förutom partiprogrammet, har framkommit i sökningen av ”femini” och 

talet samt podcastavsnitten behandlas i artiklar vilka ger en beskrivning och sammanfattning av 

materialet. Av de 34 sökresultaten är således inte alla nyhetsartiklar vilka är 26 till antalet, och 

urvalet av källmaterial har baserats på kriteriet att materialet, text liksom ljud, explicit ska 

behandla feminism och besvara studiens syfte och frågeställningar. Samtligt material som 

används i studien uppfyller detta urvalskriterium och gällande de fem artiklarna har jag valt 

dessa då jag anser att de, till skillnad från de andra artiklarna, besvarar i frågeställningarna som 

ämnar undersöka hur genus, sexualitet, ras och emotioner samverkar för att konstruera 

feministen. De utvalda delarna i partiprogrammet har valts på liknande grunder och jag har i 

denna studie fokuserat på passager som explicit behandlar feminism, genus, sexualitet, ras och 

emotioner. Partiprogrammet har också en specifik uttalad betydelse inom rörelsen vilket 

påpekas av Nordic Frontier då NMR explicit grundar sin organisation i detta (NF, 2017b), 

varvid jag ansåg att partiprogrammet var ett relevant och viktigt källmaterial för studien. 

Valet av ett varierat källmaterial har gjorts utifrån föreställningen om att det existerar skillnader 

i materialen då de har konstruerats i olika syften och fungerar på skilda sätt, vilket innebär att 

jag i analysen kan urskilja likheter, skillnader och motsägelsefullheter i olika material inom 

rörelsen. Till exempel hävdar Expo (2015) att podcastradio utgör ett särskilt medium då 

”formatet erbjuder uppsluppna ideologiska samtal och analyser som blandas med öppet hat mot 

minoriteter och politiska motståndare”, samtidigt som de också kan betraktas som ett 

”personligt” medium då upphovspersonerna är närvarande med sin röst och ofta diskuterar 

utifrån sina egna erfarenheter. I kontrast till podcastavsnitten kan således artiklarna förstås som 

mer opersonliga medium i bemärkelsen att de ofta saknar en tydlig och personlig avsändare: 

                                                           
12 Audiomaterialet består av sammanlagt 6 timmar, och det transkriberade audiomaterialet utgör tillsammans 

med textmaterialet, det vill säga artiklar och partiprogram, totalt 42 921 ord.  
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merparten av artiklarna är till exempel författad av ”redaktionen”. Tillsammans konstrueras i 

materialet en antifeministisk diskurs och för att påbörja analysen måste audiomaterialet först 

omvandlas till text, vilket görs genom en transkriberingsprocess vars genomförande beskrivs 

nedan. 

 

Transkribering och kodning 

För att omvandla tal till skriftlig form och därmed material till data, krävs en process av 

transkribering vilket är en ytterligare avgränsningsprocess då det är omöjligt att transkribera 

allt (Taylor, 2001, s. 37). I min studie har jag transkriberat materialet efter studiens syfte, och 

det transkriberade materialet är i huvudsak ren text utan detaljerade anmärkningar på 

exempelvis långa pauser och icke-verbala handlingar. Skratt, avbrott, titlar och otydliga ord har 

markerats med specifika tecken, då jag anser att de påverkar framställningen av materialet på 

ett betydande sätt där till exempel skratt som handling påvisar särskilda emotioner. Materialet 

har transkriberats i det talade originalspråket och avsnitten av Nordic Frontier är på engelska, 

till skillnad från resterande material som är på svenska, varvid engelska citat i analysen har 

översatts till svenska av mig.  

När källmaterialet sedan har transkriberats har jag valt, som ett första steg i analysprocessen, 

att koda materialet i syfte att underlätta analysarbetet. Kodning är en process av kategorisering 

av data och underlättar analysen i avseende att urskilja centrala mönster samt teman i materialet 

(Taylor, 2001, s. 39). I kodningsarbetet växer också ett kodschema gradvis fram i relation till 

vald teori och det empiriska materialet, där kodschemat i sin tur strukturerar olika koder i olika 

kategorier (Aspers, 2011, s. 18, 168). I min analys har jag börjat med en öppen kodning där 

rader och stycken i transkriberingen tillskrivits deskriptiva koder, vilka i vissa fall har kodats 

om i syfte att underlätta hanteringen av mängden koder: som exempelvis koderna ”bröder” och 

”systrar” vilka kodats om till ”familj”. Koderna har sedan strukturerats i ett kodschema (bilaga 

1) efter tre centrala teman som utgörs av kategorier, underkategorier och deskriptiva koder. 

Samma underkategorier, det vill säga ”aktör”, ”kännetecken” och ”emotioner”, har även 

applicerats inom samtliga teman, där tema ett berör Nordiska motståndsrörelsen, tema två 

feminismen och tema tre den övergripande kontexten och dagens samhälle. Kodnings-

processens syfte är främst att underlätta orienteringen i materialet och utgör i min studie endast 

ett första steg i analysen vilken fortsätter med tillämpandet av specifika diskursanalytiska 

verktyg. 
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Tillämpad diskursteori och Faircloughs diskursanalytiska verktyg 

Diskursanalysen har inte någon ”extern måttstock” som avgör vilken undersökningsdesign som 

är den rätta (Börjesson och Palmblad, 2015, s. 18). Det är därmed upp till forskaren att välja, 

avgränsa och argumentera för den metodologi och metod som passar undersökningen bäst i 

syfte att besvara forskningsfrågan (Taylor, 2001, s. 40). I den här studien utgår jag, som tidigare 

nämnts, från Laclau och Mouffes diskursteoretiska ansats, men då diskursteorin i huvudsak är 

teoretisk och det således inte finns några konkreta anvisningar om hur en praktisk tillämpning 

av diskursteori ska gå till (Wreder, 2015, s. 36) kan analysverktyg från den kritiska 

diskursanalysen med fördel användas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 140).  

Då syftet med studien är att undersöka hur feministen konstrueras genom diskursiva processer 

och artikulatoriska praktiker är framför allt tre analysverktyg hämtade från diskursteorin särskilt 

lämpliga: nodalpunkter, flytande signifikanter och ekvivalenskedjor. En nodalpunkt är i 

diskursteorin ett priviligierat tecken till vilket andra tecken ordnas och får sin betydelse i 

diskursens partiella fixering (Laclau & Mouffe, 2008, s. 168). ”Feminism” kan utifrån detta 

betraktas som en nodalpunkt till vilken andra tecken som ”jämställdhet”, ”kvinna”, ”man” får 

sin betydelse i en avgränsad diskurs – och ”feminism” är således också ett element vars 

betydelse är mångtydig och ännu inte fixerad. Nodalpunkterna är i diskursteorin också flytande 

signifikanter då en kamp mellan olika diskurser sker om att etablera en fixerad definition 

(Laclau & Mouffe, 2008, s. 171): ”feminism” skiljer sig åt inom olika diskurser, och således 

kan förstås att antagonism sker mellan olika diskurser om att göra elementet ”feminism” till ett 

moment med fixerad betydelse. I sammankopplingen av signifikanter skapas enligt Laclau och 

Mouffe (2008, s. 187) en ekvivalenskedja som konstruerar en specifik mening, som till exempel 

”kvinna” med ”passivitet” och ”man” med ”styrka” inom NMRs diskurs. 

Genom tillämpningen av diskursteori kan således urskiljas hur ”feminist”, liksom ”feminism” 

konstrueras och sammankopplas med andra tecken, men i syfte att studera detta närmare har 

jag valt att tillämpa analysverktyg från Faircloughs kritiska diskursanalys. Det första analys-

verktyget som används är det Fairclough (2001a, s. 33) benämner intertextualitet, vilket 

betecknar att all text implicit eller explicit konstrueras i dialog med och i relation till andra 

texter. En språklig praktik börjar aldrig om från början utan bygger vidare på ett kulturellt, 

historiskt och socialt etablerat språkbruk. Genom att studera intertextualitet går det att urskilja 

kontinuitet och förändring inom och mellan olika diskurser enligt Fairclough, och relationen 

mellan hegemoni och intertextualitet är således central då intertextualitet påvisar hur texter kan 

omförhandla, förändra eller befästa existerande konventioner och hegemoniska diskurser 



22 

 

(Fairclough, 2017, s. 102). Ett sätt att studera intertextualitet är att undersöka hur texter direkt 

refererar och bygger vidare på andra texter genom manifest intertextualitet (Fairclough, 2017, 

s. 233), samtidigt som jag också använder verktyget för att studera hur specifika tecken 

sammanlänkas med andra genom upprepning eller genom en ny artikulation.  

Utöver intertextualitet har jag valt att tillämpa de lingvistiska analysverktygen metafor, 

pronomen och modalitet. Enligt Fairclough (2006, s. 194) används metaforer i syfte att 

konstruera verkligheten på ett specifikt sätt, på samma gång som de strukturerar hur vi tänker 

och agerar. När NMR (2017b) beskriver feminismen som ett ”massförstörelsevapen” 

konstrueras en specifik föreställning om verkligheten vilken i sin tur får konsekvenser för hur 

feminismen förstås i sammanhanget. Hur verkligheten konstrueras kan också studeras genom 

användningen av pronomen som exempelvis ”vi” och ”dem”, vilket innebär att implicita 

maktrelationer kan urskiljas eftersom användandet av ett särskilt pronomen kan vara ett sätt att 

tillskansa auktoritet genom att föra en specifik grupps gemensamma talan (Fairclough, 2001b, 

s. 106) 

Slutligen kommer också modalitet att användas vilket beskrivs som det instämmande en text 

kommunicerar, och tar sig bland annat uttryck genom konstruktionen av ”sanning” där texten 

karaktäriseras av påståenden vilka framställs som om de vore fakta (Fairclough, 2006, s. 158-

159). När till exempel NMR påstår att ”dagens samhälle är präglat av en förintande könskamp” 

(NMR, 2017b) konstrueras en objektiv modalitet som beskriver ”såhär är det” och effekten av 

detta påstående blir att en form av hegemoni konstrueras. Genom att använda och kombinera 

Fairclough med Laclau och Mouffe i en diskursanalys är min målsättning att studera hur en del 

av den sociala verkligheten framställs genom konstruktionen av feministen och feminismen 

inom Nordiska motståndsrörelsens kontext, där olika maktrelationer också verkar genom 

konstruktionen av normalitet och avvikelse inom rörelsens narrativ.  
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5. Resultat och analys 

I denna del av uppsatsen presenteras studiens analys och resultat i fem delar vilka samtliga 

berör centrala narrativ inom Nordiska motståndsrörelsen. Det första avsnittet behandlar 

rörelsens konstruktion av det svenska samhället utifrån föreställningar om den förhärskande 

liberala demokratin, kulturmarxismen och hyperfeminismen. Avsnittet ger en viktig bakgrunds-

förståelse till hur feminism och feministen konstrueras, vilket diskuteras vidare i det följande 

avsnittet som berör konstruktionen av feministen som ett hot mot den föreställda ”naturliga” 

könsordningen som utgår från idéer om friskhet, naturlighet och degeneration. I del tre redogörs 

sedan för föreställningen om ”det vita folkmordet” inom vilken feministerna påstås förespråka 

massinvandring och folkmordet på den vita rasen. Därefter följer en analys om hur feministen 

skapas genom emotioner som skam, avsmak och hat i avsnittet ”fula feminister”, där fulhet blir 

ett viktigt verktyg för att skapa föreställningen om feministen som den andre. Slutligen redogörs 

för i avsnitt fem de olika aspekterna som berörts i tidigare delar om hur feministen konstrueras, 

vilka förs samman i diskussion om hur sexism, rasism, antisemitism och homofobi samverkar 

för att konstruera den antifeminism som genomsyrar rörelsen. 

 

Den liberala demokratin, kulturmarxismen och det hyperfeministiska samhället 

Det är ett obestridligt faktum att det är den liberala demokratin som gett oss oändliga krig och 

flyktingströmmar, miljöförstöring och rovdrift, utsugning av resurser och människor, 

mångkultur och massinvandring (NMR, 2017a, s. 6). 

I vår tid är det inte primärt stater eller samhällssystem som hotas. Istället är det idag vår ras 

liksom hela mänskligheten som hotas av de människofientliga och parasitära krafter som styr 

och bedriver rovdrift på naturen och alla dess populationer – djur som människor (NMR, 

2017a, s. 5). 

I Nordiska motståndsrörelsens partiprogram, som ovanstående citat är hämtat från, beskrivs vi 

leva i en tid av destruktivitet där den vita rasen och civilisationen är under hot. Den liberala 

demokratin förstås som det samhällssystem och ”människofientliga kraft” som bedriver det 

folkmord och den förstörelse vi idag bevittnar av den nordiska vita rasen och kulturen. I denna 

så kallade ”demokrati” som hävdar sig vara ofelbar lever också människan ”på fel sätt, är 

olycklig och i grunden förlorat sin kompass” (NMR, 2017a, s. 6), och samhällsutvecklingen går 

mot en dyster framtid. Den liberala demokratins destruktivitet och den vita civilisationens 

sönderfall hör enligt rörelsen också samman med kulturmarxismen, som även den förstås vara 
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en degenererande och demoraliserande kraft vars mål är att ”förinta traditionella identiteter 

genom att förändra folk, kulturer och därtill hörande värderingar och traditioner” (NMR, 

2017c). I kölvattnet av kulturmarxismens utbredning har hela det västerländska samhället 

omformats genom en psykologisk påverkan på kvinnor och mäns undermedvetna, där 

kulturmarxismen i slutändan också har ”smugit sig in i maktens, medias och olika institutioners 

strukturer” – vilket i sin tur har lett till ”destabilisering och förstörelse av hela nationer” (NMR, 

2017c). 

Som en del av det kulturmarxistiska projektet att förstöra den vita nationen är feminismen ett 

viktigt verktyg: ”ett hänsynslöst massförstörelsevapen” som den ”verkliga fienden gett pöbeln 

för att försvaga de vita folken”, som det beskrivs i talet i Falun (NMR, 2017b). Den ”verkliga 

fienden” bör i detta sammanhang förstås vara juden som påstås kontrollera media och den 

globala finansiella infrastrukturen, till vilken feministen är ”förslavad” och ”prostituerad” 

(NMR, 2017b). Föreställningen om feminismen som ett hänsynslöst massförstörelsevapen i 

kulturmarxismens anda grundas därmed i föreställningen om ”den verkliga fienden”; den 

judiska konspirationen, inom vilken kulturmarxismen förstås vara en judisk konstruktion vars 

målsättning är den vita nationens undergång genom upplösningen av traditionella värderingar. 

I artikeln Feminismen, media och kulturmarxismen (NMR, 2017c) beskrivs bland annat hur den 

judiskt influerade feminismen ”likt en bläckfisk tränger sina tentakler in på flera olika områden 

har visat sig framgångsrik i att förvandla det västerländska samhällets värderingar”, och att 

utvecklingen, således, mot den vita civilisationens sönderfall är i full gång – vilket inte minst 

är fallet i det feministiskt genomsyrade Sverige. 

Det samtida Sverige beskrivs av Nordic Frontier vara ”hyperfeministiskt” och samhälls-

utvecklingen föreställs ha tagit en tragisk, pinsam och skrämmande vändning med feminismens 

frammarsch och politiska etablering (NF, 2017c). Det feministiska partiet Feministiskt initiativs 

framhållna ökade popularitet anges som en av orsakerna till den tragiska utvecklingen, då 

partiet enligt Nordic Frontier är ”det extrema” som syftar till att splittra samhället genom att 

”kritisera normer” och göra ”män till kvinnor och vice versa”– samtidigt som partiet påstås vilja 

”finanseria folkmordet av det svenska folket” genom att öka skatterna och förespråka 

massinvandring (NF, 2017a). Feministiskt initiativ är i rörelsens narrativ i många fall de som 

förkroppsligar det hot feminismen konstrueras utgöra tillsammans med HBTQ-personer13, 

”feminiserade män”, ”självdestruktiva unga kvinnor”, ”fettaktivister” (NF, 2017c; NMR, 

                                                           
13 Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner 
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2017b; NMR, 2017g) och, som beskrivs i den ovan citerade artikeln: ”’transrasliga’, 

’åldersöverskridande, och ’transhandikappade’ personer, som annars skulle höra hemma i en 

freakshow” (NMR, 2017c). 

Gemensamt för skildringarna av feministerna är föreställningen om degeneration, om femismen 

som ett ”löjeväckande spektakel” (NMR, 2017b) och ett moraliskt förfall, där feminismen som 

en kulturmarxistisk gestaltning också förstås vara ett manipulerande projekt och feministerna 

hjärntvättade människor. I ett avsnitt av Radio Regeringen uttrycks denna åsikt mycket tydligt 

då en lyssnare förklarar: ”Det är ju fruktansvärt frustrerande att lyssna på hjärntvättade 

människor alltså, så kvittar det om det är feminister eller kommunister eller islamister eller vad 

det nu än är för sorts hjärntvättade figurer” (RR, 2017). Likaså kan användningen av begreppet 

”pöbel” i demonstrationstalet förstås, i enlighet med Nationalencyklopedins (2017) definition 

av begreppet, referera till en föraktad lägre samhällsklass och en obildad allmänhet vilka har 

lurats av ”floskler från feministernas kluvna tungor” (NMR, 2017b). I kontrast och i 

motsättning till denna obildade pöbel och hjärntvättade massa konstrueras följaktligen NMR 

som genomskådare av feminismens lögner vilka sprids genom i huvudsakligen media vilket 

bland annat följande exempel illustrerar: ”Det är vi som trots den köpta journalistkårens 

hjärntvätt av massorna står här idag” (NMR, 2017b).   

Trots de samhälleliga omständigheterna där kulturmarxismen och feminismen hjärntvättat 

massorna genom att förändra värderingar, traditioner och kulturer, är det således NMR som 

förstås vara de vilka har genomskådat och avslöjat det korrupta svenska samhällssystemet. 

Samtidigt konstruerar detta övergripande narrativ om genomskådande också rörelsen som de 

vilka förespråkar sanningen, och de vilka således blir offer för det system och den liberala 

demokrati som ”systematiskt” försöker tysta denna sanning: ”Det verkliga revolutionära är vi, 

som hela tiden systematiskt motarbetas, svartmålas, baktalas och till och med fängslas för våra 

åsikter. Vi som utgör en motpol till detta sjuka och degenererade samhälle” (NMR, 2017b). 

Narrativet om sanning och genomskådande inom Nordiska motståndsrörelsens diskurs är ytterst 

centralt då det medför en specifik konstruktion av verkligheten och samtiden, där bland annat 

feministernas kamp om jämställdhet framställs som falsk och destruktiv. Porträtteringen av 

feminismen som falsk innebär också att Nordiska motståndsrörelsen möjliggörs att konstruera 

den egna rörelsen som de sanna kvinnorättskämparna och feministerna, vilket diskuteras vidare 

i nästa avsnitt. 
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Förlusten av den naturliga könsordningen 

Jag trodde att feministernas kamp var äkta. Att dom stod för något som faktiskt värnade mig 

som tjej, kvinna. Men det tog inte många år förrän jag såg igenom det. Jag insåg att det inte på 

något vis handlade om att stärka eller värna kvinnan. Och några år efter det gick det även upp 

för mig. Något av det mest självklara och naturliga. Att dom som verkligen värnar oss är dom 

vita männen (NMR, 2017b). 

Vad är feministernas kamp? Och vad innebär det att konstruera denna kamp som falsk? Hur 

förstås ”man” och ”kvinna” i relation till det ”naturliga” i rörelsens narrativ? Ovanstående citat, 

som är hämtat från talet i Falun, beskriver det genomgående narrativ om genomskådande och 

sanning som präglar Nordiska motståndsrörelsens konstruktion av feminismen och, således, 

feministerna. I citatet framkommer en berättelse om uppvaknande och insikt: insikten om att 

feministernas kamp inte värnar eller stärker den kvinna som talaren förstår att feminismen ska 

åsyfta – och att denna kamp i realiteten bedrivs av de vita männen. Enligt talaren förstås också 

feministen i berättelsen konstruera den man vilken värnar kvinnan som ett hot: ”Länge nog har 

den här destruktiva agendan tvångsvaccinerat unga kvinnor, där de tidigt fått lära sig att fienden 

är mannen och då självfallet den vita heterosexuella mannen” (NMR, 2017b). Feministernas 

kamp är utifrån denna förståelse en falsk kamp eftersom den bedrivs mot ett falskt och fiktivt 

hot; den vita heterosexuella mannen, och kampen har i slutändan även kommit resultera i att 

det svenska samhället präglas av en ”förintande könskamp” (NMR, 2017b). 

I feministernas kamp har den naturliga könsordningen kullkastas, då mannen och kvinnan ställts 

mot varandra ”istället för som naturen skapade dem, som ett komplement till varandra” (NMR, 

2017a, s. 41). Kullkastningen och förstörelsen av denna ”naturliga” ordning har inneburit att 

”naturliga” och traditionella könsroller har kommit att förändras, vilket diskuteras av bland 

annat Nordic Frontier då de hävdar att feminismen i grund och botten innebär att kvinnor blir 

män och vice versa, samtidigt som ”kvinnor tar över männen, och kvinnor gifter sig med staten 

istället för sina män så mannen har blivit onyttig och kastrerad” (NF, 2017a). Föreställningen 

om kvinnan som ”tar över mannen” bör i detta sammanhang förstås utifrån argumentet att 

”kvinnor blir män”, där kvinnan förstås ha intagit en maskulin roll och fokuserat på karriär och 

således gjort ”avkall på barn och familj” (NMR, 2017a, s. 40), medan den vita mannen samtidigt 

kastrerats och feminiserats i processen.  

Istället propagerar rörelsen för en ”nordisk syn” av kvinnan som ”härstammar direkt från den 

naturliga och jämlika synen som våra nordiska förfäder hade”, där kvinnans ”naturliga roll som 

högsta ansvarig för familjens enighet och välmående” lyfts fram – detta eftersom ingen annan 
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rörelse påstås respektera den nordiska kvinnan idag (NMR, 2017a, s. 41). Denna nordiska vita 

heterosexuella familjekvinna blir i rörelsen det ideal till vilken idealbilden av maskuliniteten 

också konstrueras, där föreställningen om den starka vita heterosexuella mannen förhärskar. Av 

männen i Nordic Frontier beskrivs också hur idealet om den starka mannen är relationellt 

konstruerat: ”att vara en man är som du säger, det är att sträva att få den kvinnan, det är att vara 

stark, och att vara, att ta första steget” (NF, 2017c). Att vara stark är i detta narrativ att vara en 

heterosexuell man som begär en kvinna, samtidigt som styrka också kopplas samman med 

ledarskap, att ta första steget. Det maskulina ledarskapsidealet präglar också rörelsens egen 

identitet då NMR sägs leta efter starka personer att hjälpa de svaga, då samhället idag består av 

en ”majoritet svaga människor” (NF, 2017b). I detta narrativ blir feministernas kamp, vilken 

beskrivs ha feminiserat de vita männen och tvingat dem ner på knä, således ett hinder för uppnå 

idealet om den starka mannen vilken också förstås vara lösningen på det samtida försvagade 

och feminiserade svenska samhället (NF, 2017c). 

Feministerna förstås med andra ord hindra en ”naturlig” könsordning inom vilken kvinnor och 

män är biologiskt olika: som ”naturen har skapat dem” (NMR, 2017a, s. 41). Jämställdheten är 

i feministernas kamp därmed omöjlig då män och kvinnor övertar varandras könsroller och 

inbillas ha samma biologiska egenskaper och möjligheter, istället för att komplettera varandra 

och uppmuntra sina olikheter. Föreställningen om denna ”naturlighet” grundad i biologi får 

också betydande konsekvenser för hur sexualiteten konstrueras, och heterosexualiteten och 

”heteronormen – det vill säga den naturliga strukturen i varje friskt samhälle” förstås som just 

det naturliga och friska inom rörelsen. Det är därmed inte särskilt överraskande att NMR 

propagerar för att kriminalisera homosexualitet, eller så kallad ”homofili”, och ”annan 

propaganda mot naturliga konstellationer” (NMR, 2017a, s. 41-42). Feministerna som utgörs 

av bland annat HBTQ-personer och propagerar för ”onaturliga” konstellationer blir i detta 

sammanhang ett givet och tydligt hot mot fantasin om den naturliga ordningen – som idag 

fördärvats av kulturmarxismens och feministernas utbredning i det offentliga och politiska 

rummet. 

Att Nordiska motståndsrörelsen (re)producerar en specifik form av särartsfeminism som 

grundas i essentialism och föreställningen om ”naturlighet” och biologisk skillnad, bekräftar 

tidigare forskning som påvisat att särartsfeminismen tillsammans med konservatism är 

gemensamt för högerextrema rörelser (Deland, Hertzberg & Hvitfeldt, 2010, s. 10). Likaså 

bekräftar rörelsens genuskonstruktion, i vilken kvinnorollen knyts till moderskapet och 

föreställningen om plikten till nationen och den vita rasen, tidigare forskning som visar att ett 
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centralt element inom den nationalsocialistiska diskursen är den vita kvinnans kropp och 

sexualitet som en fråga för den vita nationen (Lööw, 1992, s. 545-547; Lööw, 2000, s. 350; 

Statens Medieråd, 2013, s. 90). Föreställningen om kvinnorollen som i huvudsak en 

rasideologisk fråga är central även inom NMR, vilket framför allt framgår i deras familjepolitik 

och negativa syn på abort.  

I ett avsnitt av Radio Regeringen diskuteras bland annat abort och programledarna konstaterar 

i avsnittet att det svenska samhället i dagsläget är ”väldigt lössläppt” och att synen på sexualitet 

är problematisk. Lösningen på problemet med den svenska, och i huvudsak den kvinnliga, 

lössläpptheten är enligt programledarna en ”väldigt restriktiv abortlagstiftning” eller abort i 

”undantagsfall, som exempelvis vid våldtäkt”, och det beskrivs: ”Men saken är ju den också att 

jag tror att med, med en annorlunda abortlagstiftning så skulle man påverka samhället i en 

riktning där man är mer återhållsam vad gäller sexuella relationer” (RR, 2017). Samtidigt 

framhävs också av en av programledarna att abort ”på det sättet det utförs idag” är ”onödigt, 

det är inte snällt helt enkelt att ha ihjäl ett liv på det sättet och att man i sådana fall, om man 

inte vill skaffa barn ska hålla sig borta från att bli på smällen” (RR, 2017). Ansvaret ligger med 

andra ord i detta narrativ hos kvinnan som med en restriktivare abortlagstiftning skulle bli mer 

återhållsam gällande sexuella relationer, vilket i längden också skulle påverka samhället i en 

positiv riktning. 

En viktig moralisk utgångspunkt för programledarna i diskussionen om aborträtten är fostrets 

liv, vilket framhävs genom argumentet om att ”[fostrets] liv är otroligt viktigt”, som svar på det 

argument om kvinnans självbestämmanderätt över sin egen kropp som framhålls av en 

självutnämnd feminist som intervjuas i avsnittet. Att fostrets liv är ”otroligt viktigt” förklaras 

också genom följdargument om att ”vi behöver kommande generationer väldigt väldigt 

mycket” (RR, 2017). Det är dock, vilket är viktigt att poängtera, inte vilken kommande 

generation eller vilket liv som helst programledarna värnar om i detta narrativ, utan det är den 

vita rasen. I diskussionen, liksom generellt för rörelsens konstruktion av samtiden, framträder 

en negativ föreställning om det svenska samhället som beskrivs ha förlorat sina grundläggande 

värderingar om familjeliv och sexualitet: samhället är ”lössläppt” och den vita nordiska kvinnan 

har gjort avkall på familj och sin naturliga moderskapsroll. Föreställningen om upplösningen 

av kärnfamiljsidealet är ett viktigt tema i rörelsens övergripande narrativ om feminism, då det 

grundas i fantasin om kulturmarxismens strategi att ödelägga den vita civilisationen genom en 

”förintelse” av traditionella identiteter och traditionella värderingar (NMR, 2017c). 
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Konstruktionen om det samtida svenska samhällets moraliska sönderfall som frambringats av 

feminismen i kölvattnet av kulturmarxismen, får avgörande konsekvenser för hur anhängarna 

upprätthåller Nordiska motståndsrörelsens diskurs och de subjektspositioner som görs möjliga 

och begripliga inom den. Genom att använda historia som ett verktyg (re)produceras en enhetlig 

och övergripande berättelse om ett friskt och naturligt förflutet, präglat av jämställdhet och 

familjeliv, som förändrats på grund av kulturmarxismen och feminismen till en degenererad 

samtid i kris vilken kommer, om inte förändring sker, att fortsätta utvecklas till en dystopisk 

framtid med en ödeläggelse av den vita nationen och civilisationen. Skapandet av berättelsen 

om den vita nationen som degenererad och under kris har, som Ahmed (2014, s. 76-78) påpekar, 

en avgörande betydelse då rädslan för degeneration associeras med vissa kroppar över andra, 

vilka också förstås förkroppsliga misslyckande att uppfylla specifika normer. Inom NMRs 

diskurs är feministen ett av dessa förkroppsligade misslyckanden, då denna förstås orsaka det 

hot och den kris nationen står inför: nämligen upplösningen av den ”naturliga” könsordningen 

och dess ideal om den vita heteronormativa kärnfamiljen. 

I narrativet om kris konstrueras ett kollektivt vi i kontrast till de föreställda andra, feministerna, 

som förkroppsligar hotet mot det delade objekt som för kollektivet samman: den vita nationen. 

Genom att referera till föreställningen om ett förflutet där nordiska ”förfäder byggt landet” 

skapar rörelsen också en berättelse om nationen som ett släktskap; en vit familj. I Nordic 

Frontier beskrivs bland annat att ”länder är inte nationer, geografiska gränser är inte nationer. 

Nationer är människor” (NF, 2017b), samtidigt som rörelsens medlemmar också tituleras 

”bröder och systrar” i talet i Falun (NMR, 2017b). I narrativet om nationen som en nordisk 

familj blir heterosexualiteten och fantasin om den ”naturliga” könsordningen också ett 

obligatoriskt nationalistiskt ideal, där kärleksrelationer binds samman till föreställningen om att 

reproducera den vita rasen och den vita familjen (jfr Ahmed, 2014, s. 124). Feministerna som 

förespråkar abort, karriär och ”onaturliga” relationskonstellationer och som konstruerar den vita 

heterosexuella mannen, fadern, som en fiktiv fiende, utgör i rörelsen ett självklart hot mot den 

vita familjen. I nästa avsnitt diskuteras vidare hur feministerna som ”folkmordsförespråkare” 

konstrueras som ett hot av rörelsen mot den föreställda vita nordiska familjen och nationen. 
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Feministiska folkmordsförespråkare, vita kastrerade män och den feminina nationen 

Den feministiska Internet-tidningen Medusa, som beskriver sig som ”dedikerad till att främja 

mångfald och mångkulturella värderingar”, uppmanar nu alla vita kvinnor att abortera sina 

foster för att lösa en ”historisk rasism samt stävja ett vitt herravälde” (NMR, 2017h). 

I nyhetsartikeln ”Feminister uppmanar till folkmord – vill att kvinnor aborterar vita barn” 

(2017h) publicerad på Nordfront, beskrivs hur den feministiska tidningen Medusa Magazine 

publicerat en artikel som uppmanar vita kvinnor att begå folkmord i syfte att bana vägen för 

utvecklingen av ett progressivt samhälle fritt från rasism. Den feministiska skribenten Valentine 

skriver enligt NMR i artikeln att ”vita är inbäddade från födseln med känslan av en gemensam 

vit identitet, och denna identitet förutsätter att de förespråkar den vita familjeenheten och 

därmed främjar cykeln av en vit överlägsenhet” och att det är därför ”den vita familjeenheten 

måste förstöras” (NMR, 2017h).  De vita folken är enligt Valentine således biologiskt betingade 

att utveckla en gemensam vit identitet som förs vidare genom reproduktion inom den vita 

familjeenheten. För att förstöra den vita överlägsenheten måste vita kvinnor enligt feministen 

abortera vita foster och istället adoptera svarta barn, då födseln av vita endast förstärker ”det 

vita herraväldet”. De kvinnor som ändock väljer att föda vita är enligt Valentine hycklare: ”Om 

du hävdar att du är progressiv, och ändå villigt, föder vita barn av ditt eget val, är du då en 

hycklare” (NMR, 2017h).  

Att feministen Valentine i realiteten inte existerar och att Medusa Magazine är en uttalat satirisk 

nyhetstidning som syftar till att ”göra satir av den feministiska vänstern” (Medusa, 2017) 

skapad av den antifeministiska gruppen Age of Shitlords (2017) vars Twitterprofil pryds av 

orden ”feminism är cancer”, omnämns emellertid inte i artikeln publicerad av NMR. Artikeln 

är inte heller unik i sitt slag och utgör ett betydelsefullt samt karakteristisk exempel på hur 

feminismen och feministerna konstrueras inom rörelsen, och på hur NMR befäster och 

legitimerar rörelsen, dess sanningsanspråk på verkligheten samt dess antifeministiska hållning. 

I artikeln framkommer nämligen slående likheter mellan rörelsens egna rasideologiska hållning 

och feministens argument. För det första förespråkar de båda ras och identitet som biologiskt 

givna egenskaper som reproduceras inom den heterosexuella familjeenheten. För det andra 

förstås kvinnans kropp också vara bärare av den vita rasen och nationen varvid denna måste 

kontrolleras genom abort, inom NMR genom avskaffande av aborträtten och i feministernas 

kontext genom att använda abort som en politisk strategi att bekämpa ”det vita herraväldet”. 

För det tredje privilegierar de båda en specifik ras över andra: NMR förespråkar den vita rasen 

och feministerna i huvudsak den svarta – men till skillnad från feministerna förstås NMR vara 
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öppna med sin förespråkade rasism medan feministerna är blinda för den egna rasismen och det 

egna hycklandet. 

Antifeminismen tar i detta avseende sig framför allt uttryck genom att dels skapa och upprepa 

särskilda narrativ om feminismen som påstås vara feministernas egna med användningen av 

specifika genrer, citat och referenser till andra texter. Dels genom att skapa dessa narrativ som 

en överensstämmelse med och ett erkännande av den egna rörelsens rasideologiska hållning, 

varvid erkännandet ofta konstrueras som dolt och omedvetet från feministernas sida i syfte att 

påvisa deras hyckleri. Nyhetsgenren är här viktig eftersom den präglas av en hög grad av 

objektiv modalitet vilken i sin tur konstruerar en specifik sanning om verkligheten: nyhetsmedia 

påstår sig ofta syssla med fakta, sanning och kunskap (Fairclough, 2017, s. 160). I den 

ovanstående nyhetsartikeln är också den manifesta intertextualiteten (Fairclough, 2017, s. 233) 

ett viktigt verktyg för rörelsen, då användningen av citat och referenser befäster den 

hegemoniska rasideologiska diskurs NMR (re)producerar. Att konstruera artikeln som en 

nyhetsartikel med användning av intertextualitet bidrar således till att befästa och upprätthålla 

föreställningen om rörelsen som förespråkare av sanning och genomskådare av feministernas 

hyckleri och falskhet.  

I en ytterligare nyhetsartikel med titeln ”feminister flyr från mångkulturella förorter” publicerad 

under kategorin ”hyckleri” återfinns samma tillvägagångssätt i konstruktionen av feminismen, 

och det går bland annat att läsa att ”eftersom ’flyktingar’ strömmar in i Sverige har feministerna 

själva börjat känna sig otrygga efter en rad våldtäkter, sexuella trakasserier, våld och terror. Nu 

flyr de själva från den mångkultur som de själva har välkomnat” (NMR, 2017d). I artikeln 

skapas ett narrativ om att feministerna nu får sota för och bevittna konsekvenserna av den 

mångkulturalism de förespråkar och upprätthåller, vilken har resulterat i den otrygghet och 

rädsla som präglar livet för i huvudsak de svenska kvinnorna. Enlig NMR säger en av 

feministerna ”att ’flyktingarna’ uppträder som ’moralpoliser’ som försöker kontrollera kvinnor 

i området” och i artikeln ställs följaktligen frågan: ”när dessa [feminister] själva börjar känna 

sig utsatta kan man ju undra hur utsatta svenska flickor måste känna sig i dagens mångkulturella 

Sverige” (NMR, 2017d). Återigen konstrueras föreställningen om feministerna som hycklare 

och feministernas kamp som falsk då de inte värnar den kvinna rörelsen förstår att feminismen 

ska inbegripa, och istället innebär feminismen en risk för de (vita) kvinnor som beskyddas av 

NMR; av den vita heterosexuella mannen (NMR, 2017b). I narrativet om mångkulturalismens 

risker omskapas således återigen också fantasin om det vita folkmordet, men denna gång utifrån 

föreställningen om den icke-vita mannen som hotar den vita nationen. 
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I Nordic Frontier beskrivs hur feminismen i och med sin kastrering av den vita nordiska mannen 

har försatt den vita kvinnan och nationen i fara: ”det är verkligen ironiskt eftersom om de 

[feministerna] får sin vilja igenom och kastrerar den svenska mannen och förvandlar honom till 

en värdelös knähund, så kommer detta land att invaderas av män från mellanöstern som kommer 

att sätta alla åter på sin plats och etablera ett patriarkalt tyranni som de inte kan föreställa sig” 

– och att ”deras enda hopp är männen som de hatar” (NF, 2017a). Det patriarkala tyranni som 

skapas av ”alla de invandrade männen från tredje världen som kommer att ta över och installera, 

du vet, deras syn på kvinnor” (NF, 2017a), kopplas också samman med föreställningen om det 

svenska degenererade samhället som präglas av ökad brottslighet och en ”våldtäktsepidemi” 

där ”18 kvinnor våldtas varje dag” (NF, 2017b). Föreställningen om invandraren, och framför 

allt den icke-vita mannen, som ”invaderar” landet och våldtar svenska kvinnor är ett vanligt 

förekommande narrativ inom rörelsen som även befäster idén om den vita nationen under kris. 

Som Ahmed poängterar bidrar användningen av metaforer som ”invasion” till att konstruera 

nationen som ett subjekt vilket måste försvaras och försvara sig mot den andra, där nationen 

och den nationella kroppen också förstås vara ”en feminiserad kropp, vilken är ’penetrerad’ 

eller ’invaderad’ av andra” (Ahmed, 2014, s. 2, 46, 76).14 

Föreställningen om nationen som feminiserad och bunden till den reproduktiva kvinnokroppen 

är ytterst central då den legitimerar narrativet om den vita nationen som en nordisk familj 

grundad i den ”naturliga” heterosexuella könsordningen – med kvinnan som moder och mannen 

som fader och beskyddare. När Nordic Frontier och NMR talar om det ”patriarkala tyranni” 

som kommer att inrättas med invandraren och ”rasfrämmande människor”, talar de samtidigt 

om en biologiskt given och oundviklig ordning, vilken endast kan bekämpas av det vita 

patriarkala systemet med dess ideal om den starka vita heterosexuella maskuliniteten som 

motverkas av feministerna: ”deras enda hopp är männen som de hatar” (NF, 2017a). Genom att 

konstruera en föreställning om ”raslig överlevnad” i relation till det hot feministerna frammanar 

genom nedbrytningen av den ”naturliga” könsordningen och kärnfamiljsidealet, förespråkad 

abort och propagerad mångkultur legitimeras således fantasin om det vita folkmordet: om en 

”fysisk undanträngning och folkmord på Nordens befolkning” vilken sker på grund av ”lägre 

                                                           
14 Föreställningen om nationen som en kvinnlig kropp är väl etablerad inom feministisk och postkolonial 

teoribildning, och bland annat Nira Yuval-Davis (1997) påvisar i Gender and Nation att konstruktionen av 

nationen är könad och att kvinnor konstrueras som nationens bärare. Också Maud Eduards (2012, s. 34-35) 

påvisar att idén om nationens säkerhet bottnar i föreställningar om genus, sexualitet och etnicitet där nationen 

symboliseras av kvinnokroppen som måste skyddas mot främmande djuriska män av svenska vita män.  
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födelsetal bland nordiska kvinnor än invandrare och det faktum att även de invandrade 

främlingarna ibland skaffar barn med nordiska kvinnor och män” (NMR, 2017a, s. 8). 

Fantasin om det vita folkmordet till vilken feministerna gör sig skyldiga bör också förstås 

utifrån konstruktionen av ett ”friskt”, ”naturligt” och traditionellt förflutet, där den vita nationen 

och kvinnokroppen en gång varit ”ren” och nu har blivit besudlad och infekterad. I parti-

programmet går det nämligen att läsa att ”vårt mål är inte först och främst att skapa en helt ren 

nordisk ras utan snarare att bevara de nordiska folken som de ser ut idag där den nordiska 

rastypen är ett dominerande inslag i den nordiska genpoolen” (NMR, 2017a, s. 10). Även om 

målet i dagsläget ”inte först och främst” är att skapa en ”helt rent nordisk ras”, bör det förstås 

vara Nordiska motståndsrörelsens slutgiltiga mål – och för att åstadkomma detta måste 

feminismen bekämpas. I vägen för möjligheten för svenska män och kvinnor att ”enas som en 

enhet och, du vet, skapa den vackra nation vi vill skapa” (NF, 2017c) står det fula i kontrast till 

detta föreställda vackra – en fulhet som verkar genom emotioner vilka skapar feministen som 

en specifik figuration, vilket är ämnet för nästa avsnitt. 

 

Fula feminister 

Vi har hört flera av dom på vägen hit idag och lyssnar vi noga så hör vi dom fortfarande. Hur 

de med små gälla stämmor skriker sina slagord mot oss utspökade i clowndräkter och diverse 

trams! Till er vill jag säga: var är er stolthet? Ni är en skam för vårt folk! (NMR, 2017b) 

Vad innebär det att beskriva, som det gjordes i Nordiska motståndsrörelsens förstamaj-tal i 

Falun, feministerna som ”clownbeklädda androgyna henfilurer” och ”dårar” (NMR, 2017b), 

och hur konstrueras feministen genom användningen av metaforer? Metaforer har, i enlighet 

med Faircloughs (2006, s. 194) resonemang, en avgörande betydelse för hur tankar och 

handlingar struktureras och för hur verkligheten konstrueras. Användningen av särskilda 

metaforer och metonymier bidrar också till att konstruera och upprätthålla gränser mellan de 

avvikande andra i relation till ett föreställt normativt vi (Ahmed, 2014, s. 76-77).15 Metaforer 

har med andra ord en politisk verkan och inom NMRs antifeministiska diskurs används de ofta 

för att upprätthålla föreställningen om nationen: om den ”rena” och ”vackra” vita rasen. I 

motsats till det vackra och rena konstrueras genom användningen av specifika metaforer 

                                                           
15 Enligt Ahmed (2014, s. 76) verkar metonymier bland annat genom att sammanlänka ord som ”terrorist” och 

”islam” med varandra för att konstruera sanning och verklighet. 
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feministen som en specifik affektiv figuration, ”en ful feminist”, som är oavhängig specifika 

kroppar och saknar en fixerad referenspunkt.  

I kontrast till den fula feministen förkroppsligas emellertid det vackra och det vita genom idealet 

om den vita kvinnan och modern, vilket inte minst blir tydligt i artikeln ”Pamela Anderson 

kommer ut som antifeminist: ’Män och kvinnor är olika av en anledning’” (NMR, 2017e). I 

artikeln beskriver NMR hur Baywatch-stjärnan, tvåbarnsmodern och antifeministen Pamela 

Anderson uttrycker sin oro över att ”världen glömmer bort hur man älskar”, där hon menar att 

”vi håller på att bli mer androgyna” (NMR, 2017e) – en åsikt som också delas av NMR. 

Referensen till och användningen av Anderson som förespråkad antifeminist är här viktig 

eftersom att, vilket Lööw (2000a, s. 102) visar, vackra blonda kvinnor tillsammans med 

uppmaningar om att ”bevara den nordiska kvinnan” är ett centralt och återkommande motiv i 

den rasideologiska propagandan. Anderson i egenskap av moder och antifeminist blir i artikeln 

den förkroppsligade femininitet som upphöjs inom rörelsen, då idealet om den nordiska kvinnan 

knyts samman med föreställningen om den kärleksfulle modern och nationen. 

I denna värld där vi ”glömmer bort hur man älskar” (NMR, 2017e) står feministen för hat och 

illvilja: för skapandet av det outgrundliga ”hat sinsemellan svenska män och kvinnor” som 

genomsyrar vår samtid (NMR, 2017b). Feministernas hat blir också det som konstrueras 

legitimera rörelsens kärlek och ”själsliga och fysiska” sammanhållning, då rörelsens 

gemenskap utgör, som det beskrivs i talet i Falun, ”nämligen självaste essensen, motpolen till 

de clownbeklädda androgyna henfilurerna som likt dårar gapar ut sitt hat där borta” (NMR, 

2017b). Som Ahmed påpekar (2014, s. 122-123) medför tillskrivningen av hat till andra 

grupper, i detta fall feministerna, att rörelser som NMR kan definiera sig i positiva termer då 

de hävdar sig kämpa för andra i deras ställe, som försvarare av den vita nationen och av 

kärleken. Feministerna blir således de som hatar och narrativet fungerar på så sätt genom 

omvandling, inom vilken Nordiska motståndsrörelsens eget hat omnämns och döljs genom 

kärlek: ”vi älskar snarare än hatar” (Ahmed, 2014, s. 123). Hat involverar enligt Ahmed (2014, 

s. 55, 58) en tillskrivning av andra grupper med mening genom en process av gränsdragning 

mellan olikhet och likhet, där de andra som står för olikhet blir till hatobjekt för den föreställda 

gemenskapen. 

Genom att konstruera feministen som hatisk i kontrast till rörelsens kärleksfullhet skapas och 

upprätthålls en föreställning om att feministen och dess handlingar är moraliskt förkastliga, där 

feministen följaktligen också förstås vara falsk. I talet beskrivs bland annat hur kvinnor ”lurats 

av floskler från feministernas kluvna tungor” (NMR, 2017b) och användningen av metaforen 
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”kluven tunga” får en central betydelse då den åsyftar och (re)producerar den återkommande 

föreställningen om feminismens och feministernas hyckleri samt falskhet. Narrativet om den 

hatiske och falska feministen, eller ”dåren” (NMR, 2017b), är betydelsefull för konstruktionen 

av ”den fula feministen” som en affektiv figuration, då fulheten i denna bemärkelse åsyftar det 

omoraliska: att agera fult är att agera falskt, att vara ful är att vara omoralisk. Då fulheten 

beskriver ett sätt att agera, ett karaktärsdrag, beskriver det samtidigt ett fysiskt attribut och 

feministerna i rörelsens narrativ förstås även vara fysiskt fula och oattraktiva, vilket förklaras 

av Nordic Frontier ”alla feminister är väldigt oattraktiva skulle jag säga, jag har åtminstone inte 

sett en attraktiv feminist i Sverige, så den typen av stereotyp är vanligtvis sann, i alla fall utifrån 

min erfarenhet” (NF, 2017a). 

Av podcastradion förklaras också att ”feminism och attraktion vanligtvis är två väldigt separata 

drag” och att ”högerpolitiska människor i Europa tenderar i genomsnitt att vara mer attraktiva” 

(NF, 2017a). Förklaringen till feministernas fysiska fulhet och rörelsens egen attraktivitet 

förstås av Nordic Frontier också kunna grundas i biologi, då ”vissa personer”, det vill säga 

rörelsen själv, ”söker kvalitet” och går efter ”få partners och i många fall endast en partner” där 

de också investerar mycket tid i familjeliv. I kontrast till detta står ”den andra gruppen som är 

mer, typ, matriarkal och polyamorösa” (NF, 2017a) – det vill säga feministerna som står för 

den lössläppthet som genomsyrar det svenska samhället (RR, 2017). Fulheten binds i detta 

narrativ samman med promiskuitet och maskuliniserad femininitet, som gör avkall på idealet 

om kärnfamiljen och den naturliga könsordningen. Beskrivningen av feministen som matriarkal 

och maskuliniserad, ”kvinnor blir män” (NF, 2017a), reproducerar också en övergripande 

antifeministisk stereotyp om feministen som onaturlig, ful, monstruös och icke-feminin då 

denna avviker från det normativa och traditionella (Anderson, 2014, s. 53-54). 

Den maskuliniserade feministen är också nära sammankopplad med idén om det androgyna; 

om feministerna som ”clownbeklädda androgyna henfilurer” (NMR, 2017b). Som artikeln om 

Pamela Anderson framlade håller vi ”på att bli mer androgyna”, då ”män blir svagare i en 

auktoritär miljö, de behöver inte vara lika manliga. Och kvinnor jobbar… vem tar hand om 

barnen?” (NMR, 2017e). Att vara androgyn är i detta narrativ att bryta mot de traditionella och 

”naturliga” könsrollerna, eller med andra ord att bryta mot heteronormen – ”det vill säga den 

naturliga strukturen i varje friskt samhälle” (NMR, 2017a, s. 41). Användningen av metaforerna 

”henfilur” och ”clownbeklädd” i talet om feministen stärker ytterligare den onaturlighet och 

androgyni feministerna symboliserar, samtidigt som dessa specifika metaforer används för att 
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förlöjliga feministerna och konstruera deras kamp som ”ett löjeväckande spektakel” (NMR, 

2017b).  

I Nordiska motståndsrörelsens narrativ är den androgyna feministen en symbol för fulhet i 

kontrast till den vackra vita nationen och rasen som förkroppsligas genom idealet om den starke 

fadern och den kärleksfulle vita kvinnan och modern. Den fula feministen konstrueras utifrån 

detta ideal genom avsmak och äckel, och som Ahmed (2014, s. 85-87) menar är avsmak alltid 

riktat mot ett objekt och beroende av en relationell kontakt, vilken involverar relationen av 

närhet och avstånd som i sin tur också är beroende av specifika historier av association. Avsmak 

är därmed centralt för upprätthållandet av specifika maktrelationer då avsmak tillskrivs det 

underordnade genom performativitet och upprepning av specifika talhandlingar och stereotyper 

(Ahmed, 2014, s. 88, 93). Att NMR reproducerar feministen som äcklig kan dels förstås utifrån 

görandet och upprepningen av den heteronormativa könsordningen, inom vilken feministen blir 

äcklig just på grund av dess avvikelse från de binära könsrollerna – män blir kvinnor, kvinnor 

blir män (NF, 2017a) och feministen är direktören av denna ”freakshow” (NMR, 2017c). Dels 

kan konstruktionen av ”den fula feministen” också förstås utifrån görandet och upprepningen 

av ras och vithet vilken grundas i en fantasi om renhet, en fantasi som utmanas av den 

rasförrädiska feministen. 

Den fula feministen är således en figuration som förkroppsligar misslyckandet att uppfylla 

specifika normer knutet till idealet om den vita nationen; om likhet som grundas i idén om vithet 

vilken reproduceras genom och inom kärnfamiljen. Hat och avsmak blir i NMRs narrativ 

emotioner vilka skapar och upprätthåller avståndet mellan rörelsen och feministen, mellan 

likhet och olikhet, där den fula feministen förkroppsligar det omoraliska: misslyckandet att 

uppfylla normerna om likhet. Men konstruktionen av feministen genom emotioner som hat och 

avsmak får dock endast sin betydelse utifrån tillskrivningen av skam, då skam binder oss till 

det normativa och till andra individer: vi känner skam eftersom vi har misslyckats med att leva 

upp till och närma oss det ideal som givits oss genom praktiker av kärlek (Ahmed, 2014, s. 106-

107). Vad som exponeras genom skam är således misslyckandet att älska, och Ahmed visar till 

exempel hur det queera och icke-normativa blir skamfullt genom att avvika från idealet om 

kärlek; om kärnfamiljen och reproduktionen av nationen (Ahmed, 2014, s. 108). 

Skam blir i detta narrativ också knutet till stolthet då de båda knyts samman med misslyckandet 

eller framgången att leva upp till idealet om nationen, om att leva upp till begäret att identifiera 

sig med ”oss”. När NMR i det inledande citatet till detta avsnitt uttrycker: ”till er vill jag säga: 

var är er stolthet? Ni är en skam för vårt folk!” (NMR, 2017b) förbinds stolthet till den egna 



37 

 

rörelsen, medan skam blir en känsla som tillskrivs feministerna, som något de borde känna. Att 

konstruera den andre genom skam innebär att skapa en gräns mellan oss och dem: ni är en skam 

för oss på grund av att ni inte är vi, och ni borde känna skam för att ni inte är vi. Den fula 

feministen blir i detta narrativ en affektiv figuration bunden till skam, där hat och avsmak också 

blir begripliga genom skammen: ni hatar och ni är osmakliga, oattraktiva, omoraliska och 

”orena” – ni är fulheten till vår vackra nation. Frågan ”var är er stolthet?” (NMR, 2017b) kan 

översättas till ”var är er kärlek?” då stolthet och kärlek figurerar bredvid varandra i rörelsens 

narrativ: vi är stolta för att vi älskar, vi älskar för att vi är stolta, och det vi älskar och känner 

stolthet för är den vita rasen; den vita familjen och nationen. 

Känslor är enligt Ahmed (2014, s. 194) performativa då de både genererar och upprepar tidigare 

associationer, samtidigt som emotioner även alltid är materiella: de upprättar gränser mellan 

likhet och olikhet; mellan vi och dem. Genom att tillskriva den egna rörelsen kärlek döljer NMR 

således det egna hatet som producerar feministen som ett delat hatobjekt som blir begripligt 

genom en generalisering inom vilken feministerna konstrueras som en enhetlig grupp. 

Generaliseringen av feministerna möjliggör också skapandet av ”den fula feministen” som en 

affektiv figuration som saknar en fixerad referenspunkt separerad från individuella kroppar: 

”alla feminister är väldigt oattraktiva skulle jag säga” (NF, 2017a). Narrativet om ”alla 

feminister” skapar således feministen som en enhetlig fiende vilken samtidigt förkroppsligar 

rörelsens (re)producerade fantasi om den vita rasens undergång, där feminismen är det 

”massförstörelsevapen” (NMR, 2017b) som hotar och genererar den rädsla som driver rörelsens 

kamp mot feministerna – vilket diskuteras vidare i nästa avsnitt. 

 

I intersektionen mellan sexism, rasism, antisemitism och homofobi 

Om du inte redan är en del av Motståndsrörelsen, se då till att ansluta dig. Gör det idag, för 

imorgon kanske det annars inte finns något Norden kvar att befria! (NMR, 2017a, s. 56). 

I Nordiska motståndsrörelsens övergripande narrativ (re)konstrueras och upprepas fantasin om 

den vita rasens undergång vilken också lägger grund för rörelsens kamp mot feministerna. I det 

ovanstående citatet vilket är hämtat från partiprogrammet återges den centrala berättelsen om 

den dystopiska framtid som väntar, vilken endast kan förhindras av motståndsrörelsen vilka 

förstås vara nordens ”befriare” (NMR, 2017a, s. 56). Historia är således ett viktigt verktyg för 

konstruktionen av rörelsens identitet och som argumenterades för i avsnitt två används historia 

för att skapa en övergripande berättelse om ett friskt, naturligt och jämställt förflutet som 
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degenererats och infekterats av feminismen. NMR påstår sig dock inte vilja återvända till det 

förflutna, utan istället är samtiden och framtiden i fokus: ”Vårt fokus har hela tiden varit nutida 

och framtida utmaningar och att själva staka ut vägen istället för att gå i gamla fotspår” (NMR, 

2017a, s. 5), ett fokus som också legitimerar rörelsens kamp mot feministerna.  

I denna samtid har nämligen den kulturmarxistiska och judiska feminismen genomsyrat hela 

det ”hyperfeministiska” svenska samhället (NF, 2017c), en utveckling som om den inte stoppas 

i slutändan kommer att resultera i en förstörelse av nationen (NMR, 2017c). I detta narrativ 

figurerar rädsla som en central emotion vilken sammanför rörelsen och legitimerar dess kamp, 

och i enlighet med Ahmeds resonemang skapar rädsla distans mellan kroppar samtidigt som 

rädsla för oss från nutid till framtid – objektet vi fruktar är inte endast bakom oss, eller framför 

oss, utan lämnar avtryck på oss i nuet som en förväntad smärta i framtiden (Ahmed, 2014, s. 

65). För NMR kan rädslan förstås involvera förlusten av den vita nationen, där objektet för 

fruktan blir de vilka hotar detta kärleksobjekt: ”den sionistiska självutnämnda elit som styr 

västvärlden och den folkmordspolitik som dessa för” (NMR, 2017a, s. 21) – de till vilka 

feministerna också är ”förslavad” (NMR, 2017b). Den sionistiska eliten, juden, är i NMRs 

diskurs den yttersta fienden och antisemitismen är en genomgående och grundläggande 

utgångspunkt för konstruktionen av rörelsens antifeminism. Feminismen och kulturmarxismen 

är synonymer, där kulturmarxismen också förstås vara en judisk skapelse (NMR, 2017i). 

Den förintande kulturmarxismen har som mål att orsaka en fysisk ödeläggelse av den vita 

civilisationen och feminismen är i detta projekt det ”hänsynslösa massförstörelsevapen” som 

juden ”gett pöbeln för att försvaga de vita folken” (NMR, 2017b). Feminismen verkar i detta 

narrativ som ett massförstörelsevapen då feministerna upplöser den ”naturliga” och ”friska” 

könsordningen som lägger grunden till den nordiska nationen, och femismen blir ur detta 

perspektiv oförenlig med rörelsens förespråkade ideologi. I rörelsens narrativ är nämligen 

idealet om den heterosexuella vita kärnfamiljen ett obligatoriskt nationalistiskt ideal: 

kärnfamiljen är nationen och nationen symboliseras av den vita kvinnokroppen som, för det 

första, ska reproducera den vita rasen. För det andra ska den vita nationen, kvinnan, behållas 

”ren” och beskyddas från den rasbeblandning som invandraren medför och feministen 

propagerar, där invandraren också blir en affektiv figuration som binds till rädsla: en rädsla för 

”förorening” av den ”nordiska genpoolen” (NMR, 2017a, s. 10). 

Enligt Ahmed (2014, s. 64, 66, 75) är konstruktionen av den andre beroende av tidigare historier 

av association, av en repetition av stereotyper inom en rädslans politik: genom rädsla skapas 

den andre som ett hot mot den vita kroppens liv. Invandraren blir i narrativet om ”förorening” 
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en figuration som binds till hat och rädsla, i vilken invandraren symboliserar fara i kampen om 

den vita rasens överlevnad. Upprepningen av stereotypen om den ”invandrade mannen som 

våldtar vita kvinnor” (jfr NF, 2017b; NMR, 2017d) legitimerar såldes rörelsens (re)producerade 

rasism, samtidigt som de explicit också framhåller att olika raser innehar olika biologiska 

skillnader: ”Att det existerar olika mänskliga raser, med inte bara skilda utseenden utan också 

skilda mentala egenskaper såsom intelligens, karaktärs- och personlighetsdrag är helt 

otvivelaktigt bevisat genom så väl vetenskaplig forskning som genom sunt förnuft” – där de 

nordiska (vita) folken ”bevarat en unik genuppsättning” (NMR, 2017a, s. 8, 10). Den nordiska 

rasens unika genuppsättning är också det som måste försvaras, och för att åstadkomma detta 

måste feministerna och deras förespråkade ”massinvandring” och mångkulturalism ”krossas” 

(NMR, 2017a, s. 32).  

I (re)producerandet av idealet om den vita nationen, familjen, står feministerna som 

förespråkare för ytterligare hot mot föreställningen om ”renhet” och raslig överlevnad, 

nämligen det om kärnfamiljsidealets nedbrytning genom homosexualitet och ”onaturliga” 

relationskonstellationer. Homosexualitet, ”homofili”, är därför något som måste kriminaliseras 

och istället skall ”det naturliga familjeidealet mellan man och kvinna” upphöjas (NMR, 2017a, 

s. 42). Inom Nordiska motståndsrörelsen är således endast den binära könsuppdelningen möjlig, 

eller som Butler (2007, s. 235-236) benämner den: den heterosexuella matrisen, vilken präglas 

av en obligatorisk heterosexualitet där endast två hierarkiskt ordnade kön (man, kvinna) och 

korresponderande genus (maskulinitet, femininitet) är tänkbara. I denna genusordning som 

präglar NMR är hierarkin tydlig, män symboliserar styrka, ledarskap samt agentskap och 

kvinnor passivitet: ”män har i princip byggt allt av väsentligt värde i detta land. De 

[feministerna] kan inte riktigt se det, att det inte är kvinnor som bygger samhällen, kvinnor tar 

hand om familjen” (NF, 2017c). 

Män bygger således allt av väsentligt värde medan kvinnor tar hand om familjen, ett påstående 

som kan verka motsägelsefullt då rörelsens förespråkade särartsfeminism grundas i idén om 

upphöjandet av moderskapet. Samtidigt som kvinnan symboliserar reproduktionen av nationen, 

av den vita rasens överlevnad, anses dock detta i Nordic Frontiers narrativ inte ha ett väsentligt 

värde då moderskapet sammanlänkas med passivitet. Det är därför viktigt att reflektera över 

den särartsfeminism rörelsen påstår sig konstruera, då de konstruerar en tydlig hierarki mellan 

män och kvinnor, en hierarki som i sin tur också grundar idealet om den vita nationen. Inom 

NMRs diskurs är således endast två genusidentiteter möjliga, vilket innebär att en avvikelse 

från denna ordning konstruerar den avvikande som en obegriplighet: som androgyni. I avsnitt 
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fyra påvisades hur skam och avsmak verkade för att konstruera feministen som den androgyna, 

som den clownbeklädda och moraliskt degenererade henfiluren eller med andra ord: ”den fula 

feministen” (NMR, 2017b). Skam, hat och avsmak är i rörelsens narrativ emotioner som 

tillskrivs feministen för att skapa denna som obegriplig medan den egna rörelsen blir begriplig 

som en ”organisation av kärlek”, där dessa emotioner samtidigt också verkar genom rädslans 

politik.  

Hat, avsmak och skam figurerar samtliga genom den konstruerade rädslan för den vita rasens 

undergång, där rädslan tar sig uttryck i (re)producerandet av feministen som ett delat hatobjekt, 

ett objekt som blir begripligt genom skam och avsmak. Rädslan är ur detta perspektiv den 

emotion som för rörelsen samman i kampen mot feminismen; den politik som skapar och 

upprättar ett vi mot dem. Antifeminismen som skapas och upprätthålls genom rädslan för 

undergången kan därmed förstås vara ett bärande element för rörelsens upprätthållande, då den 

legitimerar den rasideologiska kampen. Genom antifeminismen figurerar dessutom sexism, 

rasism, homofobi och antisemitism, vilka tillsammans också utgör centrala komponenter i 

skapandet av NMRs antifeminism. Att vara antifeminist är att förespråka det konstruerade 

naturliga och friska: den vita heteronormativa nordiska kärnfamiljen, inom vilken endast vita 

nordiska heterosexuella män och kvinnor är välkomna. Att vara antifeminist är att vara 

genomskådare av samhällets och feministernas lögner och det är att vara förespråkare av 

sanningen. Att vara antifeminist är att kämpa för den vita rasens överlevnad och för den 

nationalsocialistiska utopin; den nordiska folkgemenskapen. 
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6. Sammanfattande slutdiskussion och implikationer för vidare forskning 

I denna studie har min målsättning varit att undersöka hur antifeminism tar sig uttryck inom 

den samtida svenska Nordiska motståndsrörelsen, vilket har gjorts med syftet att analysera hur 

feministen, och indirekt feminismen, konstrueras av rörelsen. Med utgångspunkt i Gardells 

(2013, s.178) definition av antifeminism som en ideologi eller teori vilken är beroende av 

föreställningar som den själv definierar som ”feministiska”, har jag undersökt hur feministen 

konstrueras i relation till dels NMRs (re)producerade normativa föreställningar om genus, ras 

och sexualitet, dels i relation till de emotioner som genomsyrar framställningarna av feministen. 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt och diskursteoretiskt perspektiv har fokus för studien legat 

på hur språkliga praktiker och artikulationer konstituerar den sociala verkligheten, och den 

objektivitet samt de sanningar som präglar vår förståelse av den. Utgångspunkten är här att 

sanning är ett tillfälligt och gemensamt sätt att förstå världen (Burr, 2003, s. 2-8), där vissa 

diskurser också konstitueras genom hegemoni och objektivitet – diskursen blir en tillfällig 

totalitet, en tillfällig fixering, där alternativa verklighetsuppfattningar undertrycks (Laclau, 

2005, s. 70-71; Laclau & Mouffe, 2008, s. 157-159, 170-171). 

I min analys av antifeminism har Nordiska motståndsrörelsen förståtts vara en diskurs, en 

tillfällig totalitet, inom vilken konstruktionen och definitionen av feminism och feminist visat 

sig vara enhällig. Likheterna i källmaterialet är slående, och ett övergripande narrativ om 

feminismen som en destruktiv och demoraliserande kraft i kulturmarxismens anda vilken hotar 

den vita rasen och nationen har framkommit i analysen. Feministerna förstås följaktligen inom 

NMRs diskurs vara hjärntvättade människor som är ”prostituerade av ett högst verkligt 

patriarkat”; den sionistiska eliten (NMR, 2017b), där feministerna också är blinda för sanningen 

– en sanning som NMR genomskådat. Antisemitismen är som Lööw (2000a, s. 260-261; 2015, 

s. 128, 130-132) poängterar ett genomgående och grundläggande tema inom de rasideologiska 

rörelserna: det är ”det kitt som binder samman det myller av sekter och organisationer som 

utgör denna undergroundkultur” (Lööw, 2015, s. 130). Antisemitismen utgör inom NMRs 

antifeministiska diskurs också grunden för rörelsens sekteristiska karaktär, där föreställningen 

om dem som förespråkare av ”sanningen” om den judiska konspirationen, till vilken de också 

förstås vara genomskådare, genomsyrar varje del av rörelsens tänkande och agitation (Lööw, 

2000a, s. 260). 

Vi kan således se hur Nordiska motståndsrörelsen (re)producerar en specifik konstruktion av 

verkligheten, en antisemitisk hegemonisk diskurs, vilken också präglar och sammanbinder den 

rasideologiska sekteristiska vit makt-miljön. Antifeminismen utgör en del av denna objektivitet 
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och kan således endast bli begriplig genom den, men samtidigt utgör antifeminismen, vilket 

denna studie ämnat visa, i sig ett bärande element för rörelsens upprätthållande och sekteristiska 

karaktär. Som argumenterats för i studien, med utgångspunkt i Ahmeds teoribildning och 

Butlers heterosexuella matris, konstituerar NMR sin diskurs i föreställningen och idealet om 

kärnfamiljen, där nationen förstått som människor och inte geografiska gränser också avbildas 

som en familj (NF, 2017b). Den vita kvinnokroppen, modern, symboliserar i detta avseende 

nationen vilken måste beskyddas av den vita starka heterosexuella mannen, fadern, från hotet 

om kontaminering av den vita rasen och ”den nordiska genpoolen” (NMR, 2017a, s. 10). En 

kontaminering som feminismen och dess förkroppsligade subjekt, feministerna, förespråkar 

genom mångkulturalism och i huvudsak nedbrytningen av den ”naturliga” könsordningen med 

dess ideal om den vita kärnfamiljen. 

Inom denna antifeministiska diskurs konstrueras också olika subjektspositioner och identiteter 

olika, och i enlighet med diskursteorins resonemang går det att se hur vissa subjektspositioner 

privilegieras över andra. Inom diskursen påvisar Laclau och Mouffe (2008, s. 172, 179-180) 

hur subjektspositioner konstitueras genom deras differentiella relationer till varandra där en viss 

position hegemoniseras, och till vilken andra subjektspositioner får sin mening. Inom NMRs 

diskurs, vilket argumenterades för i avsnitt fem, konstrueras hegemoniska subjektspositioner 

utifrån kärnfamiljsidealet och den heterosexuella samt binära genusordningen, vilket innebär 

att alla som betraktas som avvikande, till exempel HBTQ-personer, blir obegripliga (jfr Butler, 

2007, s. 235). Homosexualiteten definieras i denna diskurs i motsats till den hegemoniska 

heterosexualiteten, liksom det androgyna i motsats till det binära och det icke-vita i motsats till 

det hegemoniska vita. I enlighet med Butler (2011, s. xii-xiii) kan vi således förstå att 

formerandet av det begripliga subjektet kräver en identifiering med det normativa och det 

hegemoniska, där subjektspositionerna också förstås utgöras av en process av performativitet; 

av görande och upprepning. 

Feministen blir inom NMRs diskurs således en obegriplig subjektsposition, en brytning med 

det normativa, där feministen också konstrueras genom en process av generalisering: genom 

konstruktionen av ”den fula feministen” som en affektiv figuration. Som Ahmed påvisar är 

diskurser, utöver dess performativa karaktär, också affektiva, det vill säga genomsyrade av 

emotioner vilka binder samman och separerar kroppar i konstruktionen av ett vi mot dem 

(Ahmed, 2014, s. 124-125). I analysen av konstruktionen av feministen, liksom feminism, har 

denna utifrån diskursteorin betraktats som en nodalpunkt och en flytande signifikant inom 

NMRs diskurs, där olika signifikanter inom en ekvivalenskedja också skapat figurationen om 
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den fula feministen. Feministen binds inom NMR samman med signifikanterna ”falsk”, 

”omoralisk”, ”androgyn”, ”henfilur”, ”rasförrädare” och så vidare, vilka i sin tur skapar en 

ekvivalenskedja, en ful feminist, där fulheten både betraktas som ett sätt att handla och ett 

fysiskt attribut i kontrast till rörelsens idealbild av den vackra nationen. Den fula feministen, 

vilket diskuterades i avsnitt fyra och fem, blir begriplig genom olika emotioner som hat, skam 

och avsmak där rörelsens konstruerade rädsla spelar en central roll för hur dessa emotioner 

verkar. Rädslan för den smärta feminismen medför genom förlusten av kärleken för den vita 

rasen, konstruerar också feministen som ett gemensamt hatobjekt inom rädslans politik. Genom 

att dölja rörelsens eget hat med narrativet om kärlek tillskrivs hatet den fula feministen vilket i 

sin tur legitimerar rörelsens kamp mot feministerna (jfr Ahmed, 2014, s. 123). 

Faircloughs diskursanalytiska verktyg metaforer, intertextualitet, modalitet och pronomen har 

också visat sig vara centrala i studiet av rörelsens antifeminism, då de aktivt används av rörelsen 

för att bekräfta den egna rasideologiska hållningen genom att skapa narrativ som påstås vara 

feministernas egna. I avsnitt tre diskuterades bland annat hur nyhetsgenren, vilken präglas av 

manifest intertextualitet och en hög grad av objektiv modalitet, används av rörelsen för att skapa 

narrativet om feministernas blinda dubbelmoral och öppna hyckleri. Genomgående i 

källmaterialet används också pronomen ”vi”, ”oss”, ”ni” och ”dem” för att upprätthålla den 

maktposition rörelsen konstruerar mellan sig själva och feministerna, där metaforer också är ett 

centralt verktyg för att konstituera rörelsen som det positiva mot det negativa andra. I den 

diskursanalys som jag i denna studie har utfört är således teori och metod nära sammanlänkade, 

och de metodologiska verktygen har använts i syfte att kartlägga gemensamma mönster inom 

NMRs antifeministiska diskurs och de maktrelationer som upprätthåller diskursens hegemoni. 

Den antifeminism som genomsyrar Nordiska motståndsrörelsen finner också många likheter 

med tidigare forskning, och i huvudsak den forskning som påvisat att feminismen inom 

antifeminism ses som ett avmaskuliniserande projekt där män ses som könsdiskrimineringens 

verkliga offer (Ferber, 2000; Keskinen, 2013; Anderson, 2015, s. 51). Till skillnad från 

Anderson (2015, s. 51) som påvisar att antifeminism ofta tar sig uttryck i föreställningen om att 

jämställdheten är nådd, argumenterar dock NMR för att jämställdheten i överhuvudtaget inte 

har nåtts eftersom feministernas jämställdhet är en falsk jämställdhet. De sanna kvinnorätts-

kämparna och feministerna är inom NMR således de själva: de som förespråkar den ”naturliga 

och jämlika synen som våra nordiska förfader hade” (NMR, 2017a, s. 41). Idén om den ”sanna” 

jämställdheten grundas i ett särartsfeministiskt och konservativt tänkande, vilket Deland, 

Hertzberg och Hvitfeldt (2010, s. 10) menar är ett gemensamt drag inom högerextrema rörelser, 
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samtidigt som denna dock undergrävs av rörelsens manscentrerade ideologi vilken i tidigare 

forskning påvisats vara ett centralt karaktärsdrag för den rasideologiska miljön (Lodenius & 

Wikström, 1997 s, 87; Lööw, 2000b; Kimmel, 2007; Statens medieråd, 2013, s. 54).  

I avsnitt fem visades bland annat hur Nordic Frontier tillskrev maskulinitet agentskap medan 

passiviteten tillskrevs femininiteten genom påståendet att män ”har i princip byggt allt av 

väsentligt värde i detta land” (NF, 2017c). Ett av de största problemen med feminismen är enligt 

programledarna i podcastradion feminiseringen av maskuliniteten och kastreringen av den vita 

mannen (NF, 2017a). Istället förespråkas av NMR ett maskulint ideal bundet till styrka, 

ledarskap och agentskap, ett ideal som också exkluderar kvinnan som binds till idealet om den 

kärleksfulla och passiva modern. Föreställningen om feminismen som ett avmaskuliniserande 

projekt är således central vilket Ferber (2000) visar, och särskilt intressant är att den 

antifeminism som (re)produceras inom NMRs diskurs också finner likheter inom en 

övergripande transnationell antigenusrörelse som nu breder ut sig i Europa (Paternotte & Kuhar, 

2017, s. 5-6). Enligt Paternotte och Kuhar (2017) är nämligen argumentet om genusideologin, 

vilken utgår från föreställningen om att genus och sexualitet är en social konstruktion, som ett 

hot mot den västerländska civilisationen ett vanligt förekommande narrativ i antigenusrörelser. 

Det är därför angeläget att reflektera över antifeminismens betydelse i relation till Deland och 

Westins (2007, s. 7) och Gardells (2017, s. 20) argument om den normaliseringsprocess som 

sker av fascistiska och ultranationalistiska rörelser. 

Den antifeminism som konstrueras av NMR är som sagt i många avseenden lik den som tidigare 

forskning påvisat, men det existerar dock viktiga skillnader då rörelsens antifeminism i 

huvudsak grundas i det rasideologiska och antisemitiska tänkandet. Vid sidan av rörelsens 

antifeminism, vilket diskuterades i avsnitt fem, samverkar antisemitism, rasism, sexism och 

homofobi för att konstruera feministen och feminismen som just ett hot mot den vita rasens 

fortlevnad. Nordiska motståndsrörelsens antifeminism kan därmed förstås utgöra en specifik 

form av antifeminism och det är därför viktigt att vidare studera hur antifeminism verkar inom 

andra ultranationalistiska sammanhang. Som Lööw påpekar inrymmer begreppet ”vit makt-

världen” i realiteten en mängd olika ideologiska inriktningar och hybrider, och även om stora 

likheter må prägla miljön, i huvudsak gällande antisemitismen, kan det vara rimligt att anta att 

skillnader ändock existerar (Lööw, 2015, s. 127, 130). Denna studie kan i detta avseende 

betraktas vara en form av pilotstudie till en större studie om antifeminism inom den svenska 

rasideologiska vit makt-miljön, och ett svar på den uppmaning gällande behovet av forskning 
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om antifeminism och högerextremism som de deltagande forskarna i expertseminariet i Norge 

gav (Reform, 2013).  

Det finns fortfarande mycket kvar att forska om gällande antifeminism inom den 

högerextremistiska och den rasideologiska miljön, och i mitt material, vilket inte undersökts i 

den här studien, framkommer en viktig skillnad mellan vem som säger vad inom NMRs kontext, 

vilket bör undersökas vidare. Till exempel talar ingen av kvinnorna, till skillnad från männen, 

om den patriarkala ordningens naturlighet i explicit bemärkelse. Abortfrågan är inte heller något 

som diskuteras av männen i Nordic Frontier, utan förbehålls kvinnorna i Radio Regeringen – 

vilket dock kan bero på urvalet av källmaterial. Det är emellertid viktigt att undersöka kvinnors 

respektive mäns konstruktion av antifeminism inom rörelsen, då de tycks verka fokusera på 

olika aspekter. Avslutningsvis vill jag framföra att det är min förhoppning att denna studie har 

kunnat påvisa varför antifeminism är viktigt att studera i en tid då antigenuskampanjer breder 

sig ut sig i Europa. Viktigt därför att antifeminism är, som forskarna i rapporten påpekar, ett 

demokratiskt problem då den innebär exkludering och begränsning av rättigheter för kvinnor, 

icke-heterosexuella och människor med en annan etnisk och kulturell bakgrund (Reform, 

2013); det vill säga alla de som i detta fall inte lever upp till Nordiska motståndsrörelsens 

utopistiska ideal om den vita nordiska nationen.  
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Opuscula historica Upsaliensia 41. Uppsala: Swedish Science Press. 

Nationalencyklopedin. (2017). Pöbel. Hämtad från: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/p%C3%B6bel 

Norocel, C. O. (2017). Åkesson at Almedalen: Intersectional Tensions and Normalization of 

Populist Radixal Right Discourse in Sweden. NORA – Nordic Jounal of Feminist and 

Gender Research, 25(2), 91-106. 

Paternotte, D., & Kuhar, R. (2017). “Gender ideology” in movement: Introduction”. I Kuhar, 

R., & Paternotte, D. (red.) Anti-Gender Campaigns in Europe. Mobilizing against Equality. 

(1-22). London: Rowman & Littlefield. 

Petchesky, P, R. (1981). Antiabortion, Antifeminism and the Rise of the New Right. Feminist 

Studies, 7(2), 206-246. 

Reform. (2013). Hvordan motarbeide antifeminisme og høyreextremisme? Inspill og 

anbefalninger fra eksperter i norden. Rapport fra ekspertseminar i Oslo 29 og 30 

november 2012. Hämtad från: https://reform.no/pressemelding-rapportlansering-hvordan-

motarbeide-antifeminisme-og-hoyreekstremisme/ 

Rydgren, J. (2010). Den radikala högerns sociologi. I Deland, M., Hertzberg, F., & Hvitfeldt, 

T. (Red.) Det vita fältet. Samtida forskning om högerextremism. (15-43). Uppsala: Swedish 

Science Press. 



52 

 

Statens medieråd. (2013). Våldbejakande och antidemokratiska budskap på internet. Hämtad 

16 september 2017, från http://www.regeringen.se/rapporter/2013/06/valdsbejakande-och-

antidemokratiska-budskap-pa-internet/ 

Sörbom, A., & Wennerhag, M. (2016). Begreppet extremism – en kritisk introduktion. I 

Deland, M., Fuehrer, P., Hertzberg, F., & Hvitfeldt, T. (red.) Det vita fältet III. Samtida 

forskning om högerextremism, specialnummer av Arkiv. Tidskrift för Samhällsanalys, 5(1), 

15-37. 

Taylor, S. (2001). Locating and Conducting Discourse Analytic Research. I Wetherell, M., 

Taylor, S., & Yates, S.J. (red.) Discourse as data: A guide for analysis. (5-48). London: 

Sage. 

Taylor, S. (2001). Evaluating and Applying Discourse Analytic Research. I Wetherell, M., 

Taylor, S., & Yates, S.J. (red.) Discourse as data: A guide for analysis. (311-330). 

London: Sage. 

Teitelbaum, R. B. (2014). Saga’s Sorrow: Femininities of Despair in the Music of Radical 

White Nationalism. Ethnomusicology, 58(3), 405-430. 

Theweleit, K. (1995). Mansfantasier. Band I & II. Stockholm: Symposion. 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningsed. ISBN: 978-91-7307-352-3. Hämtad från 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

Widfeldt, A. (2015). Extreme Right Parties in Scandinavia. Abingdon: Routledge. 

Wiederer, R. (2013). En kartläggning av det högerextrema nätverket på internet – strukturella 

mönster 2006–2011. I Deland, M., Fuehrer, P., & Hertzberg, F. (Red.) Det vita fältet. 

Samtida forskning om högerextremism II. (101-137). Lund: Arkiv Förlag. 

Winther Jørgensen, M., & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur. 

Wreder, M. (2015). Ovanliga analyser av vanliga material. I Börjesson, M., & Palmblad, E. 

(red.) Diskursanalys i praktiken. (Uppl. 1:4). Stockholm: Liber. 

Yuval-Davis, N. (1997). Gender & Nation. London: Sage. 

 



53 

 

Tidningsartiklar och webbmaterial 

Age of Shitlords. (2017). Feminism is cancer. [Twitterprofiltext]. Hämtad från: 

https://twitter.com/AgeOfShitlords 

Larsson, P. (2016, december 29). Löjligt få nazister – löjligt stort genomslag. Aftonbladet. 

Hämtad från http://www.aftonbladet.se/kultur/a/w2oBG/lojligt-fa-nazister--lojligt-stort-

genomslag 

Lööw, H. (2017b, augusti 17). Heléne Lööw: Varför får nazisterna tillstånd att demonstrera 

just centralt i svenska städer? Dagens Nyheter. Hämtad från http://www.dn.se/kultur-

noje/kulturdebatt/helene-loow-varfor-far-nazisterna-tillstand-att-demonstrera-just-centralt-

i-svenska-stader/ 

Medusa Magazine. (2017, november 23). I Created ”Medusa Magazine” and I am shutting it 

down because Feminist stupidity has surpassed satire. [Blogginlägg]. Hämtad från: 

https://medusamagazine.com/i-created-medusa-magazine-and-i-am-shutting-it-down-

because-feminist-stupidity-has-surpassed-satire 

  



54 

 

8. Bilaga 1. Kodschema 
 

1. Nordiska Motståndsrörelsen (vi) 

1.1. Aktör  

1.1.1. Nordiska män och kvinnor (vithet) 

1.1.2. Folkkamrater 

1.1.3. Familj 

1.1.4. Medlemmar 

1.1.5. Kvinnorättskämpar 

1.1.6. Samhällets offer 

1.2. Kännetecken 

1.2.1. (Folk)gemenskap 

1.2.1.1. Tradition 

1.2.1.2. Styrka 

1.2.1.3. Beskydd/säkerhet 

1.2.2. Den naturliga och patriarkala genusordningen  

1.2.2.1. Kärnfamiljsideal 

1.2.2.2. Heteronormen 

1.2.2.3. Antiabort 

1.2.3. Emancipation (kamp) 

1.2.3.1. Sanning och genomskådande 

1.2.4. Autenticitet 

1.2.5. Friskhet 

1.3. Emotioner 

1.3.1. Stolthet 

1.3.2. Trygghet 

1.3.3. Samhörighet 

1.3.4. Vördnad 

1.3.5. Glädje 

1.3.6. Sorg (förlust) 
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2. Feminism (dem) 

2.1. Aktör  

2.1.1. Clownbeklädda androgyna henfilurer 

2.1.2. Dårar 

2.1.3. Självdestruktiva unga kvinnor 

2.1.4. Feminiserade män 

2.1.5. Feministiskt initiativ (Fi) 

2.1.6. ”Fettaktivister” 

2.2. Kännetecken  

2.2.1. Hot 

2.2.1.1. Massförstörelsevapen (destruktivitet) 

2.2.1.2. Hjärntvätt 

2.2.1.3. Manipulation 

2.2.1.4. Förtryckande ideologi 

2.2.1.5. Förintande könskamp 

2.2.2. Rasförräderi 

2.2.2.1. Mångkulturalism 

2.2.2.3. Vitt folkmord 

2.2.3. ”Politisk korrekthet” 

2.2.4. Freakshow 

2.2.4.1. Fulhet 

2.2.4.2. Sjukdom 
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2.3.1. Skam  

2.3.2. Hat 

2.3.3. Äckel/avsmak 

 

3. Dagens samhälle (kontext) 

3.1. Aktör 

3.1.1. Importerat patrask 

3.1.2. Makthavarna  

3.1.3.1 Politiska eliten 
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3.1.3.2. Svenskhatande regeringen 

3.1.3.3. Journalistkåren och media 

3.1.4. Globalister 

3.1.5. Judar 

3.1.6. Homolobbyn 

3.2. Kännetecken  

3.2.1. Kulturmarxism 

3.2.2. Destabilisering av nation 

3.2.2.1. Förstörelse 

3.2.2.2. Splittring 

3.2.2.3. Hotande globalism 

3.2.3. Hyperfeministiskt samhälle 

3.2.3.1. Uppochnervänd jämställdhetsdoktrin 

3.2.4. Massinvandring 

3.2.4.1. Våldtäktsepidemi  

3.2.5. Degeneration  

3.2.6. Liberal demokrati 

3.2.7. Ojämlik behandling av NMR (censur) 

3.3. Emotioner 

3.3.1. Rädsla 

3.3.2. Utsatthet/otrygghet 

3.3.3. Genans 

3.3.4. Olycklighet 

 


