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A   B   S   T   R    A   K   T 

 
Media har mycket makt och inflytande över människor samt stor frihet i att framställa vissa 

kroppar på vissa sätt. Tolkningen är alltid vår egen men utan ett kritiskt perspektiv osynliggörs  

de hegemoniska diskurser som media producerar där generaliseringar och stereotypiseringar 

används för att bygga upp en viss bild. I debatten om vad som är kunskap blir en kritisk blick 

viktig för att kunna ifrågasätta kunskapsproduktion. I denna studie granskas, genom 

diskursanalys som metod, media som kunskapsproducent utifrån ett populärvetenskapligt 

program med just Upplysningen som tema. Upplysningen, som kan ses som en början till en 

kritiskt tanketradition anses vara hotad. Den här studien går ut på att försöka förstå vem eller 

vad som skulle kunna vara hotet och på vilket sätt hotet tar sig uttryck. En slutsats är att 

genusvetenskapen som vetenskap kan ses som hotet. Att ifrågasätta de manliga 

upplysningsfilosofernas tankar och idéer samt deras upphöjdhet ses som hotfullt. Förnuft står i 

kontrast till känslan. Identitetspolitik som bygger på erfarenhet ses som motupplysning där 

vissa grupper ges tolkningsföreträden och därmed frikort från den förnuftiga argumentationen 

och samtalet.  

 

Nyckelord: kunskapsproduktion, upplysningen, genusvetenskap, identitetspolitik 
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1.   I   N   L   E   D   N   I   N   G 

1.1   I   N   T   R   O   D   U   K   T   I   O   N 

 

Tolkningskonflikter om vad som egentligen är kunskap och vetenskap har varit en drivkraft för 

många genusvetare som gång på gång har varit tvungna att försvara den genusvetenskapliga 

disciplinen. Genusvetenskapen kritiserar, problematiserar och ifrågasätter den hegemoniska 

uppfattningen om vad som är kunskap vilket tydligt provocerar. Som genusforskarna Michela 

Villani och Ulf Mellström vittnar om så förs idag en stark anti-gender debatt och 

genusvetenskapliga teorier hotas och förtalas (DN Debatt 8/3-2018,	genus.se/nyhet/12126). 

Vad som anses vara kunskap och vetenskap är alltså högst aktuellt.  

 

Media har idag mycket makt och utrymme och kan därför närmast beskrivas som 

kunskapsproducent och är därför intressant att analysera. SVTs Idévärlden är en 

populärvetenskaplig talkshow och just denna kombination av vetenskap och tv är ett intressant 

område för att se hur kunskap skapas. I denna studie analyseras diskursen i ett av Idévärldens 

avsnittet som bygger på tesen om att Upplysningen är hotad, det vill säga den dominerande 

uppfattningen av vad kunskap är anses vara hotad. Men hur, och av vem? 

 

1.2    S   Y   F   T   E    &    F   R   Å   G   E   S   T   Ä   L   L   N   I   N   G 

 

Syftet med studien är att undersöka hur kunskap förmedlas, illustreras och framställs i det 

populärvetenskapliga programmet Idévärlden på Sveriges television. Programmet går ut på att 

en tes inom ett aktuellt ämne presenteras genom att läsas upp samtidigt som den illustreras med 

tecknade bilder. Sedan intervjuas tesens författare och slutligen kritiseras tesen av två 

opponenter. 

  

Inom feministiska vetenskapsstudier har kunskapsproduktion analyserats och diskuterats allt 

sedan feminismens andra våg, och feministiska forskare har intresserat sig för hur kunskap görs 

just därför att kunskap är starkt kopplat till makt. Maktanalyser är centralt i feministiska 

vetenskapsstudier och därför är det av största intresse att närmare titta på vem som producerar 

kunskapen samt hur ,var ,när och varför den skapas. Då media besitter stor makt och väljer det 

som vi ska läsa och höra om så är det viktigt att undersöka vilka diskurser som framställs i ett 
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program som Idévärlden. Som Hillevi Ganetz menar är dessutom medias makt växande där 

vetenskapen kommer blir mer medieorienterad (Ganetz 2016, s.235). 

 

Diskurs är det som genom språk, handling och bild skapar uppfattningar av omvärlden. 

Dominerande diskurser skapar dominerande uppfattningar om något, vilket ger makt och 

tolkningsföreträde till de som drar fördel av dem. Jag kommer genom diskursanalys jämföra 

hur vissa diskurser genom språk och bild görs genom tesen och hur dessa sedan förstärks, 

reproduceras eller ifrågasätts i intervjun samt av opponenterna. Genom att urskilja diskurser 

kommer eventuella motstridiga uppfattningar om vad som är kunskap kunna tydliggöras. Min 

huvudsakliga frågeställning är således: 

 

• Vem anses hota Upplysningen och vilka diskurser om kunskapsproduktion kan urskiljas 

i Idévärlden? 

 

För att ha möjlighet att svara på frågeställningen kommer följande frågor att diskuteras:  

 

• Vilka subjektspositioner finns i den berättade samt den illustrerade tesen? 

• Vilket handlingsutrymme ges subjektspositionerna? 

• Vad tas som för givet, naturligt och sant i tesen? 

• Vad osynliggörs och marginaliseras i tesen? 

• Vad finns det för likheter och skillnader diskursivt mellan tesen, intervjun och 

opponeringen? 

 

1.3   B   E   G   R   E   P   P   S   F   Ö   R   K   L   A   R   I   N   G   A   R 

 

Både i materialet men också i min analys kommer vissa begrepp användas som kan vara värda 

att förklaras. Jag kommer att använda mig av den binära uppdelningen ”man” och ”kvinna”, 

det betyder inte att andra identitetskategorier inte existerar men jag väljer att begränsa mig till 

dessa två eftersom att andra identitetskategorier osynliggörs genom hela avsnittet som jag 

kommer att analysera. 

 

Även om jag är kritisk till begreppet ”vit” kommer det användas då, som Irene Molina förklarar, 

den vita hudfärgen i vithetsnormen är ”osynlig” och den vita kroppen inte ses som rasifierad. 
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Molina menar vidare att en problematik inom rasifieringsteorin är att inte hela samhället ses 

som rasifierat utan bara vissa grupper utanför vithetsnormen benämns som rasifierade. Jag 

kommer att använda uttrycket ”människor som rasifieras”, dels för att, som Molina menar, inte 

osynliggöra rasifieringsprocesser som ordet rasifierad person tenderar till att göra och dels för 

att understryka den vita hudfärgens privilegier och status i den rådande vithetsnormen 

(https://www.genus.se/ord/rasifiering/).  

 

Begreppen ”väst” och ”västerländskt” syftar på Europa och Amerika med Edward Saids diskurs 

om att väst skapat Orienten och ”de Andra”, vad det och vilka de än må vara. Men med 

utgångspunkt i att det Andra står i kontrast till väst och att det västerländska är det normala, 

naturliga och eftersträvansvärda (Said 1978, ss.63-64).  

 

2.   D   I   S   P   O   S   I   T   I   O   N  

 

Mitt fokus i analysen kommer att ligga på vem som synliggörs, osynliggörs och på vilket sätt 

kunskap, vetenskap och mer specifikt Upplysningen diskursivt reproduceras. Därför inleder jag 

med att redovisa tidigare forskning som har en kritisk utgångspunkt gällande ett allmänt 

kollektivt narrativ. De tre forskningsområden som presenteras, feministiska vetenskapsstudier, 

kritiska vithetsstudier och kulturstudier, ifrågasätter och problematiserar rådande normer och 

diskurser utifrån ett maktperspektiv och blir därför bakgrund till studien. Med kritisk 

diskursanalys som analysmetod av tesens bilder och text kommer subjektspositioner diskuteras, 

samt det förgivettagna och det osynliggjorda. Vidare kommer intervjun av tesförfattaren 

analyseras och avslutningsvis kommer jag i analysdelen även att analysera opponeringen av 

tesen. Efter analyserna kommer en slutsats presenteras. 

 

3.   T   E   O   R   I     &     T   I   D   I   G   A   R   E       F   O   R   S   K   N   I   N   G 

 

Då det inte finns någon tidigare forskning om exakt det min studie behandlar, kommer jag 

använda mig av forskning som utgår ifrån ett kritiskt förhållningssätt till kunskapsproduktion. 

De tre forskningsområdena, feministiska vetenskapsstudier, kritiska vithetsstudier och 

kulturstudier är studiens teoretiska bakgrund. Även relevant litteratur och forskning kommer 

användas och refereras till i analysen utan att presenterats närmare i den tidigare forskningen, 

så som rättviseteoretikern Iris Marion Youngs Att kasta tjejkast (2000), juristen Paul 

Lappalainens Det blågula glashuset: Strukturell diskriminering i Sverige (2005), 
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demokratiteoretikern Amy Gutmanns Introduction. The Good, the Bad, and the Ugly of Identity 

Politics (2003), medieforskaren Ylva Habels	 Whiteness Swedish Style (2008) samt 

medieforskaren Ylva Brunes Den dagliga dosen: Diskriminering i Nyheterna och Bladet (2006). 

 

3.1   F  E  M  I  N  I  S  T  I  S  K  A      V  E  T  E  N  S  K  A  P  S  S  T  U  D  I  E  R 

 

Som den feministiska vetenskapsteoretikern Donna Haraway menar så är det av största vikt att 

kritiskt granska det som kallas kunskap då kunskap handlar om makt (Haraway 2008, s.226). 

Det som anses vara kunskap bygger på ett historiskt kunskapsproducerande som härstammar 

från väst och dominerats av (vita) män som gjort anspråk på att deras kunskap är universell. 

Den västerländska mannen blir till en osynlig norm och de utanför normen blir ”de Andra”. 

Personer som rasifieras, kvinnor och icke-binära personer kan beroende på kontext ses som ”de 

Andra” (Minnich 2005, ss.25,88-89,112, Wallenberg 2008, s.145). Ur ett feministiskt 

perspektiv blir det därmed problematiskt att godta denna föreställning om vad kunskap är. 

Feministiska vetenskapsstudier har därför ifrågasatt hur, var, av vem och när kunskap 

produceras och konstaterat att det inte går att, som Minnich kallar det ”add women and stir” 

(Minnich 2005, s.74). Att bara lägga till andras erfarenheter ruckar inte på normen utan blir 

endast komplement till det hegemoniska (Haraway 2008, s.225, Minnich 2005, s.74). Minnich 

menar att denna lilla klick som utgör en norm för hela mänskligheten är ett grundproblem i 

kunskapsproduktionen. Utifrån den snäva idén om normen produceras stereotyper och falska 

generaliseringar (Minnich 2005, s.106). Dessa generaliseringar blir farliga eftersom att de 

bekräftar det som vi redan tror och bidrar till vad Minnich kallar ”mystifierande begrepp”, alltså 

förgivettagna begrepp (Ibid. 2005, ss.107-108). En annan viktig insikt som Haraway 

förespråkar är att all kunskap är situerad. Forskaren, oavsett vad det forskas om, kan aldrig vara 

neutral och därmed inte ha en objektiv blick utan är alltid påverkad av individuella erfarenheter 

och perspektiv (Haraway 2008, ss.231-233). En annan intressant forskning kring vetenskap och 

i synnerhet vem vetenskapsmannen förväntas vara skriver Hillevi Ganetz om i artikeln The 

Nobel celebrity-scientist: genius and personality (2016). Det blir tydligt, som Ganetz 

konstaterar,  att vetenskapsmannen förväntas vara just en man, helst vit och oavsett hur stort 

hans forskningsteam är framställs han, på ett heroiskt sätt, som ett geni (Ganetz 2016, ss.236-

237,240-241).  

 

3.2   K   R   I   T   I   S   K   A     V   I   T   H   E   T   S   S   T   U   D   I   E   R  



	 8	

I Sara Ahmeds artikel Declarations of Whiteness (2004) presenteras olika sätt som vita 

rättfärdigar och reproducerar rasism. I en av deklarationerna som Ahmed framför förstås rasism 

som något vita skäms för och att själva känslan av skammen i sig kan rättfärdiga rasistiska 

uttalanden. Vidare menar Ahmed att vita uppfattar rasism som något historiskt och det bidrar 

till en uppfattning om att vita har varit rasistiska och därmed inte är det nu (Ahmed 2004, §13). 

För den här studien är det också intressant med Ahmeds deklaration ett: att vita måste se sig 

själva som vita, och deklaration två: vita är rasister. Den första deklarationen handlar om att 

vithetsnormen är så stark att vita kroppar bara ses som kroppar utan någon färg. Med 

deklarationen om att vita är rasister menar Ahmed att vita kroppar automatiskt tillskrivs 

privilegier på grund av den strukturella rasismen (Ibid. 2004, §13). En problematik som Ahmed 

ser med kritiska vithetsstudier är hur de paradoxalt kan reproducera rasism. Den reproduktionen 

av rasism kan uppstå, som även Ylva Habel tydliggör, i att vita akademiker som studerat vithet 

tar sig tolkningsföreträde i ämnet vilket i sin tur leder till klasselitism och till en fortsatt vit, 

homogen representation på universiteten (Ahmed 2004, §2, §13, Habel 2008, ss.49-50).  

 

3.3   K   U   L   T   U   R   S   T   U   D   I    E    R  

 

Stuart Hall som influerat kulturstudier har med sitt konstruktivistiska perspektiv på kultur som 

meningsskapande belyst hur betraktaren äger sin egen tolkning av bilder oavsett hegemoniska 

diskurser (Hall 1997a, s.24). För Hall är det intressanta hur en bild uppfattas och därmed hur 

den kan innehålla flera olika tolkningar, samt att utläsa vad som är den dominanta läsningen 

(Hall 1997b, s.228). En viktig del av diskursiv bildanalys är analysen av stereotyper. 

Stereotypisering är ett urgammalt fenomen som oftast handlar om de Andra i negativ mening 

där ett fåtal utvalda ”egenskaper” får representera en helhet som inte ska ifrågasättas. 

Stereotypisering har, som Hall påvisat i sina studier, starka kopplingar till rasifiering och 

sexualisering (Hall 1997b, ss.225,231). Ett centralt begrepp i kulturstudier är ideologi, där 

tanken är att ideologin inte avspeglar någon verklighet utan är ett sätt att se på världen. Det är 

ideologin som på så sätt ska avslöjas i analysen (Lindgren 2005, s.77). 

 

4.   M   E   T   O   D 

 

4.1    K   R   I   T   I   S   K      D   I   S   K   U   R   S   A   N   A   L   Y   S 
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Diskurs handlar om hur det talas om något (Lindgren 2005, s.124). Språk och handlingar är 

centralt i hur maktstrukturer legitimeras (Ibid. s.126). En diskurs är aldrig neutral utan har som 

syfte att rikta uppfattningar mot ett visst håll. Diskursanalysen som metod vill synliggöra 

diskurser och perspektiv och utgår från att perceptioner, det vill säga hur en uppfattar sin 

omvärld, varierar mellan samhällen och epoker samt att hur vi använder språket har 

konsekvenser för verkliga människor (Boréus 2015, ss.176-177, Fagerström, Nilsson 2008, 

s.13). 

 

Filosofen Michel Foucault har inspirerat till diskursanalysen men hans idé om att bara en 

hegemonisk diskurs existerar har ifrågasatts och flera diskursanalytiker menar istället att flera 

diskurser existerar parallellt och brottas om rätten att få definiera sanningen (Boréus 2015, s.178,  

Lindgren 2005, s.127). Diskursanalysen har olika inriktningar och jag har valt att använda mig 

av kritisk diskursanalys som metod. Den kritiska diskursanalysen är inspirerad av lingvisterna 

Norman Fairclough och Teun van Dijk, och som Lindgren menar är den särskilt användbar för 

analys av populärkultur då medier påverkar skapandet av identiteter (Lindgrens 2005, s.132). 

Den kritiska diskursanalysen undersöker förhållandet mellan språk och makt och hur makt 

reproduceras genom diskursen (Ibid. ss.132-133).  

 

4.2   B   I   L   D   A   N   A   L   Y   S 

 

Jag kommer att undersöka vad som syns i bild och vad som sägs i tal. Som Simon Lindgren 

menar behöver inte en ”text” bara vara en skriven sådan. Även ett tv-program, allt egentligen 

som i någon mening kan läsas eller avkodas, kan ses som text (Lindgren 2005, ss.15,51). I 

bildanalysen kommer representationer och stereotyper analyseras. Som Louise Wallenberg 

påpekar är det viktigt att granska representationer då de aldrig är oskyldiga utan kommer med 

konsekvenser (Wallenberg 2008, s.145). Stereotyper är som redan innan nämnts schabloner där 

vissa egenskaper får representera en hel grupp (Lindgren 2005, s.91). Stereotyper är inget nytt 

fenomen utan har existerat i århundraden och för att förstå en stereotyp måste en känna till 

repetitionen av den i en historisk och samtida kontext.  

 

5.   M   A   T   E   R   I   A   L 

 

Materialet som kommer att analyseras är ett utvalt avsnitt från SVTs andra säsong av Idévärlden. 

Avsnittet är det fjärde av åtta totala per säsong och är publicerat den 4 februari 2018. SVT som 
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producerar programmet är ett politiskt oberoende bolag ägt av en stiftelse utsedd av regeringen. 

SVT har i uppgift att bland annat:  ”... granska myndigheter, organisationer och företag som 

har inflytande på beslut som rör medborgarna ....” (https://www.svt.se/omoss/var-roll/) . 

Det utvalda avsnittet har valts ut då dess tema om vetenskap direkt har kopplingar till 

kunskapsproduktion, vilket är mitt fokus i studien. Analysen är uppdelad i tre delar, där den 

första behandlar bildanalys med fokus på representationer som är ett ett centralt begrepp inom 

kulturstudier (Lindgren 2005, s.56). Den andra delen av analysen behandlar den tes som 

framförs i programmet där jag efter varje bild kompletterar med vad som exakt sägs i tesen till 

bilden. Den tredje delen av analysen är en sammanfattande analys av bildanalysen och 

textanalysen som kopplas till tidigare forskning. Vidare analyseras en intervju och en 

opponering kopplat till avsnittets tes. Avsnittet behandlar tesen Hotet mot Upplysningen som 

presenteras av författaren och journalisten Lena Andersson och illustreras av tecknaren Max 

Gustafson.  

 

Idévärlden är ett populärvetenskapligt program. Populärvetenskap är vetenskap som förenklas 

för att göras tillgänglig för en större allmänhet. Det eventuellt problematiska med materialet är 

dels avgränsningarna till endast ett avsnitt som ensamt får representera hela programmet. Dels 

att avsnittet innehåller två opponenter som också de analyserar tesen med olika infallsvinklar 

vilket gör att analyser och kritik av tesen redan kommer kommenteras i programmet men 

samtidigt betyder det inte att det inte går att urskilja dominanta diskurser utan det kan till och 

med vara så att de förstärker varandra.  

 

5.1   A   V   G   R   Ä   N   S   N   I   N   G   A   R 

 

För en mer omfattande studie skulle det vara intressant att göra en jämförelse av alla avsnitt 

från de båda säsongerna. I denna studie kommer jag istället kritiskt analysera och dissekera en 

utvald tes från ett avsnitt. Den tes av de åtta som ges per säsong har jag valt då dess tema 

kunskapsproduktion också är centralt inom genusvetenskapen. Jag kommer att fokusera på hur 

tesen framställs i programmet i bild och tal. Inga jämförelser med andra avsnitt och teser 

kommer göras. I studien kommer inte heller studiemiljön, programledaren eller de inbjudna 

gästerna analyseras, vilket hade varit intressant i en mer omfattande studie.  

 

6.   A   N   A   L   Y   S  
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6.1   Presentation och analys av tesen Hotet mot Upplysningen i bild och ord 

 

Idévärldens fjärde avsnitt handlar om Upplysningen. Lena Andersson har välkomnats till 

programmet för att redovisa sin tes Hotet mot Upplysningen. Jag kommer analysera de fem 

bilder som illustrerar den, gjorda av Max Gustafson, samt Andersson redogörelse för sin tes.  

 

B   I   L   D   1: 

 

På första bilden skissas fyra marscherande män som alla ser ut som stereotypen av en 

upplysningsfilosof med längre vågig peruk, kravatt och knäbyxor. Första mannen i ledet håller 

en lykta med ljus i ena handen och en inbunden bok i den andra. Andra mannen håller i en 

jordglob i ena handen och en liten staty av ett huvud med texten ”Platon” under i andra handen. 

Den tredje ett teleskop och en inbunden bok och den fjärde ett ark och en fjäderpenna. De 

marscherar mot två kuvade präster som håller upp kors och ser livrädda och förskräckta ut. Det 

finns sex personer i bild, samtliga män, samtliga vita. Under tiden bilden tecknas läser 

Andersson: 

 

”Upplysningen är en epok, en tanketradition och en metafor om ljuset: Det dunkla ska belysas 

och det obegripliga avmystifieras genom att man undersöker dess beståndsdelar. På engelska 

lyder metaforen The Enlightenment, på tyska Die Aufklärung, på franska Les Lumières. Alla 

har de ljus eller klarhet i begreppet. Ljus och klarhet kräver förnuft, saklighet och 

undersökningar av tillvaron utan fruktan för vad som kommer att visa sig. Sanningssökande går 

före önsketänkande. Efter århundraden av auktoritärt mörker med religiösa dogmer som inte 

fick prövas, knöt upplysningsfilosoferna på 1600- och 1700-talet an till arvet efter de antika 

naturfilosoferna och till rationalisterna Platon, Sokrates och Aristoteles. Sökandet efter 

verklighetens faktiska beskaffenhet sattes i högsätet. Tanken fick företräde framför känslan, 

den objektiva argumentationen framför den subjektiva utlevelsen.”  

 

Det blir en klar bild av vilka personer som fråntas makt och tillgavs makt i den västerländska 

Upplysningens spår. De vita männen inom kristendomen och kyrkan ersätts med de vita 

vetenskapsmännen och filosoferna. Andersson förklarar att den objektiva argumentationen fick 

företräde framför känsla och utlevelse. Men vad som menas med ”objektiv” förklaras inte i 

tesen utan det tas för givet att de nya vetenskapsmännen och filosofernas tankar och 

argumentation per automatik var objektiva vilket den feministiska vetenskapen kritiserat då all 
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kunskap snarare är situerad (Haraway 2008, ss.231-233). Som Ganetz visar i sin artikel om 

Nobelpristagare är bilden av vetenskapsmannen i media snäv, vetenskapsmannen som får ta 

plats i media är en vit man som ensam i sitt labb löser svåra forskningsfrågor och därmed görs 

till geni (Ganetz 2016, ss.236-237, 241).  

 

Ljuset och klarheten som Andersson menar att Upplysningen kom med gällde bara för de som 

gynnades av dåtidens legitima vetenskapliga resultat och ”sanningar”, det vill säga män som 

levde och såg ut som vetenskapsmännen själva. Som Ahmed menar så är maktpositionen som 

vitheten ger bara osynlig för dem som bor i den, det vill säga lika lite som 

upplysningsfilosoferna såg sin position, lika lite verkar den gått upp för Andersson själv 

(Ahmed 2004, §1).  

 

B   I   L   D   2: 

 

På bild två ser vi en kyrka med krossade glasrutor och med en rädd präst i dörröppningen. 

Prästen tittar på en kvinna som kastat sig ut för ett stup, först med slutna ögon, ett leende och 

utsträckta armar som sedan skissas om till uppspärrade ögon, öppen mun och viftande armar. 

De båda personerna på bilden är vita. Andersson läser upp följande medan bilden tecknas upp: 

 

”Kyrkans långa grepp om de underkastade massorna skulle upphöra och individen ta ansvar för 

sig själv och sitt vetande. Hon skulle, med Immanuel Kants ord, träda ut ur barndomen och bli 

myndig, därmed också fri. Att vara fri innebär att inte vara underställd någon herre. Men det 

innebär inte att kasta loss från naturens och logikens obeveklighet. Ett sådant frihetsbegrepp 

vore att hemfalla till det önsketänkande man avsåg att lämna. Den sanningssökande människan 

gör inte om världen för att den ska passa hennes drömmar. I så fall har hon på nytt gått in i 

dunkel och verklighetsflykt.” 

 

Då Immanuel Kant med flera andra manliga upplysningsfilosofer inte ansåg att kvinnor hade 

samma förnuft som män blir enligt min tolkning hans ord som Andersson citerar lika med att 

mannen och inte människan skulle bli myndig och därmed fri. Inget hos varken Kant eller andra 

upplysningstänkare syftade till att även kvinnor inkluderades i detta romantiserande frihets- och 

förnuftstänk. Kvinnan och känslan står i dikotomi till mannen och förnuftet (Fagerström, 

Nilsson 2008, s.10). Därmed exkluderas redan kvinnan från kunskapsproduktionen.  
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Kyrkans strama könsordning med mannen som överordnad kan, med Yvonne Hirdmans 

begrepp genuskontraktet, sägas växlade bara till en annan manlig överordnad i vetenskapens 

namn (Fagerström, Nilsson 2008, s.9). Det blir därför enligt mig motsägelsefullt att den som 

hoppar ut över stupet och är fri är en kvinna i illustrationen. Vetenskapsmän som började 

kategorisera människor ifrågasattes inte, utan det ansågs helt enkelt vara vetenskapliga 

sanningar. Dessa ”sanningar” fick konsekvenser, exempelvis kunde den vetenskapliga 

bevisningen av avsaknaden av intelligens hos såväl vita kvinnor och kvinnor och män som 

rasifieras berättiga vita mäns överordning och distansering (Hall 1997b, ss.244-245, Molina 

2011, s.28). Enligt Hall har dessa idéer fortfarande idag konsekvenser, inte minst i det 

dominanta tolkningsföreträde som reproducerar stereotyper av människor som rasifieras som 

nästa bild innehåller (Hall 1997b, ss.235, 239, 243). 

 

B   I   L   D   3: 

 

Den tredje bilden föreställer en uteservering med fikande människor runt små runda bord. Runt 

om uteserveringen syns höghus och framför syns en bit av en gräsplätt med en stor staty 

föreställande Carl von Linné. Inklusive Linné syns sex män på bild och två kvinnor. Samtliga 

vita, men här händer något anmärkningsvärt: samtidigt som ordet ”österlänningen” sägs, 

tecknas en man med större näsa, svart hår och stor svart mustasch fram. Andersson fortsätter 

med sin tes: 

 

”Tingen är således vad de är. A=A, som redan Aristoteles konstaterade. En ros är inte samtidigt 

en maskros, som Carl von Linné sedan insisterade genom sina klassificeringar. Det är genom 

att tingen och idéerna har en identitet, utgörs av vissa komponenter och inte av andra, som det 

går att veta något om dem. I denna insikt ingår att kunskapen är universell och inte relativ. 

Logikens, tänkandets och naturens lagar gäller på samma sätt i Paris och Västerås och Teheran. 

Det finns inte ett manligt förnuft och ett annat som är kvinnligt, inget västerländskt sätt att 

argumentera som är otillgängligt för österlänningen, ingen inneboende vetskap hos aristokraten 

som arbetaren inte skulle kunna begripa. Och följaktligen inte heller tvärtom. Ingen grupp bär 

något särskilt i sitt väsen. Människorna har samma väsen. Mänskligheten är en. I Upplysningens 

ljus kan därför varken den starke eller den svage adlas och ges en särställning med mindre än 

att man ruckar på frihetens och myndighetens principer.” 
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Den enda anspelning till något icke-vitt och icke-västerländskt i hela tesen är bilden 

av ”österlänningen”. Illustrationen av honom innehåller flera stereotypa drag så som just näsan 

och mustaschen. Detta är värt att komma ihåg då den icke-västerländska får betydligt större 

utrymme i intervjun och opponeringen efter att tesen redovisats, vilket jag kommer att gå 

närmare in på längre fram. Carl von Linné får ta utrymme utan någon kommentar om hans 

klassificerande av människor med indelningen av människor i ett hierarkiskt system där den 

vita hudfärgen stod överst. Tesen bjuder på en ytterst snäv bild av Linnés vetenskap där 

konstaterandet att ”en ros inte samtidigt är en maskros” blir mer relevant än Linnés vetenskap 

som senare inspirerade till rasbiologiska institutet (Lappalainen 2005, s.95).  

 

B   I   L   D   4: 

 

På fjärde bilden ser vi tio personer på en buss. På ena sidan av bussen sitter en bredbent man 

med hängande armar och halvöppna ögon. Bredvid honom sitter en kvinna hoppressad med 

benen och ser förskräckt på honom. Runtom mannen står tre personer som alla kollar argt mot 

honom. På andra sidan sitter en kvinna på exakt samma sätt med en hoppressad man bredvid 

som skrämt tittar på henne. Personerna runt henne är roade och leende och en tittar argt mot 

den hoppressade mannen. Till denna illustrationen fortsätter Andersson sin tes:  

 

”I vår tids Sverige håller vi ofta motupplysningen högre än upplysningen. Till exempel: När 

det vittnas om mäns beteenden tas det emot som just en utsaga om mäns beteenden. När det 

vittnas om kvinnors beteenden tas det emot som fördomar hos den som talar. I det senare fallet 

ses beskrivningen som problemet, och därmed föreställningarna hos den som beskriver. I det 

första fallet är det i stället den beskrivna verkligheten som är problemet, nämligen mäns 

beteende. Man behandlar således individer olika utifrån medfödda egenskaper.” 

 

Bilden visar att när en kvinna anammar manskodade beteenden, som att sitta brett med benen i 

det offentliga rummet så blir det lustigt. Som Iris Marion Young förklarar i Att kasta tjejkast 

(2000) så får män och kvinnors indoktrinerade beteenden och kroppsspråk konsekvenser, oftast 

negativt för kvinnan som inte förväntas ta utrymme i det offentliga rummet. Young redogör för 

förtryckens fem ansikten, där våld och hot om våld utgör ett av förtrycken (Young 2000, s.81-

85).  Mäns sätt att breda ut sig på exempelvis en buss eller i tunnelbanan, menar jag inte går att 

jämföras med när en kvinna gör på samma sätt då mäns överordning i samhället, genom 

patriarkatet, automatiskt ger utrymmen och våld och hot om våld görs påmint (Ibid. 2000, s.83). 
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Den bredbente mannen på bild, menar jag vidare, kan tolkas som ett hot medans den bredbenta 

kvinnan i egenskap av att vara kvinna inte blir hotfull på samma sätt.  

 

B   I   L   D   5: 

 

Den sista bilden som illustrerar tesen innehåller två personer. En vit man och en vit kvinna. 

Mannen med kort hår i sidbena och slips står med pekande pekfinger mot kvinnan med en 

pratbubbla sägandes: A = A. Kvinnan håller i en stämpel i högsta hugg som hon precis stämplat 

mannen i pannan med, stämpeltexten lyder: vit priviligierad man. Till kvinnan tillhör en 

pratbubbla där det står: A = B! Hon har, enligt min tolkning, vissa attribut så som sjal, stora 

runda örhängen, argt ansiktsuttryck och kort lugg som i kombination är stereotypiserande och 

kan kopplas till viss ”typ” av kvinna, nämligen den arga vänsterfeministen. Samtidigt som 

denna bild skissas upp avslutar Andersson sin tes: 

 

”Vidare håller vi motupplysningen högre när förnuftet avfärdas som ett manligt västerländskt 

särintresse och ett hinder för kunskap snarare än ett medel för att nå den. Vi gör det också när 

den enskildes bild av världen inte är öppen för argumentation; och när ett metafysiskt 

formulerat förtryck av vissa grupper är samtalets utgångspunkt som avgör hur inläggen ska 

tolkas. Och vi gör det varje gång vi går med på att A=B om bara rätt person säger att så är fallet. 

Kort sagt när vi åter blir mystiker och delar in oss i herrar och underkastade.” 

 

För att tolka att kvinnan ska föreställa en arg feminist som är trött på mansplaining, måste vi 

känna till en given uppsättning stereotyper (Lindgren 2005, s.59). Som nämnts blir kvinnans 

attribut ”bevis” för skapandet av stereotypen. Även mannen kan tolkas som en stereotyp av den 

vita priviligierade mannen, eller den svenska medelsvensson mannen med slips och kort hår i 

sidbena. Uttrycket att en stämplats till något, det vill säga placerats i ett fack, tolkar jag 

stämplandet i mannens panna får symbolisera. I och med att han är en vit man behövs hans 

argument inte att lyssnas på och han döms på förhand. Fenomenet män som förklarar saker är 

inte främmande och det blir enligt min tolkning en paradox i att han påstår att A = A utan att 

han i bilden visar något intresse för argumentation. En av Anderssons huvudpoänger är att 

argumentationen uteblir, att vi hellre tystar varandra än lyssnar till varandras argument. 

Paradoxen blir då att ingen av de två figurerna på bild öppnar upp för argumentation, men i 

tesen är det specifikt att förnuftet avfärdas som ett manligt västerländskt särintresse som istället 

skulle kunna ses som ett medel för att nå kunskap. Bilden säger, tillsammans med tesen, med 
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andra ord att det är inget manligt västerländskt särintresse utan det är som Aristoteles redan 

konstaterat logiskt att A = A och att den arga feministen inte ska komma med sitt fördömande 

och stämpla vita mäns korrekta och logiska förklaringar utan se dem som ett medel för att nå 

kunskap. Det i sin tur sätter sig emot teorin inom den feministiska vetenskapen vilken kan ses 

som en start på en argumentation. Det hela landar därmed i att kritiken och argumentationen 

mot Upplysningen och dess hegemoniska ställning vad det gäller synen på kunskap inte 

välkomnas utan istället avfärdas med att den bromsar argumentation.  

 

6.2   S   U   B   J   E   K   T   S   P   O   S   I   T   I   O   N   E   R  

 

Subjektspositioner kan, som Kristina Boréus förklarar, förstås som ett diskursivt utrymme 

(Boréus 2015, s.185). Vilka som ges utrymme och på vilket sätt säger mycket om diskursen i 

ett material. I tesen kan jag hitta följande subjektspositioner: 

 

De marscherande vetenskapsmännen, de antika naturfilosoferna, rationalisterna Platon, 

Sokrates och Aristoteles. Carl von Linné, Immanuel Kant. De kuvade och rädda prästerna. 

Kvinnan som slänger sig från ett stup, människorna på uteserveringen, aristokraten och 

arbetaren. Människorna på bussen. Den bredbentsittandes mannen samt den bredbentsittandes 

kvinnan. Den förklarande mannen och den arga kvinnan med stämpeln. (Samt berättaren Lena 

Andersson och tecknaren Max Gustafson, vilka jag inte kommer lägga fokus på). 

 

Förutom kvinnan som slänger sig från ett stup och som omnämns som människan i tesen (min 

tolkning av att denna figur är en kvinna är endast för att människans pronomen är hon så det 

hade blivit ”fel” i tecknandet om figuren föreställde en han fast omtalades en hon) så är det en 

stereotyp framställning av kvinnor. De som inte bara hamnar i periferin är den bredsittandes 

kvinnan på bussen (enligt min uppfattning blir hon bara en parodi på mäns sätt att ta plats i det 

offentliga rummet) och den sista framställningen av en kvinna är den arga, feministkvinnan 

som säger emot mannen och Aristoteles. 

 

För att analysera vem som synliggörs och därmed kopplas till diskursen om upplysningen och 

kunskapsgörande så kan konstateras att det i princip är vita män från väst som synliggörs. Till 

hundra procent är det också bara de män som traditionellt kopplas till vetenskap, kunskap och 

tänkande, det vill säga Platon, Sokrates, Aristoteles, Linné och Kant, som nämns. 

Upplysningsfilosofer som exempelvis Sophie de Condorcet, Mary Wollstonecraft eller Olympe 
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de Gouges lyser alla med sin frånvaro i tesen Att just dessa män syns är inte helt förvånande 

och ännu mindre förvånande är osynliggörandet av de kvinnliga upplysningsfilosoferna. Ganetz 

skriver att synen på en intelligent kvinna som konstig och avvikande existerade på 1700-talet 

som bland annat Kant redogör för i Critique of Pure Reason (1781) och denna diskurs är 

fortfarande dominant, inte minst i media (Ganetz 2016, ss.242-243). Ganetz menar att bilden 

av en kvinna som vetenskapsman fortfarande förvirrar (och provocerar) och media har, vad det 

gäller kvinnliga nobelpristagare, löst ”problemet” genom att på olika sätt normalisera och 

feminisera vetenskapskvinnorna. Det är till att börja med få kvinnor som får ta emot Nobelpris 

i olika vetenskapliga grenar men när det händer så har feminisering av dessa exempelvis gått 

till som så: Rosalyn Sussman Yalow som fick nobelpris i medicin fick svara på frågor om kläder, 

matlagning och hur arbetet går ihop med familjelivet och frågor om sin banbrytande forskning 

försummades. Barbara McClintock, som fick nobelpris i medicin några år senare, kunde inte 

placeras in i en heteronormativ familj utan framställdes därför istället som en” excentrisk ogift 

kvinna” som använder sin feminina intuition i sin forskning. Återigen marginaliseras kvinnors 

forskning till att handla om känslor och vetenskapskvinnorna som genier talas det aldrig om  

(Ibid. ss.243-244).  

 

6.3 Analys av intervjun  

 

Efter att tesen har presenterats görs en kortare intervju av programledaren Daniel Sjölin med 

tesförfattaren Lena Andersson. Intervjun präglas av temat identitetspolitik. Sjölin efterfrågar 

skillnaden mellan identitetspolitik i Sverige idag jämfört med 1970-talets kvinnorörelse och 

antirasiströrelsen på 1960-talet i USA. Andersson svarar att det går att förstå försvarandet av 

att en blivit tillskriven en identitet men att ordet identitet från början varit en gammal 

högerkonservativ idé som hamnat i en progressiv tankevärld. Det är enligt mig en luddig 

koppling mellan frågan och svaret och ingen vidare diskussion om att det fortfarande idag är 

samma grupper, det vill säga kvinnor och människor som rasifieras som är i mest behov av en 

identitetspolitik för att belysa strukturellt förtryck. Identitetspolitik är, som Amy Gutmann 

menar, inte helt okomplicerat då den kan nyttjas av alla identitetsgrupper i samhället vilket 

också kan förstärka förtryck och hot mot redan svagare grupper i samhället (Gutmann 2003, 

ss.7, 21-24). Men samtidigt kan identitetspolitik som 1970-talets kvinnorörelse och 

antirasiströrelsen på 1960-talet i USA belysa orättvisor och göra skillnad.  

 

Sjölins intervju fortsätter på temat identitetspolitik:  
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”Ibland krockar grupper med andra gruppers normer får man ju minst sagt säga och då kan det 

ju ofta bli hård debatt i alla fall här i Sverige…Jag ska ta några exempel från de senaste åren i 

svensk debatt – då har det handlat om konserter och mötesrätt, badhus och hälsningsgester…”  

 

Sjölin utvecklar sina exempel där konserter och badhusdebatt handlat om att vara ”mansfria” , 

mötesrätt handlat om forum för människor som rasifieras – dessa exempel i sin tur, menar jag, 

vittnar om att kvinnoförtryck och rasism i allra högsta grad existerar i Sverige idag. Efter dessa 

exempel på debatter slinker politikern och miljöpartisten Yasri Khan, som på grund av religiösa 

skäl inte ville skaka hand med kvinnor, in och Sjölin avslutar med att bolla över frågan: ”hur 

kan man med hjälp av förnuftet komma till rätta med det här?”. Indirekt indikerar Sjölin med 

uttrycket ”komma till rätta med” att dem handlingar han har nämnt är ”oförnuftiga” och 

problem som behöver redas ut. Detta i sin tur kan kopplas till vad Ahmed menar med att vita 

akademiker tar sig frihet att uttrycka vad som är rätt och fel och därmed osynliggör sin egen 

maktposition som vit och norm (Ahmed 2004, §13). 

 

Andersson menar i sitt svar att mycket av det här kan lösas med överenskommelser utan statlig 

inblandning och fortsätter på spåret om handskakning och menar att: ”det är väl inte jättebra att 

ha ett sånt dogm att man inte kan röra vid halva mänskligheten i form av ett handslag, det klart 

att man går miste om en del möjligheter”. Det blir ett tydligt förgivettagande vad som anses 

normalt och naturligt i Anderssons svar.  

 

Sen går Andersson vidare in på separata badtider för män och kvinnor på badhus och frågar sig 

hur det blir om det är andra grupper man vill slippa bada med. Vidare menar Andersson att det 

alltid är någon som måste stå tillbaka – folk kan ha alla möjliga skäl – men att i detta fall 

har ”religionen företräde då den är gammal och respekterad och sådär” . Vidare menar 

Andersson också att kvinnor av sekulära skäl vill bada för sig själva och lösningen kan inte vara 

att grupper ”inte står ut med varandra” utan tolerans är viktigt i sammanhanget. Begreppet 

tolerans har Andersson i början av intervjun menat är en förutsättning för att individen ska 

kunna vara fri. Intressant blir att begreppet inte ifrågasätts utan, som Minnich påpekar, blir till 

ett mystifierande begrepp (Minnich 2005, ss.107-108). Tolerans anser jag i sammanhanget blir 

ett särskilt intressant begrepp då tolerans alltid handlar om att någon ska tolereras och att någon 

ska tolerera. I toleransbegreppet ligger alltså redan en ojämlik maktbalans. Att uttrycka i 

sammanhanget ” inte står ut med varandra”, menar jag kan tolkas som en förminskning av 

kvinnors erfarenheter av mäns sexuella trakasserier som var en del i badhusdebatten.  
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I tesen står kristendomen i vägen för Upplysningen, prästerna förlöjligas i tesens bildspel. Enligt 

min tolkning finns en genomgående diskurs som grundar sig i ett religionsförakt. Under 

Upplysningen var det kristendomen som kritiserades och i den moderna vetenskapen idag 

framställs islam som motupplysning. Religion blir symbolik med oförnuft och irrationalitet. 

Detta kan vidare kopplas till ett kvinnoförakt då identitetspolitiken målas upp som subjektiv 

och känslostyrd, där känslor traditionellt och historiskt kopplats till kvinnor medan mannen 

kopplats till rationalitet och därmed objektiv kunskap (Fagerström, Nilsson 2008, s.10). 

 

Intervjun avslutas och opponenterna ska få ta plats. Det som fått ta mest utrymme i intervjun är 

kritik mot identitetspolitik som sådan och problematik kring religiösa uttryck där, utan att det 

nämns vid namn, underförstått är islam som är boven. Här menar jag att både Khandebattens 

hälsningsgester och badhusdebatten handlade om muslimer eller kopplades till islam på olika 

sätt när debatterna begav sig i media. Varken Andersson eller Sjölin uttrycker, som sagt, 

konkret att deras exemplen handlar om islam vilket gör att islam osynliggörs vilket i sig inte är 

oproblematiskt då det utgår från underförstådda generella uppfattningar om islam och muslimer. 

Först i opponeringen synliggörs religionen. I tesen som just presenterats innan intervjun så finns 

det inget som tyder på att muslimer eller islam på något sätt skulle vara hotet mot Upplysningen 

mer än att Upplysningens ideal kopplas till väst och kristendom. Jag gör kopplingen att 

Upplysningens idéer om individens frihet står i motsats till motupplysningens idéer om 

separatism som i sin tur i diskursen kopplas till religion i allmänhet och islam i synnerhet.  

 

6.4 Analys av opponeringen 

 

Opponenterna till Anderssons tes är professorn i etik Elena Namli och professorn i idé- och 

lärdomshistoria Michael Azar. Först ut är Azar som kritiserar den snäva bild av Upplysningen 

som Andersson redogör för. Azar menar att Upplysningen inte kan ses som en epok där alla 

tänkare i princip tyckte lika utan han menar att Upplysningen är ett mycket mer komplext 

fenomen. Azar tar även upp identitetspolitik som diskuterats tidigare i intervjun och menar att 

det är just en minst femhundraårig lång europeisk, vit, kristen identitetspolitik som förts där 

den vite mannen ska sprida sanningen om hur människan är och bör vara till resten av världen. 

Som kanske väntat av en opponent så vänder samtalet och andra infallsvinklar tar vid. En annan 

diskurs om kolonialism och den vita mannens kunskapsprojekt kommer in. Men Anderssons 

försvar mot Azars kritik blir till ett förminskande just av idén om att Upplysningen som ett 
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förtryck och kolonialt fenomen är den hegemoniska diskursen idag. Andersson menar vidare 

att hon ser på Upplysningen som en idé och att det alltid går att hitta filosofer som ”slant med 

tungan”. Detta uttalande blir enligt min tolkning problematiskt då ”slant med tungan” låter som 

att någon uttryckt sig lite plumpt, men dessa filosofers tydliga uttryck om vem som är människa 

och hur denne ska leva har präglat hela det koloniala projektet som fortfarande idag ligger till 

grund för den rasism som existerar i och utanför Sverige - inte minst genom islamofobi och 

afrofobi. Det saknas i tesen, som Michael Azar understryker, en problematik kring att se 

Upplysningen som en epok där historiebeskrivningen blir förenklad och generaliserad. 

Kopplingen till kolonialismen osynliggörs totalt i tesen och som Ylva Brune konstaterar så är 

just osynliggörandet och utestängandet en diskursiv diskriminering (Brune 2006, ss.92, 103). 

 

Namli får ordet och menar att Upplysningen har många ansikten och att vara kritisk mot 

auktoritet och tradition, som ses som en upplysningsidé, är viktigt men att definiera auktoritet 

alltid måste göras i sin samtid. Vidare konstaterar Namli att det inte är kyrkan som är auktoritär 

idag utan andra aktörer. I dag handlar det om att vara kritisk till de som har ekonomisk, militär 

men också diskursiv makt. Den som har resurser har makt menar Namli och påpekar att 

exemplen med muslimerna tidigare i intervjun därför blir problematiskt då just den gruppen i 

samhället definitivt inte besitter någon diskursiv makt, vilket också mycket forskning som jag 

redan nämnt i studien vittnar om. Vad det gäller att vara kritisk mot tradition menar Namli att 

det viktiga är att vara kritisk mot den egna traditionen, vilket de flesta upplysningsfilosofer inte 

var och Namli nämner Kant som exempel. Hon tar hälsningsgesten, att lägga handen på hjärtat, 

istället för att skaka hand som exempel på hur vi, istället för att avfärda det som förtryck, kan 

få insikt om andra traditioner och därmed ”upplysas”. Namli menar att idén om ett gemensamt 

förnuft är problematiskt då inte alla besitter samma förutsättningar utan det som kan berika oss 

är att utsättas för det främmande. På detta svarar Andersson att problemet är att det verkar bara 

vara de med makt som förväntas göra detta, och att andra ”svagare” grupper slipper undan.    

 

Sjölin ger sig inte utan fortsätter med samtalet med fokus på muslimer. Han relaterar till 

begreppet patriarkat och menar att ”vissa tycker att det är kvinnoförtryckande att muslimska 

kvinnor ska bära sjal oavsett vad de själva anser och andra menar att det är den västerländska 

kvinnan som är förtryckt oavsett vad hon själv anser med skönhetsideal och bantningshysterier 

och allt såntdära. Kvinnan blir alltid ett slagfält, vad tänker ni om det?” Nu zoomar kameran 

bara in på Namli och Andersson precis som att de är deras ansvar, i egenskap av att vara kvinnor, 

att svara på frågan. Andersson försöker skämta: ”för att hon inte har ett förnuft, hon kan inte 
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välja själv”. Skämtet verkar inte riktigt gå hem. Namli som sett aningen irriterad och 

sammanbiten ut under Sjölins koppling till muslimska kvinnor (igen) säger:  

 

”och då säger jag att den muslimska kvinnan i dagens Europa råkar verkligen illa ut. För det är 

inte otänkbart att hon befinner sig i sina egna konkreta, olika patriarkala strukturer sen får hon 

också höra av majoritetssamhället att vad du än säger så vet vi vad befrielse är”. 

 

Vidare menar Namli att den muslimska kvinnan i Europa befinner sig i en obehaglig situation 

och att hon alltid pekas ut och utan att huvudsjalar orsakat några problem så får det ämnet 

oproportionerligt stort utrymme i medierapporteringen. Hon tittar irriterat mot Sjölin medan 

hon förklarar den irrelevanta kopplingen till muslimska kvinnor. Sjölin nickar instämmandes 

men omedvetandes om att han själv just lyckats med att ge den irrelevanta, för programmets 

tema, stora utrymmet att diskutera muslimska kvinnors huvudbonader. Sjölin avbryter Namli 

med: ”Hörrni, nu ska vi avrunda…”, vilket i sig kan tolkas som ett förminskande av Namlis 

kritik mot Sjölins val av exempel.  

7.   S   L   U   T   S   A   T   S 

Syftet med studien har varit att undersöka hur kunskap förmedlas, illustreras och framställs i 

ett avsnitt av programmet Idévärlden på Sveriges television. Avsnittet utgår från en tes, Hotet 

mot Upplysningen, presenterad av Lena Andersson. Min huvudfråga har varit att analysera vem 

som anses hota Upplysningen och vilka diskurser om kunskapsproduktion som kan urskiljas 

genom programmet. 

Andersson menar att hjärtat och känslan tagit över hjärnan och tanken. Den objektiva 

argumentationen får stå tillbaka för den subjektiva utlevelsen. Tesens huvudpoäng är att det 

idag spelar större roll vem det är som säger något än vad det är som sägs. I tesen läggs också 

tonvikt på, som Andersson uttrycker det ” förnuftet avfärdas som ett manligt, västerländskt 

särintresse och ett hinder för kunskap snarare än ett medel för att nå den”. Det görs 

genomgående i tesen direkta och indirekta kopplingar mellan män och kunskap samt 

västerländskt och kunskap, bland annat genom de subjektspositioner som nämns vid namn i 

tesen (Platon, Sokrates, Aristoteles, Linné och Kant). Jag menar att därmed får de ett positivt 

handlingsutrymme och deras tankar och idéer tas som sanna och självklara . Vidare kan utläsas, 

enligt min tolkning, av den sista bilden som illustrerar tesen, att Upplysningen är den vita 

priviligierade mannen och det är kvinnan som hotar honom genom att genomskåda och 
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ifrågasätta hans hegemoniska ställning. Upplysningsfilosofer som Sophie de Condorcet, Mary 

Wollstonecraft och Olympe de Gouges har alla osynliggjorts i tesen om Upplysningen, de 

verkar inte bara i sin samtid vara hotfulla utan även i vår samtid. 

 

Enligt min analys av avsnittet, presenteras en tes med bilder som tydligt visar en viss grupp 

som anses hota en annan grupp vad det gäller rätten till att definiera vad som är kunskap. I 

intervjun och vidare in i opponeringen ändras även diskursen och Sjölin lyckas få in att hotet 

dessutom kan vara islam och muslimen. Även om opponenterna ifrågasätter diskursen om 

Upplysningen och dess hotbild så lyckas ändå den dominanta diskursen genom programmet 

triumfera och viktiga aspekter kring rasism och feminism lyckas marginaliseras.  

 

Avslutningsvis kan konstateras att den arga, fördömande ”feministkvinnan” och den 

känslostyrda, religiösa personen är de som, enligt min analys, kan ses som hotet mot 

Upplysningen. Upplysningen i sin tur symboliseras genom den vita mannen med sina vita, 

manliga upplysningsfilosofer i bagaget. Det kan tolkas som ett angrepp mot genusvetenskapliga 

teorier kring kunskapsgörande då samma typ av argument förs mot genusvetenskaplig 

forskning. Som Ganetz menar är det ingen ny upptäckt att vetenskapen historiskt har kopplats 

till maskulinitet (Ganetz 2016, s.246). Men viktigt att belysa är hur fortfarande kön kopplas till 

vetenskap och hur medias makt att styra föreställningar om kunskap fortfarande bygger på 

gamla föreställningar som sällan utmanas. Kanske är det genusvetenskapen som vetenskap med 

sin postkoloniala teori som Andersson menar är hotet mot Upplysningen?  
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