
	

	 	

När	det	frihetliga	möter	det	auktoritära	
-	Föreningen	av	fascism	och	anarki	
Abstrakt:	Uppsatsens	undersökande	studie	ämnar	till	att	skapa	en	förståelse	till	varför	två	
till	synes	diametralt	motsatta	politiska	perspektiv	kan	sammanstråla,	via	två	framträdande	
opinionsbildare,	i	sitt	uttalade	stöd	till	en	och	samma	presidentkandidat.	Analysen	utgår	
ifrån	tre	olika	policyområden	för	Trumps,	2016,	presidentkandidatur,	och	hur	Richard	
Spencer	samt	Stefan	Molyneux	förhåller	sig	till	dessa.	Spencer	är	en	av	den	amerikanska	
alternativa	högerns	förgrundsfigurer	och	Molyneux	en	politisk	opinionsbildare	för	
voluntarism	och	anarko-kapitalism.	De	båda	stödjer	Trumps	policyinriktningar	fullt	ut,	
stödet	motiveras	dock	olika	utifrån	respektives	teoretiska	utgångspunkt,	men	det	finns	ändå	
tydliga	föreningspunkter	som	binder	dem	samman	som	ger	upphov	till	vad	som	skulle	
kunna	hänvisas	som	anarko-fascism.		
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1.	Introduktion	
Den	här	uppsatsens	studie	analyserar	hur	det	kommer	sig	att	två	framträdande	

opinionsbildare	för	tillsynes	två	diametralt	motsatta	politiska	idétraditioner,	

frihetlig	och	auktoritär,	kan	sammanstrålas	i	sitt	uttalade	stöd	till	en	och	samma	

presidentkandidat.		

1.1	Bakgrund	

När	Donald	Trump	valde	att	deklarera	sin	kandidatur	till	presidentämbetet	var	

det	flertalet	medier	och	politiska	experter	som	ställde	sig	skeptiska	till	Trumps	

möjligheter	att	vinna	det	republikanska	partiets	presidentnominering.	Vidare	

var	det	högst	oklart	vid	det	initiala	skedet,	av	Trumps	kampanj,	vilka	det	var	som	

skulle	utgöra	hans	väljarbas.	Attacker	från	det	egna	partiet	gjorde	gällande	att	

Trump	inte	var	politiskt	konservativ	och	kunde	därmed	inte	heller	attrahera	

republikanernas	kärnväljare	inom	den	kristna	konservativa	högern.			

	

I	samband	med	att	Trump	krönte	framgångar	och	sedermera	även	blev	

republikanernas	presidentkandidat,	så	utkristalliserades	också	hans	väljarbas	

bestående	i	huvudsak	vita	och	män.	Den	starkaste	väljargrupperingen	som	

nästintill	uteslutande	enbart	stödjer	Trump	är	dock	grupperingen	som	kan	

hänvisas	till	kategorin	authoritarianism	(MacWilliams	2016).	Authoritarians	

kännetecknas	av	sin	dragningskraft	till	att	vilja	ha	en	stark	ledare,	i	synnerhet	

om	det	uppfattas	som	att	ett	hot	existerar.	Det	resulterar	i	en	stark	centralisering	

till	möjligt	myndighetsutövande,	där	det	är	den	som	bestämmer	som	bestämmer,	

något	som	i	sin	tur	riskerar	att	resultera	i	en	begränsad	individuell	frihet.			

	

I	rakt	diametral	motsats	till	de	auktoritära	har	även	prominenta	libertarianer	

och	stora	delar	av	den	libertarianska	rörelsen	sällat	sig	till	Trumptåget.	Alltså	

anhängare	till	en	politisk	strömning	som,	till	skillnad	från	de	auktoritära,	istället	

önskar	en	minimal	stat	och	frihet	från	tvångsutövning.		En	Hobbetiansk	

idétradition	flyter	samman	med	en	Lockeansk.		

	

Det	går	emot	den	förväntade	föreställning	över	hur	de	här	två	idéströmningarna	

ska	agera	som	sina	motsatser	–	som	två	motpoler.	Den	här	schizofrena	
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tendensen	som	iakttagits	inom	den	politiska	mångfalden	som	stödjer	Trump,	har	

även	påpekats	tidigare	av	prominenta	demokrater	rörande	det	republikanska	

partiet.	Demokraten	Daniel	Patrick	Moynihan	uttryckte	sig	såhär:		

	

”Det	amerikanska	folket	föredrog	en	president	som	pratar	som	Thomas	

Jefferson,	men	regerar	som	Alexander	Hamilton.	Där	Jefferson	

representerade	en	upprorisk	individualism	och	begränsat	statligt	

inflytande,	förespråkade	Hamilton	en	starkare	centralstyrd	maktapparat”	

(Moynihan	citerad	i	Gelin	2012:15).		

	

Den	stora	skillnaden	med	Trump,	och	inom	det	republikanska	partiet	är	att	de	

här	två	strömningarna	tidigare	stått	i	kontrast	mot	varandra	internt,	eftersom	

nomineringsprocessen	stått	mellan	två	kandidater	för	respektive	riktning.	Barry	

Goldwater	mot	Nelson	Rockefeller	på	60-talet	är	ett	exempel,	ett	annat	är	Ronald	

Reagan	mot	Bob	Dole	på	80-talet,	dock	har	det	inte	mynnat	ut	i	ett	gemensamt	

stöd	för	en	gemensam	kandidat	(Gelin	2012:15).			

1.2	Vetenskapligt	problem	

Det	föreligger	därmed	en	politisk	teoretisk	anomali	där	de	som	önskar	maximal	

auktoritet	på	bekostnad	av	frihet	och	de	som	önskar	en	minimal	auktoritet	för	

erhållandet	av	frihet,	aktivt	stödjer	samma	kandidat.	Det	går	därmed	emot	

förförståelsen	till	hur	anhängare	till	respektive	politisk	teoribildning	borde	

agera.		

	

Ett	vetenskapligt	problem	tar	just	sin	början	med	att	någonting	behöver	

förklaras	eller	förstås	och	ett	förklaringsläge	sker	först	när	en	utsaga	sker	som	

går	emot	förförståelsen	till	vad	som	borde	ha	hänt.	Om	en	händelse	har	en	stor	

sannolikhet	att	inträffa	så	finns	ingenting	att	förevisa,	förutom	möjligtvis	en	

konstuppvisning	i	förmågan	att	sparka	upp	öppna	dörrar.	Det	blir	därför	istället	

intressant	att	söka	en	förklaring	och	förståelse	till	starka	händelser	som	har	en	

låg	sannolikhet	att	inträffa	(Hyldgaard	2008:136).	Därav	blir	Trump	

intresseväckande	då	han	lyckades	vinna	det	amerikanska	presidentvalet	mot	alla	
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odds,	och	understödd	av	anhängare	till	idéströmningar,	authoritarianism	och	

libertarianism,	som	annars,	vanligen,	är	i	polemik	med	varandra.			

	

När	tron	om	regelmässigheten	bryts	av,	av	en	så	kallad	svart	svan	–	som	när	de	

här	två	tillsynes	motsatta	idéströmningarna	förenas	till	en	och	samma	

kandidatur,	tar	forskningen	vid	på	riktigt.		

1.3	Syfte	och	frågeställning	

Uppsatsens	syfte	är	inte	att	analysera	vare	sig	Trump	eller	hans	kampanj,	istället	

rör	det	sig	om	att	undersöka	hur	två	tillsynes	fundamentalt	åtskilda	åskådningar	

kan	samexistera,	åtminstone	tillfälligt.	På	så	vis	är	syftet,	att	med	hjälp	av	en	

idéanalys,	granska	två	politiska	strömningar,	ett	arv	som	härrör	från	Thomas	

Hobbes	(1588-1679)	och	John	Locke	(1632-1704).	Genom	att	anamma	den	

auktoritära	och	liberala	idétraditionerna	ökar	möjligheten	att	undersöka	

aspekterna	som	för	de	åtskilda	åskådningarna	samman.	

	

Politiska	idéer	och	teorier	går	från	det	abstrakta	till	det	faktiska	då	det	formar	

och	påverkar	människors	liv,	något	som	i	sin	tur	har	stor	påverkan	på	

samhällsutvecklingen	i	sin	helhet	(Beckman	2005:9).	Alla	människor	lever	efter	

en	filosofi,	oavsett	om	vi	vet	om	det	eller	inte,	och	oavsett	om	vi	vill	det	eller	inte.	

Det	avgör	vår	betraktelse	av	oss	själva	och	vår	omvärld	och	är	det	instrument	vi	

använder	för	våra	vägval.			

	

	Politisk	teori/filosofi	har	alltid	föregått	en	samhällsomstörtning.	Hur	sociala	

normer	formas	och	förändras,	och	hur	myndighetsutövandet	ska	struktureras	

vilar	på	en	filosofisk	grund	över	det	politiska.	Det	är	därför	av	betydande	vikt	att	

ständigt	analysera	och	kritiskt	granska	det	politiska	och	vad	det	är	konstituerat	

av	(Beckman	2005:7).	

	

Det	är	visserligen	politiker	som	vinner	allmänna	val,	men	det	är	filosofer	och	

ideologer	som	lägger	grunden	i	den	allmänna	uppfattningen	av	vad	som	är	rätt	

och	fel	och	det	i	sin	tur	påverkar	politiker	och	det	politiska	(Beckman	2005:7).		
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För	en	djupare	och	en	mer	generaliserbar	förståelse	till	frågeställningen	höjs	

problembilden	inom	abstraktionstrappan	för	att	även	se	vad	som	finns	inom	de	

politiska	förklaringsmodellerna	som	gör	att	deras	respektive	anhängare	kan	

samverka	med	varandra	och	det	dessutom	entusiastiskt	till	en	och	samma	

presidentkandidat.	Det	skapar	en	inomvetenskaplig	relevans	till	den	här	

uppsatsens	studie	då	den	tidigare	forskningens	emfas	har	fokuserat	på	de	två	

idétraditionerna	som	motsatser,	som	utesluter	varandra	–	där	tillexempel	frihet	

ställs	mot	säkerhet.		

	

Uppsatsen	syfte	är	därmed	att	ge	en	djupare	förståelse	till	hur	det	är	möjligt	att	

idéströmningarna	samverkar,	men	för	att	även	förstå	varför	så	kommer	

undersökningen	att	sättas	in	till	den	nutida	kontexten	med	Trump.	Det	medför	

möjligheten	att	identifiera	de	politiska	uttrycken	från	aktörerna	som	tar	sin	

utgångspunkt	från	respektive	filosofiska	idé	över	det	politiska.			

	

Frågeställningen	blir	således:	Hur	kan	den	paradoxala	sammanstrålningen,	av	de	

två	diametralt	motsatta	idéströmningarna	av	det	auktoritära	och	det	frihetliga,	

till	Trumps	presidentkandidatur	förstås?			

	1.4	Tidigare	forskning	

Den	här	studien	handlar	om	hur	två	stycken	olika	idéströmmar,	det	frihetliga	och	

det	auktoritära,	strålat	samman	genom	att	anhängare	för	vardera	traditionen	har	

gett	sitt	uttryckliga	stöd	till	en	och	samma	presidentkandidatur.		

	

En	tydlig	emfas	inom	den	tidigare	statsvetenskapliga	forskningen	har	varit	hur	

de	här	två	traditionerna	har	ställts	mot	varandra	–	frihet	offras	mot	säkerhet	och	

vice	versa.	Därför	kommer	det	här	avsnittet	att	först	beröra	den	tidigare	

forskningen	som	ställer	traditionerna	i	ett	motsatsförhållande.	Då	Trumps	

policyförslag	rörande	inreseförbudet	gentemot	muslimer	är	en	förlängning	av	

det	amerikanska	kriget	mot	terrorismen,	och	då	även	policyn	kommer	att	vara	

en	av	utgångspunkterna	för	den	här	studiens	analys,	så	passar	också	den	

startpunkten	in	väl	för	den	tidigare	forskningen.			
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Den	här	uppsatsen	hämtar	vidare	sitt	teoretiska	ramverk	utifrån	Carl	Schmitt	

och	Ayn	Rand,	och	då	det	inte	finns	någon	tidigare	forskning,	enligt	min	vetskap,	

som	binder	samman	Schmitt	med	Rand	så	kommer	istället	en	redogörelse	ske	

över	den	befintliga	forskningen	till	respektive	statsteoretiker.		

	

Lagen	styr	staten	eller	staten	styr	lagen,	skulle	kunna	vara	en	av	de	många	

forskningsutgångspunkterna	till	hur	de	här	två	idéströmningarna	ställs	mot	

varandra,	och	det	finns	en	emfas	till	den	utgångspunkten	inom	den	tidigare	

forskningen	rörande	den	amerikanska	myndighetsförvaltningen	och	dess	

agerade	i	”kriget	mot	terrorismen”.			

	

Claudia	Aradau	lyfter	just	det	dilemmat	i	sin	vetenskapliga	artikel:	Forget	

Equality?	Security	and	Liberty	in	the	“War	on	Terror”.	Hon	menar	på	att	kriget	

mot	terrorismen	har	blivit	ett	tydligt	föremål	för	den	allmänna	och	politiska	

debatten	om	frihet	kontra	säkerhet.	Där	det	enligt	Aradau	råder	en	byteshandel	

mellan	säkerhetens	betydelse	och	folkets	individuella	rättigheter	(Aradau	

2008:293).		

	

Aradau	tillskriver	utvecklingen	till	förmån	för	det	Hobbesianska	lägret	och	

uttrycker	sig	enligt	följande:			

	

"Freedoms	do	not	only	need	to	give	way	to	security	imperatives,	security	

becomes	a	necessary	step	in	the	preservation	of	freedom”	(Aradau	

2008:296).		

	

Frihetsinskränkningarna	kan	ske,	enligt	Aradau,	på	grund	av	att	det	inte	är	hela	

befolkningen	som	begränsas,	utan	frihetsinskränkningarna	drabbar	bara	ett	

fåtal.	Den	stora	massan	går	med	på	den	enskildes	frihetsinskränkning	då	de	

själva,	enligt	Aradau,	har	rent	mjöl	i	påsen:		

	

"People	may	be	ready	to	put	up	with	restrictions	on	liberties	because	they	

are	given	reason	to	expect	that,	as	“good”	citizens,	they	will	in	any	case	

not	be	affected"	(Aradau	2008:297).		
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Kritiker,	däribland	civilrättsorganisationer,	menar	dock	på	att	alla	oavsett	

ursprung	eller	medborgarskap	har	en	oinskränklig	rätt	som	staten	inte	ska	

kunna	kränka	–	såsom	rätten	till	habeus	corpus,	friheten	från	godtycklig	

häktning	(Aradau	2008:295).			

	

Nathaniel	Branden	påpekar	i	sin	vetenskapliga	artikel	rörande	Ayn	Rands	

filosofi,	att	hon	var	en	förkämpe	för	de	individuella	rättigheterna.	Hennes	filosofi	

bottnade	i	rätten	till	sitt	eget	liv	som	självändamål	och	därigenom	var	hon	

förespråkare	för	en	total	politisk	och	ekonomisk	frihet	(Branden	1984:43).	

Branden	menar	vidare	på	att	Rand	ofta	missuppfattades	och	tillskrevs	

feltolkningar	av	hennes	extremt	frihetliga	filosofi,	såsom	att	människan	skulle	

vara	en	best	som	överlever	den	totala	friheten	genom	att	antingen	”äta	eller	

ätas”	(Branden	1984:43).	Det	föranledde	att	meningsmotståndare	på	

vänsterkanten	smutskastade	henne	såsom	en	fascist	(Branden	1984:43).	Detta	

är	helt	felaktigt,	enligt	Branden,	då	hon	var	förespråkare	för	en	fri	

marknadsekonomi,	i	absolut	mening,	det	vill	säga	utan	någon	som	helst	statlig	

inblandning	(Branden	1984:44).		

	

Brandens	hållning	får	ett	visst	mothugg	från	Jennifer	Burns	som	istället	menar	

på	att	Rand	kan	vara	svårplacerad	på	grund	av	hennes	originalitet.	Burns	

kategoriserar	henne	till	en	romantisk	form	av	realism	och	till	viss	del	även	mot	

social	darwinismen	(Burns	2009:4-5).	Därigenom	kopplas	hon	också	samman	

med	maktfilosofen	Nietzsche,	och	Burns	menar	på	att	Rand	omarbetade	den	

Nietzscheanska	maktfilosofin	och	placerade	in	den	i	den	amerikanska	högerns	

intellektuella	finrum	(Krueckeberg	2011:111-112).			

	

Craig	Biddle	placerar	däremot	Rand	tydligt	till	den	Lockeanska	frihetstraditionen	

med	den	begränsade	moraliska	staten	som	målsättning.	Hennes	tydligaste	kritik	

mot	Locke	var	dock,	enligt	Biddle,	att	han	tillskrev	människans,	enligt	Rand,	

naturliga	rättigheter	till	liv	frihet	och	egendom	som	gudagivna:			

	

"With	all	due	respect	to	Locke	and	the	Founders	(and	the	respect	due	is	
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monumental),	the	idea	that	rights	come	from	God	or	from	a	law	of	nature	

created	by	God	…	fails	to	meet	the	requirement	of	demonstrability”	

(Biddle	2011:19-20).			

	

Enligt	Jennifer	Burns	ska	dock	Rand	förstås	utifrån	den	historiska	kontext	hon	

kommer	ifrån,	det	vill	säga	som	flykting	från	det	kollektivistiska	Sovjetunionen	

och	hennes	filosofi	ska	förstås	som	en,	kraftig,	reaktion	mot	kommunismens	

totalitära	karaktär	(Burns	2009:2-3).	Rands	antikommunistiska	och	filosofiska	

vision	av	friheten	gjorde	henne,	enligt	Burns,	till	en	symbios	med	den	

amerikanska	högern.		

	

Rand	lämnade	efter	sig,	enligt	Burns,	ett	tveeggat	filosofiskt	arv.	Först	något	som	

Burns	tillskriver	som	en	kultlik	sekteristisk	följarskara	till	Rands	namngivna	

frihetliga	filosofi	–	objektivismen.	På	andra	sidan	av	eggen	finns	rättfärdigandet	

till	den	begränsade	staten	baserat	på	ett	libertarianskt	ekonomiskt	och	politiskt	

system.	Hon	har	därigenom,	enligt	Burns,	påverkat	och	influerat	såväl	den	

libertarianska	rörelsen	som	den	amerikanska	högern	i	sin	helhet.			

	

Schmitts	politiska	teori	och	hans	konceptualisering	av	suveränen	och	

auktoriteten	tillsammans	med	hans	idéer	om	undantaget	har	fått	en	

återupplivning	i	samband	med,	det	av	USA:s	initierade,	kriget	mot	

terrorismen	(Benoist	2013:28).	En	del	statsvetare,	däribland	professor	Levinson	

vid	University	of	Texas,	har	till	och	med	gått	så	långt	som	att	påstå	att	

Bushadministrationen	skulle	ha	varit	direktinspirerad	av	Schmitts	politiska	

tänkande	(Benoist	2013:13).			

	

Utifrån	Schmitts	politiska	konceptualisering,	enligt	Benoist,	har	

Bushadministrationen	startat	ett	totalt	krig	i	religiös	mening.	Det	existerar	ingen	

legitim	fiende	att	förhandla	med,	för	att	mäkla	fred,	det	existerar	bara	jakten	på	

utplånandet	(Benoist	2013:31).	Benoist	beskriver	utvecklingen	och	resultatet	

som	en	polisieringsprocess	av	militärmakten,	med	den	påpekade	skillnaden	att	

ett	polisarbete	aldrig	upphör	utan	är	ständigt	aktiv	i	sitt	

myndighetsutövande	(Benoist	2013:26).			



	 10	

	

Schmitt	har	även	återaktualiserats	till	den	amerikanska	inrikespolitiken	genom	

Roxanne	Lynn	Dotys	vetenskapliga	artikel	över	det	frihetliga	amerikanska	

systemet	som	tillåter	bildandet	och	organiserandet	av	beväpnade	milisgrupper.	

Det	har	i	praktiken	inneburit,	enligt	Lynn	Doty,	möjligheten	för	andra	aktörer	än	

suveränen	(den	allsmäktige	lagstiftaren)	att	besluta	huruvida	det	råder	ett	

normalläge	eller	om	det	föreligger	en	nödvändighet	till	införandet	av	ett	

undantag	(Lynn	Doty	2007:113).				

	

Det	utmanar,	enligt	Lynn	Doty,	Schmitts	konceptualisering	över	suveränen	och	

det	politiska.			

	

"Evidence	from	this	case	suggests	that	we	should	not	limit	our	

understanding	of	decisions	that	result	in	contemporary	manifestations	of	

exceptionalism	to	those	controlled	by	the	state	or	elites.	Rather,	decisions	

can	arise	in	numerous	locales	and	can	be	made	by	seemingly	insignificant	

agents”	(Lynn	Doty	2007:113).			

	

Det	får	ett	visst	stöd	av	Neocleous	studie,	där	han	menar	på	att	Schmitt	missar	

den	sociala	aspekten	till	det	politiska.	Den	civila	diskursen	underordnas	

fullständigt	staten	(Neocleous	1996:59).	Neocleous	etiketterar	Schmitt	som	en	

fascistoid	ideolog	och	tillskriver	han	som	1900-talets	Hobbes,	i	och	med	Schmitts	

försvarande	till	att	allt	ska	underordnas	den	totala	staten	(Neocleous	

1996:48).	Neocleous	sätter	Schmitt,	i	det	avseendet,	i	ett	diametralt	

motsatsförhållande	till	Foucault	som	istället	menade	på	att	statsmakten	är	

underordnad	den	sociala	kroppen.	De,	Schmitt	och	Foucault,	förenas	dock,	enligt	

Neocleous,	i	synen	på	den	ständigt	närvarande	konflikten	och	risken	för	

krigsutbrottet	–	i	Foucaults	fall	rör	det	sig	inom	det	sociala	och	hos	Schmitt	inom	

det	politiska.					
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2.	Metod	och	material	
Det	här	kapitlet	kommer	först	att	klargöra	för	idéanalysens	metodologiska	grund	

som	redogör	för	hur	genomförandet	av	det	empiriska	kan	tolkas.	Kapitlet	

avslutas	sedan	med	en	redogörelse	för	vilket	material	som	kommer	att	utgöra	

underlaget	för	analysen.		

2.1	Idéanalys	

För	att	besvara	frågeställningen	kommer	en	idéanalys	att	genomföras.	Med	

idéanalys	åsyftas	det	vetenskapliga	studiet	av	det	politiska	(Beckman	2005:11-

12).	Emfasen	hos	idéanalysen	ligger	främst	på	vad	den	undersöker	och	inte	

direkt	hur	(Beckman	2005:12).	Den	idécentrerade	analysen	kommer	att	hjälpa	

oss	att	klargöra	den	politisk-filosofiska	frågan	(Beckman	2005:19),	som	den	här	

studien	ämnar	till	att	besvara.		

	

Uppsatsen	kan	karaktäriseras	som	en	idéanalytisk	studie,	då	den	först	och	främst	

kommer	redogöra	för	det	idécentrerade	planet	genom	de	två	teoretiska	

ramverken	som	appliceras	på	myndighetsutövandes	karaktär.	Genom	att	

tydliggöra	teoriernas	centrala	begrepp	så	renodlas	de	idéer	och	fundament	som	

utmärker	respektive	ramverk.	Det	kommer	att	klargöra	dess	innebörd	(Beckman	

2005:28).	Teorierna	blir	det	utopiska,	en	extrembild	utan	en	exakt	motsvarighet	

i	verkligheten,	det	blir	verktyget	som	appliceras	på	empirin	för	att	kunna	svara	

på	frågeställningen	(Ibid).	

	

Det	teoretiska	ramverket	kommer	att	framhäva	de	väsentliga	skillnaderna	

mellan	de	politiska	teorierna	och	det	ger	utgångspunkten	för	att	kunna	ställa	de	

centrala	begreppen	i	relation	till	det	empiriska.	För	att	analysen	ska	vara	

meningsfull	så	måste	begreppen	och	termerna	tydligt	klargöras	och	definieras	

(Beckman	2005:31).	Genom	definieringen	så	får	begreppen	såväl	innebörd	som	

idémässigt	innehåll	(Beckman	2005:33).	Resultatet	sätts	sedan	in	i	den	nutida	

kontexten	för	att	till	fullo	skapa	en	förklarande	förståelse	utifrån	aktörerna	till	

hur	deras	respektive	idéströmning	sammanstrålas	till	Trump.	Det	görs	genom	en	

analys	av	deras	egen	framställning	som	kommer	att	ge	det	beskrivande	svaret	till	
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varför	de	kampanjar	för	Trump	och	det	möjliggör	för	att	sedan	tolka	det	politiska	

budskapet	utifrån	det	teoretiska	(Beckman	2005:14).		

	

För	att	idéanalysen	ska	vara	meningsfull	så	krävs	det	ett	högt	tolkningsutrymme,	

som	medför	möjligheten	till	att	vara	kreativ	och	att	kunna	ta	ut	svängarna	i	själva	

analysen	(Beckman	2005:28,98).	Men	för	att	säkerställa	den	intersubjektiva	

reliabiliteten	så	kommer	illustrativa	citat	från	empiriunderlaget	att	användas	

som	utgångspunkt	för	tolkningen,	vilket	kommer	att	medföra	en	ökad	

tillförlitlighet	till	idéanalysens	resultat.			

2.2	Material		

De	två	aktörerna	som	uppsatsen	tar	sin	utgångspunkt	i	den	följande	analysen	är	

Stefan	Molyneux	från	Freedomain	Radio	och	Richard	Spencer	från	Radix	Radio.	

	

Freedomain	Radio	är	en	av	världens	största	medium	som	har	en	filosofisk	

inriktning	mot	frihetsfrågor.	Upphovsmannen,	filosofen	och	idéhistorikern,	

Molyneux	är	politiskt	orienterad	till	voluntarismen	och	anarko-kapitalismen.	

Han	har	delvis	sin	ideologiska	grund	hos	Ayn	Rand	som	också	är	en	uttalad	

förebild	för	Molyneux.		

	

Richard	Spencer	är	en	av	förgrundsfigurerna	till	den	nyligen	uppkomna	

amerikanska	”alt-right”-rörelsen,	som	i	svenska	termer	skulle	hänvisas	som	en	

del	av	den	nationella	rörelsen.	Spencer	har	en	uttalad	extrem-högerprofilering	

och	delar	uppfattningen	fullt	ut	om	det	politiska	tillsammans	med	Carl	Schmitts	

konstituering	av	det	politiska	som	begrepp.	

	

Materialet	kommer	att	utgöras	av	radioavsnitt	från	Freedomain	Radio	och	Radix	

radio.	Det	inhämtade	materialet	har	dels	begränsats	i	tid	med	utgångspunkt	från	

det	republikanska	partiets	nomineringsprocess	och	fram	till	årsskiftet	

2016/2017.	Urvalet	av	materialet	har	även	begränsats	till	de	radioavsnitt	som	

berör	Trumps	policyförslag	enligt	operationaliseringen	nedan.	De	avsnitt	som	

analysen	har	utgått	ifrån	är	följande:		
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Freedomain	radio,	avsnitt	nr:	3146	(2015-12-09),	3149	(2015-12-12),	3434	

(2016-10-03),	3459	(2016-10-18),	3473	(2016-10-29).	

Radix	radio,	avsnitt:	Trump,	Islam	and	civilisation	(2015-12-09),	Trump,	Putin	

and	the	future	of	the	white	world	(2015-12-19),	Trump,	year	1	(2016-07-10),	

Crunch	time	for	immigration	restriction	(2016-12-01).	

2.3	Operationalisering		

Utgångspunkten	för	analysen	blir	genom	tre	av	Trumps	tydliga	policyförslag	och	

utlåtande	som	separerade	han	från	de	övriga	presidentkandidaterna.	Dessa	tre	

kommer	att	vara:	1,	Det	totala	inreseförbudet	av	muslimer.	2,	Geopolitisk	

uppfattning.	3,	immigrationspolitiken.			

	

Valet	av	de	tre	områdena	baserades	dels	utifrån	den	tydliga	åtskillnaden	från	de	

övriga	kandidaterna,	men	även	för	att	varje	område	berör	i	synnerhet	ett	fält	

inom	det	politisk	teoretiska.	Där	den	första	punkten	av	inreseförbudet	skapar	en	

uppfattning	av	lagen,	det	geopolitiska	över	hur	man	förstår	sig	själv	i	förhållande	

till	andra	och	immigration	som	skapar	betraktelsen	över	vilka	som	utgör	den	

egna	nationen	och	vilka	som	får	ta	del	av	den.		

	

De	två	aktörernas,	Molyneaux	och	Spencer,	stöd	kommer	först	att	framställas	i	

beskrivande	ordalag,	för	att	sedan	utifrån	det	politiskt	teoretiska	ramverket	

tolka	beskrivningen	och	därigenom	också	lokalisera	de	förenande	

beröringspunkterna.		

	

Vid	citat	och	när	det	hänvisas	till	mer	direkta	och	konkreta	kommentarer	från	

Spencer	och	Molyneux	så	kommer	dessa	att	refereras	till	en	exakt	tidpunkt	från	

radioprogrammet.	I	övrigt	refereras	det	till	avsnitten	i	sin	helhet.		

3.	Teoretiskt	ramverk	
Det	teoretiska	ramverket	kommer	att	baseras	på	en	auktoritär-	och	en	liberal	

idétradition.	Först	kommer	den	auktoritära	teorin	klargöras	genom	Carl	Schmitt,	

ofta	hänvisad	som	1900-talets	Hobbes	(Schwab	2005:xlix),	med	hans	

konceptualisering	av	det	politiska.	Avsnittet	följs	av	en	genomgång	med	den	
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Lockeanska	frihetliga	traditionen,	där	individens	rätt	till	liv,	frihet	och	egendom	

är	i	fokus,	som	gett	upphov	till	den	amerikanska	konstitutionen	och	som	en	av	

libertarianismens	stora	tänkare	Ayn	Rand	tar	sitt	avstamp	ifrån	(Biddle	

2011:20).		

	

De	båda	politiska	teoretikerna,	Schmitt	(1888-1985)	och	Rand	(1905-1982),	var	

samtida	med	varandra	och	har	lämnat	ett	stort	avtryck	inom	respektive	

åskådning.	Båda	avsnitten	tar	sin	utgångspunkt	utifrån	hur	Schmitt	och	Rand	

betraktar	människans	”natur”	som	sen	i	sin	tur	ger	upphov	till	hur	normer	och	

institutioner	ska	utformas.		

3.1	Det	auktoritära	genom	Schmitt	

Inom	politisk	teori	så	tas	vanligen	en	utgångspunkt	från	det	mänskliga,	huruvida	

människan	i	grunden	är	att	betrakta	som	god	eller	ond.	All	politisk	teoribildning	

kan	härledas,	antingen	implicit	eller	explicit,	till	den	grupperingen	(Schmitt	

2010:76,	Schmitt	2005:56).	Det	blir	en	antropologisk	utgångspunkt,	där	det	

universellt	mänskliga	avgör	vilka	normer	och	institutioner	som	bör	existera	för	

det	mänskliga	sättet	att	leva	(Heidegren	2012:127).	Det	medför	i	sin	tur	att	

rättsnormer,	auktoritet	och	våldsmonopol	kan	legitimeras.	Enligt	Schmitt	så	

erkänns	människans,	universella,	rätt	bara	om	denne	kan	försvara	sin	rätt.	I	

statsvetenskaplig	mening	blir	den	grundläggande	existensen	för	”rätten”	att	

folket	kan	tillgodose	sig	ett	geografiskt	avgränsat	område,	samt	har	förmågan	att	

försvara	den.	Först	efter	kan	eventuella	rättigheter	tillgodoses	och	resurser	

skapas	och	fördelas	(Wittrock	2012:69).		

	

Schmitt	tillskriver	onekligen	människan	såsom	ond.	Men	inte	i	en	moralisk	

bemärkelse.	Han	formulerar	sig	istället	som	att	människan	antingen	är	farlig	

eller	ofarlig,	riskfylld	eller	harmlös	(Schmitt	2010:76),	vilket	blir	skillnaden	

mellan	auktoritära	och	liberalistiska	teorier	(Heidegren	2012:130).	Schmitt	ser	

människan	som	oförutsägbar	och	oberäknelig,	och	därmed	också	som	farlig	

(Heidegren	2012:130).	Det	ger	upphov	till	behovet	av	det	auktoritära.	Vore	

människan	istället	beräknelig,	ofarlig	och	harmlös	så	skulle	det	politiska	vara	

överflödigt	(Heidegren	2012:131).	Antagandet	rörande	den	mänskliga	naturen	
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medför	att	Schmitts	politiska	konceptualisering	är	obunden	av	såväl	tid	som	

rum.	Människan	är	falsk	i	sin	natur,	en	ljummen	vän	(Heidegren	2012:130).	Hade	

människan	istället	varit	konstant	och	därmed	förutsägbar	så	hade	mannen	

istället	betraktats	som	harmlös	och	det	även	om	det	konstanta	läget	hade	varit	

fientligt	(Heidegren	2012:130).				

			

Schmitt	är	överens	i	det	här	avseendet	med	Hobbes,	att	det	mänskliga	

"naturtillståndet"	är	problematiskt.	Utan	Leviathan	råder	allas	krig	mot	alla.	

Kriget	föregår	därmed	det	politiska,	vilket	vänder	på	Carl	von	Clausewitz	(1780-

1831)	välkända	maxim	rörande	kriget	som	en	fortsättning	av	politiken	fast	med	

andra	medel.	Enligt	Hobbes	idéföreställning	föreligger	istället	politiken	som	en	

fortsättning	av	kriget	med	andra	medel.	Samma	uppfattning	till	det	politiska	

delas	av	Schmitt	som	definierar	politiken	utifrån	konflikten,	Schmitt	formulerar	

det	som	att	all	politik	konstitueras	av	en	vän-	fiendedistinktion.		

	

En	tydlig	åtskillnad	görs	dock	mellan	den	privata	fienden	och	den	publika	

fienden.	Enligt	Schmitt	utgörs	den	privata	fienden	av	en	träta	som	kan	härledas	

till	det	moraliska,	det	är	en	fiende	inom	den	egna	gruppen,	någon	som	den	

enskilde	kan/bör	vända	andra	kinden	till	(Schmitt	2010:49).	Den	politiske	

fienden	däremot	utgörs	av	en	gruppering	som	står	i	konflikt	med	den	egna	

politiska	enheten.	En	kämpande	grupp	mot	en	annan	kämpande	grupp,	därmed	

ska	också	vän-	fiendedistinktionen	förstås	bokstavligt	och	inte	som	en	

abstraktion	(Schmitt	2010:47-48).	Den	yttersta	konsekvensen	av	det	politiska	

blir	därav	det	vi	finner	inom	kriget	eller	revolutionen	(Schmitt	2010:50).		

	

Det	politiska	kan	inte	förstås	om	den	egna	enheten	inte	vet	vem	det	är	som	

kommer	att	drabbas	eller	ska	nedkämpas.	Det	politiska	har	därmed	inte	bara	en	

lingvistisk	koppling	till	det	polemiska,	utan	den	också	är	faktisk	(Schmitt	

2010:50-51).	Det	politiska	konstitueras	av	vän-	fiendedistinktionen,	

distinktionen	utgör	ett	kriterium	och	inte	en	innehållsmässig	definition	(Schmitt	

2010:46).	Distinktionen	kan	förstås	utifrån	andra	självständiga	anti-teser	som	

inte	kan	härledas	vidare,	såsom	gott	och	ont	inom	moralens	område	eller	som	

vackert	och	fult	inom	det	estetiska	(Schmitt	2010:46).			
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Den	politiska	fienden	behöver	däremot	inte	vara	vare	sig	ond	eller	ful,	utan	kan	

helt	enkelt	utgöras	av	”den	andre”,	eller	”främlingen”,	vars	natur	innebär	en	

negation	till	det	egna	levnadssättet.	Det	i	sin	tur	kan	leda	till	den	existentiella	

konflikten,	en	fiende	som	behövs	nedkämpas	för	att	bevara	det	egna	sättet	att	

leva	på	(Schmitt	2010:46-47).			

	

Det	politiska	sträcker	sig	inte	enbart	till	ett	sakområde,	utan	rör	sig	över	alla	

områden.	Är	det	någonting	som	betraktas	som	opolitiskt	så	beror	det	just	på	ett	

politiskt,	implicit	eller	explicit,	beslut	(Schmitt	2005:2).	Allt	är	därmed	föremål	

för	auktoriteten	och	det	politiska.	Det	är	istället	konfliktens	intensitetsgrad	som	

avgör	huruvida	ett	område/ämne	politiseras	eller	inte	(Heidegren	

2012:131).	Tron	på	att	människans	konfliktuösa	tillvaro	löser	sig	självt	är	inget	

annat	än	ett	uttryck	för	en	naiv	och	optimistisk,	samt	enligt	Schmitt	felaktig,	

människobild	(Heidegren	2012:137).		

	

Den	konfliktuösa	kampen	som	utgör	det	politiska	ska	inte	betraktas	som	en	

sportslig	kamp,	likt	exempelvis	brottning,	utan	istället	som	en	krigisk	sådan.	

Insikten	till	politiken	ligger	inom	ramen	av	förståelsen	till	att	det	är	våldet	som	

utgör	kampen,	där	den	faktiska	möjligheten	till	att	döda	ligger	(Schmitt	

2010:52).	I	det	avseendet	vilar	varje	politisk	beslut	på	en	gevärskula	som	väntar	

på	att	avlossas	om	fienden	motsätter	sig.	Kriget	och	utplånandet	blir	den	mest	

extrema	eventuella	konsekvensen	av	en	sådan	fiendskap	(Schmitt	2010:52).	Det	

politiska	blir	därigenom	förhållandet	till	insikten	om	den	faktiska	möjligheten	till	

kriget	(Schmitt	2010:56).			

	

Fiendskapen	kan	kategoriseras	till	tre	delar,	den	konventionella,	den	verkliga	

och	den	absoluta	fienden.	Den	konventionelle	fienden	kan	betraktas	utifrån	

synen	till	det	begränsade	kriget,	fienden	hotar	inte	ens	levnadssätt	och	utgör	

därmed	heller	inget	existentiellt	hot.	Den	verkliga	fienden	däremot,	hotar	inte	

vän-grupperingens	fysiska	existens	men	dess	existensform	(levnadssätt).	Den	

absoluta	fienden	hotar	dock	båda,	och	måste	därför	själv	utplånas	(Wittrock	

2012:66).				
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Schmitt	gör	en	liknelse	till	det	religiösa	för	att	en	betraktare	till	det	politiska	och	

den	absoluta	fienden	till	fullo	ska	kunna	förstås.	Han	argumenterar	följaktligen	

för	att	all	modern	politisk	teori	är	ett	uttryck	av	sekulariserad	religion	(Schmitt	

2005:36).					

	

Politikens	konstituerade	fiendskap	kan	därmed	betraktas	inom	ramen	för	det	

religiösa	såsom	striden	mellan	troende	och	syndare	(Schwab	2005:xxviii).	

Schmitts	statsteori	kan	inte	bara	vidare	förstås	i	religiösa	termer,	utan	

överensstämmer	även	systematiskt	(Schmitt	2005:36).	Den	allsmäktige	Guden	

ersätts	av	den	allsmäktige	lagstiftaren,	suveränen.	För	att	identifiera	suveränen,	

så	räcker	det	med	att	avgöra	vem	det	är	som	bestämmer	när	ett	undantag	bör	

införas.	Suveränen	är	därmed	både	inom	och	utanför	regelverket	samtidigt	

(Schmitt	2005:7),	och	när	väl	ett	undantag	beslutas	så	är	det	att	jämställas	med	

det	religiösa	miraklet.	Det	vill	säga	när	någonting	händer	som	egentligen	inte	

”kan”	hända	enligt	regelverket,	men	som	däremot,	oundvikligen,	måste	hända.	

Det	blir	den	gudomliga	kraften	som	räddar	en	tillsynes	hopplös,	utifrån	

regelverket,	situation	(Schmitt	2005:38).	

	

Det	blir	den	gudagivna	makten,	suveränen,	som	ger	upphov	till	lagen	och	

säkerhet,	och	inte	någon	universell	”sanning”	som	återfinns	i	det	naturliga	

(Strong	2005:xix).			

	

Undantaget	i	sig	är	dock	inte	ett	undantag	till	det	politiska,	utan	hör	till	dess	

natur	(Schmitt	2005:5).	Av	samma	anledning	som	det	religiösa	inte	kan	

upprätthållas	utan	det	gudomliga	ingripandet,	så	kan	inte	heller	det	politiska	

upprätthållas	vid	ett	eliminerande	av	möjligheten	till	undantaget.		

	

Rätten,	det	juridiska,	vilar	inte	i	sista	hand	på	normen	utan	på	undantaget,	med	

andra	ord,	på	det	beslut	eller	avgörande	som	möjliggör	att	rätten	kan	

upprätthållas.	Schmitt	menar	på	att	det	är	omöjligt	för	ett	regelverk,	inom	det	

juridiska	att	förutse	varje	händelse,	vilket	gör	att	det	blir	omöjligt	för	det	att	vara	

allenarådande.	Eftersom	oförutsedda	situationer	oundvikligen	kommer	att	
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uppstå,	vilket	är	något	som	i	sin	tur	måste	hanteras	utanför	det	normala	(Strong	

2005:xix).	Statens	existens	vilar	på	att	den	agerar	självbevarande,	därigenom	

kan	staten	säkerställa	upprätthållandet	av	lag	och	ordning,	även	om	det	sker	på	

bekostnad	av	lagen.	Staten	kommer	att	bestå	även	om	lagen	tillfälligt	frångås	

(Schmitt	2005:12).		

	

Det	är	suveränen	som	i	slutändan	ensam	står	för	beslutet	till	undantaget.	När	

suveränen	väl	levererat	ett	beslut	så	är	det	likt	kyrkan	omöjligt	att	överklaga	

(Schmitt	2005:55).	Myndighetsutövandet	är	absolut	och	likt	religionen	så	är	den	

också	ofelbar	(Schmitt	2005:55).	Schmitt	formulerar	det	som	Autoritas,	non	

veritas	facit	legem,	vilket	innebär	att	myndighetsbeslutet	är	det	som	prioriteras	

framför	allt	annat	(Schmitt	2005:52).		

3.2	Det	liberala	genom	Rand	

Den	Aristoteliska	definitionen	av	det	politiska	är	organiseringen	för	att	

genomföra	och	verkställa	idéer	tillsammans	som	en	enhet.	Människan	är	ett	

politiskt	djur,	och	det	som	skiljer	människan	från	andra	politiska	djur,	likt	bin	

och	myror,	är	människans	förmåga	till	att	genomföra	rationella	val.	Åtskillnaden	

mellan	människan	och	djur	blir	förnuftet,	något	som	medför	det	fria	valet.	Det	

ligger	i	människans	egenintresse	att	vara	rationell,	att	kunna	samarbeta	med	

andra	för	att	efter	bästa	förmåga	utvecklas	och	överleva	(Rand	1961:14-15).			

	

Människan	kan	därmed,	enligt	Rand,	utifrån	det	rationella	betraktas	som	”god”.	

Eftersom	människan	är	fri	att	välja,	kan	den	också	välja	att	vara	irrationell	och	

därmed	också	bli	”ond”	(Rand	1961:14).	Statsförekomsten	främsta	mening	blir	i	

det	sammanhanget	att	säkerställa	att	de	negativa	konsekvenserna	från	

irrationella	människors	val	bara	drabbar	dem	själva	och	inte	drabbar	de	

rationella	människorna.	Staten	ska	inte	sträva	efter	att	förbjuda	irrationalitet,	

utan	bara	säkerställa	att	människan	själv	är	fri	att	välja	sin	egen	väg,	bära	

frukterna	av	sitt	eget	arbete.	

	

En	individ	har	en	rätt	till	sitt	eget	liv,	han	väljer	sin	egen	väg	efter	sin	egna	

rationella	förmåga	och	för	att	en	individ	ska	kunna	tänka	och	leva	som	denne	vill,	
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så	krävs	det	enligt	Rand	ett	politiskt	system	baserat	på	total	frihet	(Bernstein	

2009:7).	

	

Det	politiska	kan	betraktas	som	ett	system	baserat	på	voluntarism.	Inte	bara	

gentemot	mot	varandra	som	medborgare,	men	även	från	medborgare	gentemot	

staten	och	auktoriteten.	Det	lägger	grunden	för	den	moraliska	staten,	vars	

auktoritet	baseras	på	medborgarnas	eget	samtycke	(Rand	1963a:109).			

	

Det	finns	bara	en	moralisk	sanning,	enligt	Rand,	och	den	är	kopplad	till	det	

objektivt	verkliga.	Filosofi	och	moral	blir	därmed	att	jämställa	med	matematiken	

och	vetenskapen,	där	det	bara	kan	finnas	ett	rätt	svar	(Bernstein	2009:53).	

Sanning	och	moral	är	därför	att	betrakta	som	objektivt	verifierbara	(Bernstein	

2009:58)	något	som	baseras	på	fakta	och	inte	på	trosuppfattningar,	känslor	eller	

åsikter.	Sanningen	är	därmed	inte,	enligt	Rand,	en	social	konstruktion,	någonting	

som	upplevs,	formar	och	skapar	samhället	(Bernstein	2009:60).			

	

Det	moraliska	hämtas	från	det	mänskliga,	dess	natur	och	är	därför	universellt	

giltigt	(Bernstein	2009:62).	Den	enda	moraliska	rätten	som	existerar,	enligt	

Rand,	är	rätten	till	liv,	frihet	och	egendom	(Biddle	2011:20).	Rand,	likt	

Aristoteles,	betraktar	saker	utifrån	dess	naturliga	tillstånd	för	att	erhålla	

kunskap,	och	inte	från	det	rådande	samhället	(Bernstein	2009:62).	Det	som	är	

moraliskt	gott	baseras	därmed	inte	heller	på	den	för	stunden	allmänna	

trosuppfattningen	till	vad	som	är	gott	och	ont,	eller	rätt	och	fel	(Ibid).		

	

Det	är	bara	staten	och	brottslingar	som	kan	kränka	individens	naturgivna	

rättigheter	(Rand	1963a:111).	Staten	behövs	för	att	brottslingarna	inte	ska	

dominera	samhällsbilden	med	sina	gängbildanden,	och	staten	i	sin	tur	behöver	

lyda	under	en	objektiv,	orubbad,	lag	som	bakbinder	dess	handlingsförmåga	och	

som	begränsar	staten	till	sitt	ursprungliga	syfte	till	att	säkra	medborgarnas	

individuella	rättigheter	(Rand	1963b:127).			

	

Lagen	är	överordnad	auktoriteten	och	inte	ett	verktyg	för	att	förverkliga	

auktoritetens/suveränens	befallning.	Myndighetsutövandet	går	ifrån	att	härska	



	 20	

till	att	tjäna	(Rand	1963a:112).	Under	ett	sådant	välfungerande	socialt	system	så	

har	den	privata	individen,	enligt	Rand,	den	juridiska	rätten	att	agera	som	denne	

önskar	(under	förutsättningen	att	handlingen	inte	kränker	någon	annans	

naturgivna	rättighet).	Däremot	är	det	bara	myndighetspersonen	som	kan	agera	

efter	det	juridiskt	tillåtna,	på	grund	av	den	konstitutionellt	begränsade	staten.	

Resultatet	blir	att	might	underordnas	right	(Rand	1963b:128).				

	

Upphovet	till	konstitutionen,	den	statliga	maktens	begränsning,	är	för	att	varje	

enskild	människas	liv	moraliskt	enkom	tillhör	sig	självt.	Varje	liv	existerar	på	så	

vis	utefter	sitt	egna	självändamål	och	är	därför	inte	ett	medel	för	något	abstrakt	

slutmål	för	vare	sig	kollektivet	eller	av	det	”allmänt	goda”	(Rand	1963a:109).	

Varje	individ	har	den	moraliska	rätten	att	efter	eget	omdöme,	välja	sin	egen	väg	

och	definiera	sitt	egna	självändamål,	så	länge	denne	respekterar	alla	andras	

naturgivna	rättighet	till	detsamma	(Rand	1963a:111).	Statens	syfte	blir	därmed	

att	förhindra	initierandet	av	våldsutövning	mot	varandra,	och	garantera	sina	

medborgare	att	söka	sin	egen	lycka	–	vad	den	än	må	vara	(Rand	1963a:110).	

Genom	att	eliminera	fysisk	våldsutövning	inom	den	mellanmänskliga	kontakten,	

så	etableras	principen	att	medelst	förnuftsmässig	diskussion	komma	till	ett	

frivilligt	samförstånd	(Rand	1963b:126).					

	

“If	men	are	to	live	together	in	a	peaceful,	productive,	rational	society	and	

deal	with	one	another	to	mutual	benefit,	they	must	accept	the	basic	social	

principle	without	which	no	moral	or	civilized	society	is	possible:	the	

principle	of	individual	rights”	(Rand	1963b:126).	

	

Den	enda	politiska	rättigheten	som	kan	existera	är	den	till	sin	egen	egendom,	där	

individen	själv	är	inkluderad	(Rand	1963a:115).	Det	lägger	grunden	för	det	enda	

moraliskt	acceptabla	politiska	systemet	av	laissez-fair	capitalism	(anarko-

kapitalismen)	(Rand	1963c:118).	Det	enda	som	lämnas	till	det	politiska	

myndighetsutövandet	blir	det	som	kan	hänvisas	till	nattväktarstaten.	Statens	

uppgift	blir	trebent	där	varje	ben	syftar	till	att	skydda	de	naturgivna	

rättigheterna;	polisen	som	skydd	mot	kriminella	element,	militären	som	skydd	
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mot	externer	och	rättsväsendet	(domstolen)	som	utifrån	den	objektiva	

lagstiftningen	reglerar	medborgerliga	tvistemål	(Rand	1963b:131).		

	

Det	politiska	ska	förstås	från	det	Aristoteliska	perspektivet	av	att	det	är	något	

som	görs	tillsammans,	medelst	samtycke	och	voluntarism.	Den	moraliska	lagen	

som	all	politisk	samverkan	sker	på,	är	principen	av	egoism.	Den,	enligt	Rand,	

moraliska	sanningen	att	varje	individ	bara	ska	agera	för	att	främja	sin	egen	

målsättning.	Resultatet	blir	att	samhället	underordnas	i	sin	helhet	till	egoismen	

och	det	rationella	självintresset	(Rand	1963b:131).	

	

En	person	betvingad	av	sin	myndighet	kan	inte	heller	leva	som	en	människa,	då	

den	inte	kan	agera	efter	sitt	eget	förnuft	och	omdöme.	Det	går	inte	att	uppnå	ett	

liv	av	frihet	och	självständighet	genom	att	vara	en	annan	mans	träl	(Bernstein	

2009:31).	Det	enda	politiska	system	som	kan	erkänna	de	individuella	

rättigheterna	till	sitt	eget	liv,	sina	egna	tankar	och	sin	egen	jakt	efter	lycka	är	

anarko-kapitalismen	(Bernstein	2009:10).	

	

För	att	kunna	omfamna	kapitalism	så	måste	medborgaren	också,	enligt	Rand,	

omfamna	etiken	av	”selfishness”.	Det	innebär	att	individen	ser	till	självintresset,	

det	vill	säga	egoism.	Det	innebär	att	medborgarna	frångår	självuppoffrandet,	

inom	omfördelningspolitiken,	där	andra	tjänas	på	bekostnad	av	en	själv,	vilket	

innebär	en	statligt	påtvingad	altruism	(Bernstein	2009:31).	Altruism	är	enligt	

Rand	när	en	aktör	ger	upp	något	av	högre	värde	på	bekostnad	av	det	egna	

välmåendet	(Rand	1961:38).		

	

Anarko-kapitalismen	är	det	enda	systemet	som	kan	sätta	principerna	över	de	

individuella	rättigheterna	in	i	praktik.	Det	ekonomiskt	politiska	systemet	medför	

en	fullständig	självständighet	och	rätt	till	sitt	eget	liv,	där	individen	utifrån	sitt	

eget	förnuft	kan	söka	sin	egen	lycka	utan	att	bli	tvungen	att	offra	sig	för	andra	

(Bernstein	2009:78).			



	 22	

4.	Empiri	och	analys		

Kapitlet	börjar	med	en	snabb	genomgång	över	det	republikanska	partiets	

utveckling	som	föranlett	deras	nuvarande	situation.	Det	följs	upp	med	en	analys	

över	de	två	aktörerna,	Molyneux	och	Spencer,	stöd	till	den	republikanska	

presidentkandidaten	Donald	Trump.			

4.1	Empirisk	bakgrund	

Den	efterkrigstida	konservativa	högern,	vilken	har	sin	politiska	hemvist	inom	det	

republikanska	partiet,	hade	ett	bottenlågt	förtroende	under	50-	och	60-talet,	

med	en	kulmination	under	den	demokratiska	presidenten	Lyndon	Johnson	1964.	

Den	nya	högern	formades	under	den	tidens	konservativa	nederlag.	En	av	de	

tydligare	milstolparna	var	den	konservativa	presidentkandidaten	Barry	

Goldwaters	förlust	mot	just	Johnson	64	(Eagle	&	Day	2015:96).		

	

Konservatismens	oförmåga	att	återfå	kontrollen	av	den	amerikanska	politiken	

föranledde	interna	stridigheter	inom	det	republikanska	partiet,	något	som	

medförde	att	en	alltmer	tydlig	högersväng	började	utkristalliseras	(Gelin	

2012:14).	Det	blev	en	tvådelad	högersväng	inom	partiet,	den	ena	konservativt	

frihetlig	och	den	andra	mer	auktoritetsinriktad.	Presidentnomineringarna	för	det	

republikanska	partiet	har	sedan	50-talet	haft	kandidater	som	representerat	

vardera	motpol.	Däribland	Barry	Goldwaters	mot	Nelson	Rockefeller	på	60-talet,	

och	Ronald	Reagan	mot	Bob	Dole	på	80-talet	(Gelin	2012:15).	

	

Stridigheterna	förtydligades	med	det	traditionellt	demokratiska	söderns	

missnöje	med	Johnsons	”civil	rights	act”	(Eagle	&	Day	2015:96,	Gelin	2012:116-

117).	Det	medförde	att	den	traditionellt	republikanska	ekonomiska	

konservatismen	och	söderns	etniska	konservatism	flöt	samman	under	den	

republikanska	flaggan.	Frågan	var	egentligen	om	det	var	republikanerna	som	

ändrade	den	politiska	kartan	genom	att	förmå	den	traditionellt	demokratiska	

södern	att	bli	republikansk	eller	om	det	var	södern	som	egentligen	tog	över	

republikanerna	(Gelin	2012:116-117).		
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Det	var	först	med	Reagan	som	konservatismen	fick	sig	en	politisk	

återuppståndelse.	Reagan	var	den	första	presidenten	(1981)	sedan	

efterkrigstiden	som	lyckades	med	att	återuppväcka	hoppet	om	en	mer	renlärig	

konservatism,	kärnväljarna	för	Reagan	återfanns	också	i	den	amerikanska	

södern	(Gelin	2012:125).		

	

Under	90-talet	var	det	den	paleokonservative	(nationalkonservativ)	Pat	

Buchanan	som	representerade	partiets	mer	auktoritära	högersväng.	Han	

förlorade	dock	partiets	nomineringsprocess,	1992,	mot	Bush	den	äldre.	

Buchanan	har	därefter	arbetat	som	opinionsbildare	och	kritiserat	partiets	

neokonservativa	inriktning	från	ett	nationalistiskt	perspektiv	(Buchanan	2003).		

		

Republikanerna	hamnade	återigen,	efter	Reagan,	i	en	nästintill	existentiell	kris	

på	grund	av	det	katastrofala	avslutet	på	den	andra	Bushadministrationen	

tillsammans	med	Demokraternas	starka	progressiva	medvindar	som	partiet	

kände	i	och	med	Obamas	tillträde	2008.		

	

Det	blev	en	utmaning	för	den	republikanska	högern	över	hur	de	skulle	kunna	

återhämta	sig,	samt	att	återfå	förtroendet	utav	landets	väljarkår.	I	svallvågen	till	

Obamas	inträde	som	president	utvecklades	en	”upprorisk”	högerpopulistisk	

rörelse,	2009,	under	benämningen	”The	Tea	Party”	(Connolly	2010),	

anspelandes	på	Boston	Tea	Party	–	startskottet	för	den	amerikanska	

självständigheten	från	den	brittiska	kronan.	Med	Tea	Party-rörelsen	fortsatte	

högersvängen	än	ytterligare	som	partiet	stakade	ut	vid	dess	förnyelsekamp	på	

60-talet.		

	

Den	upproriska	högerns	antistatliga	retorik	tilltalade	en	oroande	amerikansk	

medelklass	efter	Obamas	ekonomiska	kris	och	vad	Tea	Party-aktivisterna	skulle	

kalla	för	en	utökad	socialism	som	hotade	den	amerikanska	drömmen.	Det	gav	

ytterligare	momentum	till	Tea	Party-rörelsen	och	dess	motto	”don´t	thread	on	

me”,	företrädd	av	bland	annat	Grover	Norquist	som	agerade	som	en	

republikansk	ledstjärna	med	parollen	”leave	us	alone”.	(Gelin	2012:18).	Det	är	i	

samklang	med	retoriken	hos	Reagan,	att	det	inte	är	staten	som	är	lösningen	–	det	
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är	staten	som	är	problemet	(Gelin	2012:121).			

	

Den	upproriska	högern	vill	frigöra	sig	från	centralisering	och	överstatlighet	inom	

alla	politiska	områden	(Gelin	2012:18).	Att	bryta	sig	loss	från	det	”nya”	

samhällskontraktet	och	på	ett	fundamentalt	vis	återgå	till	det	gamla	

(konstitutionen)	(Gelin	2012:18).	Den	starkaste	presidentkandidaten	inom	det	

republikanska	partiet	för	den	högerfrihetligt	inriktningen	var	libertarianen	Ron	

Paul	som	förlorade	partiets	nomineringsprocess,	2012,	mot	Mitt	Romney.					

	

Den	amerikanska	högern	likställer	de	konservativa	värdena	med	den	egna	

amerikanska	självbilden	(Gelin	2012:14)	–	det	blir	med	andra	ord	synonymt	med	

att	vara	amerikan	som	att	vara	självständig	och	konservativ.	

	

Demokraternas	socialistiska	välfärdsreformer	betraktas,	av	Tea	Party-

anhängarna,	som	inte	bara	kontraproduktiv,	utan	även	som	en	privat	kränkning.	

Ett	intrång	i	det	privata,	något	som	har	föranlett	ett	personligt	förakt	från	de	

republikanska	anhängarna	gentemot	Obama	(Gelin	2012:105-107).	Politiken	har	

gått	utöver	den	amerikanska	självkänslan,	som	väcker	en	strävan	efter	att	göra	

USA	till	just	USA	igen	(Gelin	2012:106).		

	

Den	nya	upproriska	högern	som	kommit	att	dominera	det	republikanska	partiet	

kan	kategoriseras	som	dels	(extremt)	frihetlig,	som	suktar	tillbaka	till	den	

amerikanska	självbilden,	starkt	förankrad	till	den	amerikanska	konstitutionen,	

tillsammans	med	söderns	(i	synnerhet	Arizona)	skepticism	mot	bristande	

gränskontroller	och	invandring.	Gemensamt	kan	de	beskrivas	som	

representanter	för	en	frihetlig,	värdekonservativ	och	nationalistisk	populism.	

4.2	Inreseförbudet	gentemot	muslimer	

Den	07/12-2015	deklarerade	Trump	sin	önskan	till	att	införa	ett	totalt	

inreseförbud	för	muslimer	till	USA.	Kampanjfrågan	baserades,	enligt	Trump,	på	

det	hotfulla	klimatet	inom	den	islamistiska	världen	gentemot	USA.	Trump	ansåg	

att	en	sådan	policy	skulle	vara	nödvändig	tills	dess	att	USAs	företrädare	har	

förstått	vad	det	är	som	pågår.	Trump	motiverade	förslaget	med:		
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“Without	looking	at	the	various	polling	data,	it	is	obvious	to	anybody	the	

hatred	is	beyond	comprehension.	Where	this	hatred	comes	from	and	why	

we	will	have	to	determine.	Until	we	are	able	to	determine	and	understand	

this	problem	and	the	dangerous	threat	it	poses,	our	country	cannot	be	the	

victims	of	horrendous	attacks	by	people	that	believe	only	in	Jihad”	

(Trump	2015).		

4.2.1	Radix	radio	

Spencer	gör	analysen	att	det	finns	två	anledningar	till	Trumps	policy-utspel.	Den	

första,	och	mest	uppenbara,	är	att	det	är	en	reaktion	mot	de	tidigare	

terroristattackerna	i	Frankrike.	Den	andra	anledningen	skulle	enligt	Spencer	

bero	på	den	flyktingkris	som	drabbat	EU	och	han	hävdar	att	det	borde	vara	den	

underliggande,	egentligt	faktiska,	anledningen	till	policyförslaget.	Meningen	med	

policyn,	enligt	Spencer,	blir	då	att	föregå	det	som	har	utvecklats	till	en	kris	i	EU,	

och	att	det	inte	ska	ges	möjlighet	till	att	hända	i	USA	(Spencer,	Radix,	2015-12-

09).		

	

Richard	Spencer	inledande	reaktion	till	Trumps	utlåtande	var	dock	att	det	rörde	

sig	om	ett	kampanjknep	för	att	väcka	reaktioner	till	sin	egen	kandidatur.	Trump	

måste,	enligt	Spencer,	varit	medveten	om	vilken	oerhörd	publicitet	han	skulle	få	

om	Trump	öppnade	den	dörren	(Spencer,	Radix,	2015-12-09).		

	

Motreaktion	till	förslaget	sammanfattade	Spencer	som:	

	

“Chocking	insult	to	our,	American,	core	values”	(Spencer,	Radix,	2015-12-

09,	01:18).	

	

Spencer	tillskrev	vidare	motreaktionerna	till	två	kategorier.	De	som	menade	att	

en	sådan	policy	skulle	vara	djupt	omoralisk	och	de	som	gjorde	gällande	att	en	

sådan	reform	skulle	vara	rakt	av	olaglig	och	i	direkt	strid	med	den	amerikanska		

konstitutionen	(Spencer,	Radix,	2015-12-09).	
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Spencer	konstaterar	dock	att	en	sådan	policy	skulle	inte	bara	vara	helt	legitim	

men	även	önskvärd.	En	sådan	policy	skulle	klargöra,	enligt	Spencer,	att	det	

faktiskt	finns	ett	”vi”	och	ett	”dem”	(Spencer,	Radix,	2015-12-09,	02:10).	Det	blir	

den	egna	politiska	enheten	som	auktoritet	som	utgör	lagen,	och	avgör	vilka	som	

ska	inkluderas	av	den.		

	

De	människor	som	blev	upprörda	och	rent	utav	bestörta	av	Trumps	förslag,	

verkar	utgå	ifrån	att	USA	är	en	plattform	för	”alla”.	Spencer	menar	på	att	så	inte	

är	fallet	och	formulerar	sig	istället	som	att	USA	är	vårt	land	och	våra,	

konstitutionella,	rättigheter	sträcker	sig	inte	till	de	”andra”	–	de	är	förbehållna	

oss.	Enligt	Spencer	så	är	det	önskvärt	att	USA	diskriminerar	andra	grupperingar	

(Spencer,	Radix,	2015-12-09).	

	

Spencer	menar	på	att	om	ingen	åtskillnad	görs	så	resulterar	det	i	att	USA	inte	är	

en	egen	nation	längre.	Om	”alla”	har	en	”rätt”	till	USA	så	kommer	det	

oundvikligen	att	leda	till	upphörandet	av	ett	”vi”	(Spencer,	Radix,	2015-12-09).	

	

Trump	är	rationell,	enligt	Spencer,	när	hans	förslag	medför	att	politiken	återigen	

blir	på	riktigt.	Politiken	blir	verklig	och	existentiell	då	den	frångår	trivialt	

nonsens	såsom	skolpolitik	(Spencer,	Radix,	2015-12-09,	05:00).	Policyn	

återställer	därmed	betraktelsen	av	USA	som	en	nation	då	politiken	återigen	

börjar	föras	för	den	egna	överlevnaden.		

	

Enligt	Spencer	så	betraktas	religion	som	någonting	individuellt	och	privat	i	USA,	

något	som	kan	formas	och	väljas	–	ett	livsval.	Han	menar	på	att	det	är	en	felaktig	

uppfattning.	Religionen	är	inte	ett	individuellt	uttryck,	utan	en	livsåskådning	

som	mynnar	ut	i	kollektivet.	Det	som	i	sin	tur	resulterar	i	hur	vi	förstår	vår	

omgivning	(Spencer,	Radix,	2015-12-09).	

	

Religionen	är	kollektivistisk,	den	förenar	en	grupp	över	såväl	tid	som	geografisk	

yta.	Religionen	utgör,	enligt	Spencer,	den	kollektiva	historiska	erfarenheten	som	

sträcker	sig	över	såväl	generations-	som	nationsgränserna.	Spencer	nämner	
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kristendomen	som	ett	exempel	till	vad	som	har	hållit	ihop	västerlandet,	trots	de	

många	övriga	gränsdragningarna	(Spencer,	Radix,	2015-12-09).	

	

Islam	och	muslimer	är	på	samma	sätt,	enligt	Spencer,	ett	kollektiv.	De	utgör	inte	

bara	en	religiös	entitet,	utan	de	är	också	en	geopolitisk	spelare.	Även	om	

muslimer	inte	är	en	ras,	så	är	den	starkt	kopplad	till	en	etnicitet	(Spencer,	Radix,	

2015-12-09,	09:40).	Det	här	medför	i	sin	tur	att	när	Trump	pratar	om	Islam	och	

muslimer	så	pratar	han	inte	om	individers	livsval,	utan	han	skapar	den	

Schmittianska	vän-	fiendedistinktionen.	Han	pekar	ut,	enligt	Spencer,	en	

fiendegruppering	baserat	på	etnicitet,	geografiskt	läge	och	historiska	erfarenhet.		

	

Att	peka	ut	en	terrorist	som	en	muslim	säger	mer	om	individen,	ur	både	hans	

självbild	och	historia,	än	att	hänvisa	denne	som	en	”medborgare”	(Spencer,	

Radix,	2015-12-09).	Det	väcker	värdefrågor	över	hur	ett	medborgarskap	ska	

betraktas.	Spencer	ställer	den	retoriska	frågan	huruvida	en	afrikansk	muslim	

verkligen	kan	räknas	som	t.ex.	en	fransk	medborgare?	(Spencer,	Radix,	2015-12-

09,	11:50).	Det	gör	det	möjligt	att	ifrågasätta	en	medborgares	rätt	till	sitt	

medborgarskap.	Det	finns	ett	”vi”,	och	det	räcker	inte	med	att	hänge	sig	till	

amerikanska	värderingar	för	att	få	ta	del	av	Amerika.	Sker	det	då	en,	inhemsk,	

attack	så	är	det	en	muslim	som	har	attackerat	USA,	och	inte	en	medborgare	

(Spencer,	Radix,	2015-12-09).	

4.2.2	Freedomain	radio	

Molyneux	konstaterar	att	det	existerar	ett	hat	inte	bara	mot	USA,	men	också	mot	

de	västerländska	värderingar	som	USA	representerar.	Han	poängterar	också	att	

Trumps	förslag	bara	gäller	tills	dess	att	vi	till	fullo	förstår	vad	det	är	som	händer	

och	att	vi	inte	vet	vilka	som	är	jihadister	eller	inte.	Förslaget	är	till	för	att	

motverka	en	attack	–	det	rör	sig	alltså	inte	om	ett	permanent	policyförslag	

(Molyneux,	FDR	3146,	2015-12-09).		

	

Kritiken	som	Molyneux	noterat,	som	också,	enligt	honom,	underblåses	av	

etablissemangsmedian,	skulle	vara	att	policyförslaget	är	icke-konstitutionellt	och	

därmed	också	olagligt.		
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Parafrasering:	Det	är	märkligt	hur	MSM	(Mainstream	Media)	som	alltid	försvarar	

våra	konstitutionella	rättigheter,	speciellt	när	det	kommer	till	det	andra	tillägget,	

nu	börjar	ifrågasätta	om	förslaget	är	konstitutionsenligt	eller	inte	(Molyneux,	

FDR	3146,	2015-12-09,	02:00).		

	

Ironin	i	parafraseringen	ovan	är	ett	anspelande	mot	att	etablissemangsmedian	

driver	på,	enligt	Molyneux,	för	begränsningar	av	den	konstitutionella	rättigheten	

att	bära	vapen	enligt	det	andra	tillägget.	Molyneux	menar	därmed	på	att	

kritikerna	vare	sig	är	intresserade	av	lagen	eller	konstitutionen,	utan	de	är	

istället	politiskt	drivna	och	vid	det	här	tillfället	såg	de	en	möjlighet	att	försöka	

använda	konstitutionen	för	att	påverka	politiken	utefter	sin	egen	preferens.	

Molyneux	menar	på	att	det	här	är	ett	uttryck	för	vänsterliberalt	hycklande.		

	

Den	vänsterliberala	logiken	går	som	följer	enligt	Molyneux:	Obama	försöker	

hejda	konstitutionens	andra	tillägg	(rätten	att	bära	vapen)	för	att	motverka	

masskjutningar.	Trump	å	andra	sidan	säger	att	vi	måsta	pausa	inträdet	av	

muslimer	in	i	landet	för	det	är	omöjligt	i	dagsläget	att	avgöra	vilka	som	är	

jihadister.	Molyneux	ställer	sig	därefter	den	retoriska	frågan:	Vem	är	det	som	

strider	mot	konstitutionen?		(Molyneux,	FDR	3146,	2015-12-09,	05:00).	

		

Dessutom,	kommenterar	Molyneux	vidare	att	konstitutionen	gäller	för	de	

amerikanska	medborgarna	och	inte	för	utlänningar,	en	icke-medborgare	kan	inte	

åberopa	de	konstitutionella	rättigheterna	som	är	förbehållna	landets	

medborgare.	Någonting	som	Molyneux	däremot	påpekar	är	att	sharia-lagar	inte	

är	förenliga	med	konstitutionen	(Molyneux,	FDR	3146,	2015-12-09,	07:20)	med	

undertonen	av	att	lagen	är	naturgiven	och	den	ska	inte	alterneras	av	vare	sig	

Obama	eller	muslimer.	Där	de	sistnämnda	skulle	kunna	nekas	inträde	till	USA	om	

de	har	ambitionen	att	påverka	det	politiska	och	det	oavsett	om	den	politiska	

påverkan	sker	medelst	våld,	det	vill	säga	terrorism,	eller	medelst	röstsedeln,	det	

vill	säga	demokratin.		

	

Molyneux	menar	på	att	det	är	omöjligt	att	veta	vem	som	är	en	jihadist	eller	inte,	
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av	de	människor	som	kommer	från	ett	geografiskt	område	där	det	råder	

islamistisk	dominans	med	sharialagar	och	förtryck	mot	kristna.	Han	jämställer	

det	med	att	äta	M&Ms	(godis)	där	man	vet	om	att	25	procent	av	godiset	är	

förgiftat.	En	bra	idé,	enligt	Molyneux,	vid	det	läget	hade	varit	att	sluta	äta	godiset.		

(Molyneux,	FDR	3146,	2015-12-09,	06:00).		

	

Molyneux	påpekar	att	USA	befinner	sig	i	krig	i	Mellanöstern	och	att	det	är	

irrationellt	att	in	flyktingar	från	de	områdena,	som	dessutom	i	huvudsak	består	

av	unga	män.	I	synnerhet	också	då	ISIS	redan	deklarerat	att	de	tänker	infiltrera	

flyktingvåg	med	jihadister	(Molyneux,	FDR	3146,	2015-12-09,	06:40).	Molyneux	

gör	vidare	en	jämförelse	till	att	USA	under	andra	världskriget	inte	heller	släppte	

in	unga	tyska	män	som	man	omöjligt	skulle	kunna	veta	om	de	var	nazister	eller	

inte.			

	

"If	you	invade	the	world,	you	can´t	invite	the	world	-	you	got	to	pick	one,	if	

you	want	to	invite	the	world,	stop	invading	it”	(Molyneux,	FDR	3459,	

2016-10-18,	21:50).	

	

Det	är	alltså	ett	självskadebeteende	som	är	irrationellt	och	altruistiskt,	där	en	

hjälper	andra	genom	att	skada	sig	själv.	Det	existerar	ingen	vinst	för	det	egna,	

utan	bara	för	det	andra	och	går	därmed	emot	Molyneux	teoretiska	utgångspunkt	

inom	anarko-kapitalismen	som	ett	system	baserat	på	ömsesidiga	tradeoffs.		

	

Islam	är	inte	enbart	en	religion	enligt	Molyneux,	det	är	också	ett	politiskt	system,	

en	diktatorisk	teokrati,	där	det	inte	existerar	en	separation	mellan	stat	och	kyrka	

(Molyneux,	FDR	3149,	2015-12-12).	Därmed	är	inte	heller	policyförslaget	

baserat	på	en	religiös	grund,	utan	på	en	politisk	sådan.	Det	för	att	motverka	

samhällsomstörtande	verksamhet.	På	motargumentet	att	det	inte	skulle	vara	ett	

uttryck	för	den	”riktiga”	Islam	eller	att	det	är	all	Islam	som	vill	förgöra	väst,	

svarar	Molyneux	att	han	hörde	exakt	samma	sak	om	kommunismen:		

	

Parafrasering:	Jag	hörde	samma	sak	om	kommunismen	’Det	är	inte	riktig	

kommunism’.	Men	överallt	där	kommunismen	har	praktiserats	har	den	också	
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visat	sig	vara	bokstavligt	talat	dödlig.	Det	är	exakt	samma	sak	med	Islam	–	den	är	

riktig	den	vi	ser,	och	om	den	skulle	praktiseras	här	så	skulle	den	även	vara	dödlig	

för	oss	(Molyneux,	FDR	3146,	2015-12-09,	26:00).		

4.2.3	Sammanfattning		

Både	Molyneux	och	Spencer	ger	sitt	fulla	stöd	till	Trumps	policyförslag	till	

inreseförbud	för	muslimer	och	de	gör	också	det	på	ett	tydligt	sätt	utifrån	sina	

respektive	teoretiska	utgångspunkter.		

	

Molyneux	anser	att	staten	och	auktoriteten	ska	vara	underordnad	konstitutionen	

som	all	lag	utgår	ifrån.	Molyneux	håller	sig	till	det	teoretiska	när	han	tar	

utgångspunkten	att	konstitutionen	är	till	för	ett	”oss”	och	det	därmed	inte	kan	

vara	en	lagöverträdelse	då	det	gäller	ett	”dem”.	Det	faller	inom	ramen	för	Rands	

betraktelse	av	frihetsbegreppet	som	innebär	en	absolutistisk	form	av	så	kallad	

negativ	frihet	–	det	vill	säga	en	total	handlingsfrihet,	men	aldrig	med	en	

påtvingad	bekostnad	mot	annan	part.	En	person	kan	därmed	bara	vara	fri	att	

lämna	en	grupp,	men	kan	aldrig	kräva	att	få	tillhöra	en	annan	grupp.		

	

Molyneux	håller	sig	därmed	till	objektivismens	universalitet	med	att	det	är	

samma	princip	som	ska	gälla	för	alla.	Därför	reagerar	också	Molyneux	mot	det	

vänsterliberala	etablissemanget	som	han	menar	inte	håller	sig	universella	då	de	

både	försvarar	och	attackerar	konstitutionen	beroende	på	situation	utefter	deras	

narrativ.	

	

Molyneux	betraktelse	av	lagen	och	konstitutionen	går	i	linje	med	att	den	är	

naturgiven	och	därmed	står	den	också	över	alternering.	Det	märks	både	i	hans	

försvarande	av	konstitutionens	andra	tillägg,	men	även	i	stödet	till	Trumps	

inreseförbudsförslag	som	Molyneux	uppfattar	skulle	kunna	leda	till	ett	

muslimskt	inflytande	över	lagen.	Lagen	är	alltså	det	som	är,	enligt	Molyneux,	

överordnat	allt.	Hos	Spencer	istället	så	är	lagen	underordnad	vän-grupperingens	

subjektiva	vilja,	där	policyförslaget	är	i	sin	ordning	för	att	det	primärt	skyddar	

och	erkänner	den	egna	gruppen.			
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Spencers	utpekande	av	grupperingen,	muslimer,	blir	avgörande	för	en	vän	och	

fiendedistinktion,	att	terrorister	inte	pekas	ut	som	medborgare,	oavsett	vad	som	

står	i	passet.	Det	frångår	den	individuella	betraktelsen	gentemot	förövaren,	

vilket	skulle	innebära	en	juridisk	angelägenhet.	Grupperingen	gör	det	istället	för	

en	politisering,	enligt	Schmitts	politiska	konceptualisering.	

	

Det	ändrar	också	tankesättet	rörande	immigrationen	från	mellanöstern,	att	de,	

Spencer	och	Molyneux,	inte	tänker	på	dem	i	form	av	flyktingar	beståendes	av	

individer	som	behöver	hjälp,	istället	så	tänker	de	på	dem	i	termer	av	Islam.	Det	

skapar	den	politiske	enheten	av	de	andra.	I	det	här	fallet	den	politiska	enheten	av	

Islam	som	ska	bekämpas.	Det	lägger	grunden	för	den	Schmittianska	absoluta	

fiendskapen.	Islam	blir	oförenlig	med	”oss”	på	båda	planen	–	1,	vårt	levnadssätt,	

och	2,	vår	faktiska	existens	som	”vi”,	i	det	här	fallet	vita	amerikaner	för	Spencer	

och	fria	människor	för	Molyneux.		

	

Det	är	också	från	ett	”vi”	som	politiken	och	auktoriteten	utgår	ifrån,	den	egna	

politiska	grupperingen	som	avgör	vem	som	är	fiende,	och	huruvida	det	juridiska	

ska	förhålla	sig	till	den	utpekade	fienden.	I	Spencers	fall	öppnar	det	upp	för	det	

juridiska	undantaget	av	att	t.ex.	medborgare	inte	hänvisas	såsom	medborgare	

och	en	del	av	den	egna	grupperingen,	utan	hänvisas	istället	till	en	

fiendegruppering.						

	

De	är	därmed	överens	om	att	det	existerar	grupptillhörigheten	av	ett	oss	som	

den	”främmande”	kulturen	med	Islam	saknar	tillträde.	Hos	Molyneux	bottnar	det	

främst	i	en	filosofisk	grund	och	hos	Spencer	är	grupperna	oförenliga	på	ett	

bredare	plan,	med	både	kultur	och	etnicitet.	

4.3	Det	geopolitiska		

Det	utrikespolitiska	har	varit	en	tydlig	skiljepunkt	mellan	inte	bara	Clinton	och	

Trump,	men	även	mellan	Trump	och	det	republikanska	partiet.	Trump	har	bland	

annat	uttalat	sig	om	att	han	är	villig	att	låta	Assad	sitta	kvar	som	president	i	

Syrien,	samt	att	han	är	beredd	att	samarbete	med	både	Assad	och	Ryssland	för	

att	bekämpa	ISIS.	
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4.3.1	Radix	radio	

Enligt	Spencer	så	kan	det	politiska	spelet	på	den	internationella	arenan	

fundamentalt	ändras	med	Trump	som	president.	

	

"Trump	has	said	things	like	me	and	Vladimir	Putin	actually	will	get	along.	

Washington	and	Moscow,	America	and	Russia	will	no	longer	be	at	each	

others	throat"	(Spencer,	Radix,	2015-12-19,	00:50).		

	

Det	är	något	Spencer	tolkar	som	väldigt	positivt,	och	han	fortsätter	med	att	det	

verkar	finnas	någon	form	av	förståelse	mellan	Trump	och	Putin	(Spencer,	Radix,	

2015-12-19,	02:50).	En	förståelse	som	kan	föranleda	ett	grundläggande	

paradigmskifte	inom	de	internationella	relationerna	(Spencer,	Radix,	2015-12-

19).			

	

Spencer	uppfattar	det	som	att	Putin	vill	att	Trump	ska	vinna,	och	det	handlar	inte	

om	att	de	skulle	synka	som	två	starka	ledare,	utan	istället	över	hur	de	betraktar	

det	politiska	(Spencer,	Radix,	2015-12-19)			

	

Spencer	hänvisar	till	att	den	eventuellt	förbättrade	relationen	som	kommer	att	

ske	vid	en	Trump-administration	beror	på	båda	ledarnas	förståelse	till	det	

politiska	som	exkluderande.	I	det	avseendet	refererar	Spencer	till	Carl	Schmitt	

som	en	av	vår	tids	största	tänkare,	tillsammans	med	den	mer	förtida	Hobbes	

(Spencer,	Radix,	2015-12-19).	Schmitt	konstituerade	politiken	till	att	handla	om	

att	identifiera	vem	som	är	fiende	eller	vän,	det	är	själva	definitionen	av	det	

politiska	(Spencer,	Radix,	2015-12-19,	05:00).			

	

En	politisk	fiendskap	betyder	inte	nödvändigtvis	avsaknaden	till	en	ömsesidig	

respekt.	Krig	var	tidigare	en	integrerad	del	inom	utrikespolitiken	och	krigen	

fördes	inte	med	syfte	att	eliminera	sin	fiende.	Krigen	var	ofta	begränsade	och	det	

existerade	en	ömsesidig	respekt	mellan	fienderna.	Det	begränsade	kriget	innebar	

att	de	båda	krigande	staterna	bestod	efter	kriget,	utan	några	”rättsliga”	

repressalier,	där	den	förlorade	sidans	ledning	skulle	ställas	inför	rätta	(Spencer,	

Radix,	2015-12-19).			
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“You	could	have	wars	in	the	18th	and	19th	century	Europe,	you	could	

defeat	an	enemy	but	still	recognise	that	he	was	a	legitimate	actor	and	that	

he	would	still	exist	after	the	war	was	over	…	without	the	need	of	

converting	the	enemy	to	your	ideology”	(Spencer,	Radix,	2015-12-19,	

06:28).				

	

Det	var	inte	”All	or	nothing	war”	-	vinna	eller	försvinna,	där	det	utkrävdes	en	

ovillkorlig	kapitulation	av	den	nedkämpade	fienden,	likt	krigen	under	1900-talet	

(Spencer,	Radix,	2015-12-19).		

	

Spencer	ser	tendensen	till	att	krig	ska	vara	absoluta	inom	vad	han	kallar	den	

nuvarande	fria	världen	och	den	amerikanska	neo-konservativa	sfären	där	det	

finns	en	attityd	som	Spencer	beskriver	enligt	följande:		

	

”It´s	better	to	be	dead	then	red	…	and	that	we	need	to	roll	back	the	Soviet	

Union”	(Spencer,	Radix,	2015-12-19,	07:55).		

	

Det	finns	inget	utrymme	till	förståelse	eller	förhandlingar	för	det	finns	ingen	

respekt	för	den	andra	sidan.	Det	innebär	att	den	diplomatiska	lösningen	med	lev	

och	låt	leva	lämnas	lite	utrymme	(Spencer,	Radix,	2015-12-19).	Spencer	

tillskriver	den	här	synen	till	den	nuvarande	diplomatiska	situationen	mellan	USA	

och	Ryssland,	där	Putin	ses	som	en	illegitim	makthungrig	ledare	som	är	att	

jämställa	med	en	sydamerikansk	drogkartelledare	som	har	lyckats	ta	den	

politiska	makten	för	att	främja	sina	egna	intressen	(Spencer,	Radix,	2015-12-19,	

09:40).	

	

Enligt	Spencer	är	den	nuvarande	amerikanska	utrikespolitiken,	som	kommer	att	

fortsätta	om	Clinton	vinner	valet,	baserat	på	en	liberalism	som	blivit	galen	–	där	

världen	ska	konverteras	till	de	amerikanska	värdena	och	idealen,	där	till	och	

med	homosexuellas	rättigheter	ska	vara	i	fokus	inom	det	utrikespolitiska	

(Spencer,	Radix,	2015-12-19,	12:00).	Enligt	Spencer	ser	Putin	eventuellt	Trump	

som	någon	som	kan	ändra	på	den	ideologiskt	drivna	utrikespolitiken	som	
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omöjliggör	ett	konstruktivt	samarbete	mellan	USA	och	Ryssland.	Trump	kan	bli	

den	som	börjar	se	Ryssland	och	Putin	som	en	legitim	antagonist	igen.	Det	kan	

skapa	en	ömsesidig	respekt,	även	om	de	inte	blir	vänner,	så	kan	de	börja	

acceptera	varandras	existens,	erkänna	varandras	intressen	och	genom	det	skapa	

en	”common	ground”.	Putin	blir	då	i	det	sammanhanget	inte	en	aktör	som	ska	

utplånas,	utan	någon	som	samarbete	kan	etableras	med	(Spencer,	Radix,	2015-

12-19).		

	

“The	two	big	part	of	the	white	world,	the	Slavic	Russian	world	and	the	

white	American	world,	might	finally	cease	to	be	at	each	other	throats	and	

might	finally	reach	an	understanding	…	The	understanding	between	

Trump	and	Putin	might	point	at	something	ground	breaking,	paradigm	

shifting	and	something	monumental	for	the	future”	(Spencer,	Radix,	

2015-12-19,	20:19).		

4.3.2	Freedomain	radio	

Molyneux	påpekar	allvaret	inom	det	geopolitiska	genom	spänningarna	som	

förekommer	på	den	internationella	arenan.	Han	menar	på	att	om	utvecklingen	

fortsätter	i	den	riktningen	som	dominerat	Amerikas	utrikespolitik	sedan	”kriget	

mot	terrorismen”	så	riskerar	spänningarna	att	eskalera	till	ett	tredje	världskrig	

(Molyneux,	FDR	3459,	2016-10-18).	

	

Molyneux	stärker	detta	genom	att	hänvisa	till	det	ryska	media-narrativet:		

	

”The	potential	war	with	the	US	is	the	top	headline	in	the	Russian	media"	

(Molyneux,	FDR	3459,	2016-10-18,	06:00).	

	

Det	ryska	media-narrativet	är	dock	riktat	mot	Clinton,	och	där	man	istället	från	

ryskt	håll	ser	Trump	som	fredskandidaten:		

	

”In	contrast	with	Clinton,	Trump	has	no	appetite	for	war	with	Russia”	

(Molyneux,	FDR	3459,	2016-10-18,	06:00).	
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Molyneux	delar	den	ryska	medians	uppfattning	och	hänvisar	till	det	faktum	att	

både	Clinton	och	Biden	har	hotat	med,	möjliga,	militära	konsekvenser	vid	

händelse	av	en	cyberattack	(Molyneux,	FDR	3459,	2016-10-18,	22:40).	

	

Molyneux	gör	analysen	att	den	nuvarande	amerikanska	utrikespolicyn	och	dess	

approach	till	Ryssland	utgör	en	fara	i	sig	självt	och	kan	medföra	risken	för	en	

eskalering	som	leder	till	ett	tredje,	nukleärt,	världskrig.	Han	menar	på	att	USAs	

närvaro	i	Europa	och	installerandet	av	ett	nytt	missilsystem	är	jämförbart	till	

Kuba	1962,	då	det	var	omvända	roller	som	höll	på	att	föranledda	ett	krig	med	

risken	till	en	ömsesidig	ödeläggelse	(Molyneux,	FDR	3459,	2016-10-18).	

	

Likt	då,	som	nu,	kommer	en	motreaktion	att	ske	för	att	motverka	vad	som	

uppfattas	som	ett	direkt	hot	mot	sina	egna	intressen.	Molyneux	hänvisar	till	den	

ryske	statsvetaren	Stanislav	Belkovsky	som	uttalat	sig	om	att	Ryssland	

förbereder	sig	för	att	klara	av	ett	större	krig	(Molyneux,	FDR	3459,	2016-10-18).	

	

”He	(Putin)	has	instructed	his	military	leaders	to	prepare	for	imminent	

war	if	Hillary	is	elected	according	to	ETF”	(Molyneux,	FDR	3459,	2016-10-

18,	11:45).	

	

Det	bottnar	delvis	med	det,	enligt	Molyneux,	katastrofala	kriget	mot	terrorismen,	

dess	militära	interventioner,	och	försök	till	nationsbyggande.	Och	med	

Clintonadministrationen	så	kommer	den	politiken	att	föras	på	precis	som	vanligt,	

om	inte	också	intensifieras	(Molyneux,	FDR	3459,	2016-10-18).	

	

”In	Clinton,	Russia	sees	the	polar	opposite	–	a	progressive	ideologue	who	

will	stubbornly	adhere	to	moral	posture	regardless	of	their	

consequences”	(Molyneux,	FDR	3459,	2016-10-18,	32:00).	

	

Det	blir	därmed	uppenbart,	enligt	Molyneux,	att	en	Clintonadministration	inte	

bara	riskerar	att	hamna	i	polemik	med	Ryssland	utan	de	facto	kommer	att	göra	

det	och	enligt	honom	så	uppfattar	även	Ryssland	situationen	och	valet	mellan	de	

två	presidentkandidaterna	på	det	sättet:		
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"Moscow	prefers	Trump	not	because	it	sees	him	as	easily	manipulated,	

but	because	his	”America	First”	agenda	coincides	with	its	own	view	

of	international	relations.	Russia	seeks	a	return	to	classic	international	

law	-	governments	negotiate	based	on	mutually	understood	self-

interests,	unstrained	by	ideology”	(Molyneux,	FDR	3459,	2016-10-18,	

30:00).	

	

Då	Trump	tillskillnad	från	Clinton,	enligt	Molyneux,	är	ofärgad	av	ideologi,	så	har	

Trump	faktisk	en	möjlighet	att	kunna	förhandla	med	Putin	och	Ryssland	där	

båda	parter	kan	komma	fram	till	inte	bara	en	hållbar,	men	också	en	gynnsam	

lösning	för	båda	parter	–	det	blir	ett	vinst,	vinstscenario	(Molyneux,	FDR	3459,	

2016-10-18).	Det	är	extra	viktigt	med	den	inställningen,	enligt	Molyneux,	då	vi	

står	inför	risken	av	att	MAD-doktrinen	(Mutural	Assured	Destruction	–	

kärnvapenkrig)	kommer	att	beprövas	(Molyneux,	FDR	3459,	2016-10-18).	

	

Trump	tillskillnad	från	Clinton	har	också	sagt	att	han	är	villig	att	arbeta	med	

Ryssland,	och	inte	emot	dem,	för	att	besegra	ISIS	(Molyneux,	FDR	3459,	2016-10-

18).	

	

Molyneux	ser	vägvalet	mellan	Clinton	och	Trump	som	det	ideologiska	mellan	

globalismen	(överstatlighet),	som	leder	till	konflikt	mot	de	som	motsätter	sig	och	

nationalismen	som	möjliggör	för	konstruktiv	mellanstatlig	dialog.		

	

"All	that	cares	about	individualist,	Ayn	Rand	fans,	all	the	libertarians	and	

all	the	anarchy-capitalist.	All	those	minarchist	want	a	government	close	to	

you	and	as	small	as	possible.	Nationalism	is	preferable	to	globalism	…	The	

government	closest	to	you	are	more	preferable	then	that	far	away"	

(Molyneux,	FDR	3434,	2016-10-03,	25:30).		

	

Molyneux	ingång	till	den	internationella	geopolitiska	arenan	går	i	linje	med	de	

anarko-kapitalistiska	principerna.	Där	han	anser	att	Trump	skulle	förhandla	med	

utgångspunkten	att	alla	ingångna	parter	ska	vinna	och	där	Clinton	istället	skulle	
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söka	en	konfrontation	för	att	förmå	Ryssland	att	rätta	in	sig	i	ledet	till	

globaliseringsprocessen.	Det	går	därmed	inte,	enligt	Molyneux,	att	komma	till	en	

konstruktiv	utdelning	med	Clinton.				

	

Clinton	är	vidare	finansiellt	sammankopplad	till	George	Soros	som	genom	sin	

organisation	Open	Society	Foundation	är	att	betrakta	som	ett	hot	mot	Rysslands	

inrikes-stabilitet:	

	

”George	Soros	whose	Open	Society	Foundations	are	considered	to	be	the	

foremost	threat	to	Russia’s	internal	stability,	based	on	their	alleged	

involvement	in	Eastern	Europe’s	’Color	Revolutions’”	(Molyneux,	FDR	

3459,	2016-10-18,	33:00).	

	

Den	ryska	säkerhetstjänsten,	enligt	Molyneux,	varnar	för	att	Soros	vid	förmåga	

och	tillfälle	skulle	försöka	att	även	underkasta	Ryssland	en	s.k.	färgrevolution.		

	

Vilket	för	Molyneux	till	hans	faktiska	betraktelse	sammanfattad	i	en	mening:	

	

”If	you	are	interested	in	Peace,	Donald	Trump	is	your	peace	candidate”	

(Molyneux,	FDR	3459,	2016-10-18,	35:00).	

4.3.3	Sammanfattning	

Både	Spencer	och	Molyneux	anser	att	ett	geopolitiskt	paradigmskifte	är	att	

föredra	framför	status	quo	och	de	båda	har	en	tilltro	till	att	Trump	kan	vara	den	

personen	som	klarar	av	att	genomföra	vad	de	anser	vara	en	nödvändig	

förändring	inom	den	internationella	politiska	arenan.	Den	stora	förändringen	

skulle	då	vara	acceptansen	till	andra	parters	legitimitet,	baserat	på	ens	egna	

intressen,	utan	ideologiska	skygglappar.	Ingen	av	dem	anser	att	ideologi	ska	

spridas	via	utrikespolitiken,	fokusen	blir	istället	på	vad	den	egna	gruppen	kan	

vinna,	och	inte	på	hur	den	egna	gruppen	kan	påtvinga	en	förändring	hos	den	

”andre”.			
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Det	sker	genom	en	återgång	av	det	diplomatiska,	där	två	parter	förhandlar	

baserat	på	en	ömsesidig	förståelse	till	att	de	båda	agerar	utifrån	rationella	

självintressen.	För	Spencer	blir	det	en	eftersträvan	till	en	återgång	av	den	

legitime	fienden,	en	fiende	som	vare	sig	behöver	vara	ond	eller	god,	men	som	är	

den	”andre”.	En	annan	part	som	den	egna	parten	förstår	har	ett	eget	narrativ	och	

intressen	som	inte	behöver	överensstämma	med	ens	egna	ideologiska	

uppfattning.	På	samma	sätt	som	den	egna	nationen	värnar	sina	intressen,	så	

måste	det	även	finnas	en	förståelse	till	att	den	andre	gör	detsamma.		

	

Spencer	och	Molyneux	syn	på	det	geopolitiska	planet	flyter	i	det	här	

sammanhanget	delvis	samman.	Hos	Molyneux	blir	det	två	rationella	aktörer	som	

agerar	efter	egenintresset.	Där	båda	aktörerna	oavsett	den	inhemska	politiken	

eller	ideologiska	förutsättningar	frågar	sig	själv	–	kan	jag	vinna	på	att	förhandla	

med	den	andra	parten?	Om	svaret	är	jakande	för	båda	så	existerar	det	ett	

konstruktivt	förhandlingsläge.				

	

Med	Spencer	syn	på	Trump	och	det	internationella	samspelet	är	det	tydligt	att	

hans	ideologiska	betraktelse	över	hur	utrikespolitiken	ska	föras	delvis	är	rotad	i	

realismen,	men	framförallt	blickandes	tillbaka	till	1800-talets	maktpolitik.	Den	

tid	och	politik	som	formade	Schmitt	och	som	han	försvarade.	Det	blir	därmed	

även	en,	implicit,	kritik	mot	de	liberala	internationella	samarbetena	som	uppstod	

efter	första	världskriget	och	som	därefter	också	återuppstod	efter	andra	

världskriget	för	att	just	kväsa	den	internationella	maktpolitiken.	En	tydlig	

ändring	med	liberaliseringen	var	att	krigen	blev	illegitima	och	därmed	blev	även	

fienden	illegitim.	Det	innebar	att	den	eventuella	fienden,	den	andre,	också	måste	

ställas	till	svars.			

	

Båda	är	därmed	också	motståndare	till	Globalismen	–	för	Spencer	blir	det	

upphörandet	av	den	politiska	definitionen	över	vän	och	fiendedistinktion	då	

globalismen	strävar	efter	dess	avskaffande	genom	det	större	enandet.	För	

Molyneux	blir	motståndet	mot	globalismen	istället	baserat	på	dess	tendenser	till	

överstatlighet	när	han	istället	principiellt	efterfrågar	decentraliseringar.	

Maktcentrat	ska	vara	så	nära	individen	som	möjligt,	och	då	är	nationalism,	enligt	
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Molyneux,	att	föredra	framför	globalismen.		

	

Båda	parterna,	Spencer	och	Molyneux,	har	den	primära	utgångspunkten	utifrån	

sig	själv	och	det	spelar	liten	eller	ingen	roll	vad	som	sker	hos	den	”andra”	parten,	

fiendegrupperingen.	Den	andra	är	en	godkänd	aktör	som	samarbete	och	

förhandling	sker	utifrån	självets	egna	rationella	målsättning	–	det	som	är	bra	för	

en	själv,	den	egna	gruppen.	Det	går	i	linje	med	både	Spencers	och	Molyneux	

teoretiska	utgångspunkter,	där	den	förstnämndas	vän	och	fiendedistinktion	blir	

hos	den	sistnämnda	två	fristående	grupperingar	som	enligt	de	anarko-

kapitalistiska	principen	interagerar	med	varandra	utifrån	den	ömsesidiga	

möjligheten	till	tradeoffs.			

4.4	Immigration	

Trump	var	den	kandidaten	som	gjorde	immigrationen	till	en	framträdande	

valfråga,	där	bland	annat	hans	provokativa	framställning	av	behovet	till	en	mur	

som	dessutom	skulle	finansierar	av	Mexiko	fick	stor	medial	uppmärksamhet.		

Immigrationen	var	för	Trump	en	het	valfråga	och	som	dessutom	särskilde	han	

från	alla	andra	presidentkandidater.		

4.4.1	Radix	radio	

För	Spencer	är	immigrationsfrågan	och	behovet	till	fundamentala	reformer	av	

ett	existentiellt	värde.	Enligt	Spencer	så	är	Trump	den	enda	kandidaten	som	på	

riktigt	lyft	frågan	till	den	politiska	dagordningen	(Spencer,	Radix,	2016-07-10,	

22:00).	Clinton	står	däremot	i	rak	motsats	till	Trump	genom	hennes	utlåtanden	

om	att	hon	önskar	att	öka	invandringen	(Spencer,	Radix,	2016-07-10,	19:00).	Det	

förklarar	Spencer	med	att	hon	också	har	sitt	största	stöd	hos	minoriteterna,	och	i	

synnerhet	hos	de	svarta	och	latinos.	Med	den	insikten	så	identifierar	Spencer	

republikanerna	(Trump	undantagen)	som	den	största	fienden.	Det	med	

anledningen	till	att	republikanernas	kärnväljare	är	inom	den	vita	populationen	

och	att	partiet	inte	lyfter	den	demografiska	förändringen	gör	det	republikanska	

etablissemanget	till	en	större	fiende	än	vad	Clinton	och	demokraterna	är.		

	

Om	en	fundamental	politisk	förändring	ska	bli	bestående,	så	måste	man,	enligt	

Spencer,	attackera	de	som	står	en	närmast,	och	i	det	sammanhanget	blir	Trump	
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ljuset	i	tunneln	inom	det	republikanska	mörkret	(Spencer,	Radix,	2016-07-10,	

22:30).	Med	Trump	så	kan	ett	nytt	politiskt	perspektiv	bli	dominant	inom	

republikanerna	på	bekostnad	av	den	gamla	konservativa	rörelsen,	några	som	

enligt	Spencer	inte	har	vad	som	krävs	för	att	förhindra	den	demografiska	

förändringen.		

	

”The	tea	party	movement	are	talking	about	the	constitution	suddenly	

being	in	jeopardy,	when	they	are	really	reacting	to	a	demographic	

transformation”	(Spencer,	Radix,	2016-07-10,	51:58).	

	

Det	stora	problemet	för	Spencer	är	att	politiken	inte	baseras	på	etnicitet	och	blod	

(Spencer,	Radix,	2016-07-10,	35:30),	men	han	ser	en	eventuell	

diskursförändring	i	och	med	att	Trump	återinför	nationalismen	till	Amerika	

(Spencer,	Radix,	2016-07-10,	53:00).	Realpolitiskt	innebär	det,	enligt	Spencer,	att	

Trump	även	öppnar	upp	för	den	alternativa	högern	(alt-right)	och	dess	idéer,	och	

ger	den	en	plattform	som	tidigare	var	otänkbar	(Spencer,	Radix,	2016-07-10).		

	

Diskursskiftningen	går	ifrån	det	tidigare	hegemoniska	förhållningssättet	till	

Amerika	som	en	invandrarnation	där	alla,	oavsett	ursprung,	har	tillträde	

(Spencer,	Radix,	2016-12-01).		

	

"The	big	thing	with	Donald	Trump	is	the	possibility	for	a	real	sustainable	

immigration	reform"	(Spencer,	Radix,	2016-12-01,	05:40).	

	

Den	politiska	förändringen	som	Spencer	hoppas	på	med	Trump	är	en	återgång	

till	den	invandringspolitik	som	var	rådande	innan	den,	enligt	Spencer,	

katastrofala	invandringsreformen	som	infördes	1965	av	Lyndon	Johnson.	En	

reform	som	också	har	dominerat	det	politiska	klimatet	ända	sens	(Spencer,	

Radix,	2016-12-01,	06:00).		

	

Återgången	till	den	tidigare	invandringspolitiken	är	avgörande	för	Amerikas	

framtid,	då	det	är	den,	enligt	Spencer,	som	står	för	den	demografiska	

förändringen.	Han	uttrycker	det	som	att:		
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”The	wall	and	cracking	down	on	illegals,	it´s	all	great,	but,	we	at	the	alt-

right	need	to	be	aware	…	of	the	nonsense	that	race	is	irrelevant,	it´s	all	

about	to	becoming	a	legal	citizen”	(Spencer,	Radix,	2016-12-01,	09:55).			

	

Den	riktiga	faran	för	Spencer	inom	immigrationspolitiken	är	då	den	lagliga	

invandringen.	Han	uttrycker	det	som	att	de	illegala	invandrarna	kommer	och	

går,	de	arbetar	svart	och	sedan	lämnar	de	landet,	och	de	”dåliga”	elementen	inom	

den	illegala	invandringen	slår	antingen	ihjäl	varandra	eller	hamnar	i	fängelse.	

Det	finns	därmed	ingen	kategori	inom	den	illegala	invandringen,	enligt	Spencer,	

som	hotar	Amerikas	demografi	till	att	förbli	ett	vitt	land.		

		

"The	massive	transformation	that	has	been	taken	place	is	due	to	legal	

immigration,	we	need	to	be	real	about	that	…	say	that	it	is	a	massive	

crackdown,	we	are	registering	Muslims,	we	are	doing	extreme	vetting,	we	

are	building	a	wall	-	this	will	fundamentally	not	change	where	we	need	to	

go"	(Spencer,	Radix,	2016-12-01,	11:40).			

	

Enligt	Spencer	så	kan	Trump	inte	säga	de	här	sakerna	rakt	ut,	och	där	ser	

Spencer	sin	egen	roll	i	att	hjälpa	till	att	forma	diskursen	och	narrativet	till	hur	

folk	i	allmänhet	betraktar	immigrationsfrågan,	till	att	bli	ett	politiskt	problem	

som	fundamentalt	handlar	om	demografi	och	inte	om	legal	invandring	kontra	

illegal	invandring.				

	

Enligt	Spencer	är	dock	en	politisk	skiftning	en	akut	nödvändighet	för	den	egna	

överlevnaden	(Spencer,	Radix,	2016-12-01,	13:00).	Han	avslutar	med	att	om	

Trump	inte	lever	upp	till	denna	nödvändighet	så	är	hela	Trump-rörelsen	inget	

annat	än	ett	stort	misslyckande.		

	

“I	just	say	this:	The	wall	is	great,	but	if	we	just	build	the	wall	and	it´s	about	

illegal	immigration	and	Trump	doesn’t	fundamentally	address	the	legal	

immigration	issue	…	If	we	don’t	engage	in	serious	immigration	limitation	

then	the	entire	Trump	thing	is	a	mayor	failure”	(Spencer,	Radix,	2016-12-
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01,	13:30).	

4.4.2	Freedomain	radio	

Enligt	Molyneux	så	är	det	en	bra	utgångspunkt	att	fråga	sig	själv	vad	man	vinner	

med	den	specifika	invandringen	(Molyneux	FDR	3515,	2016-12-01,	20:00).		

	

	Molyneux	vill	ha	en	så	liten	stat	som	möjligt,	för	att	det	ska	förverkligas	så	

behöver	också	hans	medmänniskor	som	kan	utöva	påtryckningar	mot	vilken	

riktning	myndighetsutövandet	ska	svänga,	också	vilja	ha	en	så	liten	

myndighetsförvaltningsmaskin	som	möjligt.	Det	var	väst	som	”kom	på”	politisk	

frihet	och	det	är	en	västerländsk	tradition.	Kommer	det	däremot	vidskepliga	

religiösa	människor	som	vill	binda	samman	stat	och	religion	så	kommer	friheten	

att	hotas,	och	enligt	Molyneux	så	vill	muslimer	lyda	under	sharia-lagar	

(Molyneux,	FRD	3149,	2015-12-12).		

	

Vill	dessa	människor	däremot	ha	den	frihet	som	finns	i	USA,	då	har	de	också	facit,	

manualen	över	hur	den	kan	införas	–	det	är,	enligt	Molyneux,	bara	att	åka	hem	

och	göra	det	väst	har	gjort,	lösningen	är	framför	er	(Molyneux,	FRD	3149,	2015-

12-12,	19:30).	Det	utlåtandet	ska	sätta	in	i	kontexten	av	att	den	nuvarande	

invandringspolitiken,	enligt	Molyneux,	togs	över	majoritetsbefolkningens	huvud.		

	

"White	Christian	Americans	where	never	asked	if	they	want	to	be	a	

minority	in	their	own	country”	(Molyneux,	FRD	3149,	2015-12-12,	

17:50).	

	

Det	är,	enligt	Molyneux,	en	helt	rimlig	fråga	att	ställa	och	det	är	ingen	som	höjer	

på	ögonbrynen	när	den	frågan	ställs	i	andra	länder,	men	så	fort	det	rör	sig	om	ett	

vitt	land	så	handlar	det	helt	plötsligt	om	rasism	(Molyneux,	FRD	3149,	2015-12-

12).	Enligt	Molyneux	kommer	så	kallad	white	guilt,	rädslan	för	att	bli	kallad	rasist	

tillsammans	med	USAs	patologiska	altruism	att	leda	till	västerlandets	undergång	

(Molyneux,	FRD	3146,	2015-12-09).			

	

Att	USA	överger	sin	ingroup-preferences,	är	något	som,	enligt	Molyneux,	kommer	
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att	leda	till	en	destruktion	av	samhället.	Det	är	helt	i	sin	ordning	för	alla	grupper	

att	inneha	en	ingroup-preferences,	men	inte	för	vita.	Den	retoriska	frågan	som	

ställs	vad	är	det	för	fel	på	vita	som	vill	hjälpa	vita?		(Molyneux,	FRD	3146,	2015-

12-09,	25:00).			

	

Att	behandla	olika	”raser”	olika,	är	rasistiskt	och	accepterar	någon	Israels	

invandringspolitik,	men	motsätter	sig	samma	reformer	i	väst,	så	är	den	

personen,	enligt	Molyneux,	tveklöst	också	en	rasist	(gentemot	vita)	(Molyneux,	

FRD	3146,	2015-12-09,	23:30).	Israels	invandringspolitik	baseras	på	att	bevara	

landets	judiska	identitet	(Ibid).			

	

Enligt	Molyneux	så	har	vi	(västerlandet)	kommit	dit	vi	har	genom	en	lång	och	

utdragen	kamp	för	att	få	en	civilisation	bestående	av	fred	och	frihet.	Vi	har	

receptet	och	det	är	inte	hemlighetsstämplat,	och	det	är	upp	till	var	och	en,	enligt	

Molyneux,	att	ta	efter	det.	Ett	val	som	andra	kan	göra,	som	inte	innefattar	att	de	

måste	komma	till	USA	(Molyneux,	FRD	3146,	2015-12-09).			

	

Molyneux	påpekar	att	demokraterna	skiftade	1965	invandringspolitiken	till	att	

gå	från	en	i	huvudsak	europeisk	invandring	till	att	mer	fokusera	på	tredje	

världen.	Detta	skedde	enligt	Molyneux	för	att	importera	röster	till	det	

demokratiska	partiet.	Invandringspolitiken	blir	för	demokraterna	en	

växelverkan	där	skapandet	av	en	välfärdsberoende	valboskap	ger	röster	till	

demokraterna	i	utbyte	mot	bidrag	(Molyneux,	FDR	3473,	2016-10-29,	03:00).	

Den	stora	skillnaden	mellan	den	tidigare,	europeiska,	invandringen	var	att	de	

kom	för	friheten,	medan	den	senare,	tredje	världens,	kommer	för	free-stuff	

(Molyneux,	FDR	3473,	2016-10-29,	05:00).		

	

"If	you	come	for	the	freedom	you	ad	value	and	if	you	come	for	the	free	

stuff	you	subtract	value”	(Molyneux,	FDR	3473,	2016-10-29,	05:20).	

	

Molyneux	påpekar	att	den	snabba	utvecklingen	riskerar	att	ändra	landets	

demografi,	och	att	det	egentligen	är	vad	det	här	valet	handlar	om.	Den	

demografiska	förändringen	under	den	nämnda	förutsättningen	till	
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bidragsberoende	kommer	att	ändra	såväl	det	politiska	landskapet	(vänsterut)	

som	det	kulturella	landskapet	och	därmed	också	hota	de	västerländska	

kulturella	värderingarna	–	såsom	den	personliga	friheten	och	den	fria	

marknadsekonomin	(Molyneux,	FDR	3473,	2016-10-29).		

	

”People	who	are	dependent	on	the	state	will	never	vote	for	the	

diminishment	of	the	state”	(Molyneux,	FDR	3473,	2016-10-29,	06:30).		

	

Det	i	sin	tur	bidrar	till	att	det	inte	blir	en	ideologisk	strid	inom	det	politiska,	utan	

det	blir	en	strid	om	kontroll	över	skattemedlen	–	mellan	de	som	betalar	skatt	och	

de	som	blivit	bidragsberoende.	

	

"Democracy	is	not	longer	about	ideas,	but	that	of	theft	

and	defence”	(Molyneux,	FDR	3473,	2016-10-29,	06:50).		

	

Om	invandringen	fortsätter	som	den	har	gjort	sedan	60-talet	så	kommer	USA	att	

bli	balkaniserat	utan	en	tydlig	majoritetsbefolkning.	Det	här	hade	inte	

nödvändigtvis	varit	ett	problem,	enligt	Molyneux,	om	invandrarna	delade	

den	filosofiska	grunden	som	skapat	den	amerikanska	exceptionalismen	med	den	

begränsade	staten.	Delar	dessa	grupper	idén	om	en	fri	

marknadsekonomi,	separation	mellan	kyrkan	och	stat,	bill	of	rights,	då	hade	det	

inte	funnits	något	ideologiskt	skäl	att	neka	dem	inträde.	Det	hade	kanske	funnits	

andra	skäl,	men	de	hade	snarare	eventuellt	varit	baserade	på	fördomar	

(Molyneux,	FDR	3473,	2016-10-29,	09:50).		

4.4.3	Sammanfattning	

Båda	är	överens	om	att	det	här	är	en	av	valets	avgörande	frågor,	och	att	frågan	i	

grunden	handlar	om	demografi.	Från	Spencers	håll	handlar	det	om	att	USA	ska	

förbli	ett	vitt	land,	och	för	Molyneux	att	det	ska	förbli	ett	fritt	och	kapitalistiskt	

land.	Spencer	och	Molyneux	flyter	samman	när	åtskillnaden	mellan	kulturer	och	

identiteter	överförs	av	Molyneux	till	det	politiska.	Att	vissa	kulturyttringar	är	

vänsterbenägna	gör	dem	då	oförenliga	med	den	Amerikanska	identiteten	som	

enligt	Molyneux	har	sitt	ursprung	från	den,	vita,	västerländska	renässansen.	Det	
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sker	därmed	en	viss	kollektivisering	som	sammanfaller	med	Spencers	perspektiv	

av	den	egna	vän-gruppen	baserat	på	blod	och	etnicitet.	

	

Vän-grupperingen	som	politiken	ska	utgå	ifrån	är	väldigt	tydlig	hos	Spencer,	det	

är	den	vita	befolkningen	och	det	är	från	det	perspektivet	som	

immigrationspolitiken	ska	drivas.	Hos	Molyneux	blir	det	istället	mer	utifrån	den	

filosofiska	utgångspunkten,	en	filosofi	som	har	sin	utgångspunkt	med	det	

västerländska	och	blir	därigenom	synonymt	med	de	vita,	det	vill	säga	ett	”oss”	i	

en	politisk	mening.	Den	efterföljande	frågan	blir	vad	som	krävs	för	att	tillhöra	ett	

”oss”	–	för	Spencer	skulle	svaret	vara	blod,	och	för	Molyneux	ett	fullständigt	

erkännande	av	de	västerländska	värderingarna	och	en	delad	frihetsuppfattning	

till	att	vilja	eftersträva	den	begränsade	staten.			

	

Enda	sättet	för	Molyneux	att	säkerställa	att	dessa	kommer	för	de	amerikanska	

och	västerländska	värdena	är	ett	fullständigt	upplösande	av	välfärdsstaten,	det	

skulle	omöjliggöra	den	permanenta	bidragsturismen	som	enligt	Molyneux	skulle	

resultera	i	en	negativ	växelverkan	mellan	socialism	och	bidragsberoende	

valboskap.		

	

Både	Spencer	och	Molyneux	ser	Lyndon	B	Johnsons	invandringsreform	1965	

som	ett	startskott	till	vad	de	menar	är	den	problematiska	utmaningen	som	de	

står	inför	idag.	För	Spencer	är	det	primärt	Amerikas	demografiska	uppsättning	

som	hotar	den	amerikanska	identiteten	såsom	”vit”,	något	som	Molyneux	delvis	

instämmer	i	då	det	politiska	beslutet	inte	föregicks	av	en	folkomröstning	

huruvida	den	vita	befolkningen	godtog	att	de	skulle	bli	en	minoritet	i	sitt	eget	

land.	Den	största	invändningen	Molyneux	hade	mot	invandringsreformen	var	

dock	att	den,	i	huvudsak,	innebar	en	politisk	vänsterförskjutning.				

	

Molyneux	skapar	gruppdynamiken	mellan	vän-	fiendedistinktionen	utifrån	det	

filosofiska	–	det	idealistiska,	baserat	på	det	anarko-kapitalistiska.	Där	han	

jämställer	den	nuvarande	invandringen	med	den	kommunistiska	ideologin	och	

dess	övertramp	mot	den	enskilda	individen.	Det	innebär	därmed	en	fara	för	den	

rationella	människan	att	riskera	en	större	mängd	irrationella	människor	vars	
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livsval	kommer	att	ha	extremt,	enligt	Molyneux,	negativa	konsekvenser	på	de	

förstnämnda.		

	

Det	enda	sättet	enligt	Molyneux	att	avgöra	om	någon	kommer	för	friheten	eller	

för	bidrag	är	ett	totalt	demolerande	av	välfärdsstaten,	inga	subsidier,	ingen	

allmän	vård,	inga	bidrag	–	det	skulle	resultera	i	en	självsanering	att	de	som	

kommer	gör	det	för	friheten.	Anarko-kapitalismen	baseras	på	tradeoffs	och	i	

samband	med	Molyneux	betraktelse	till	flyktingvågen	så	är	den	vägen	enkom	

enkelriktad.	Så	den	stora	frågan	blir	egentligen	för	Molyneux	–	var	ligger	den	

enskilde	medborgarens	vinst	i	att	ta	emot	en	gruppering	som	inte	är	förenlig	

med	det	egna	värdesystemet?			

	

Enligt	Molyneux	vill	den	inhemska	vita	befolkningen	ha	en	liten	stat	och	den	

invandrade	bidragsberoende	befolkningen	vill	ha	en	större	stat.	De	nya	

förutsättningarna	gör	det	enligt	Molyneux	nästintill	omöjligt	för	en	traditionell	

republikansk	presidentkandidat	att	kunna	vinna	ett	val.	För	både	Spencer	och	

Molyneux	innebär	samma	faktum	ett	långsamt	utplånande	av	den	egna	politiska	

enheten,	en	ideologisk	enhet	för	Molyneux	och	en	raslig	dito	för	Spencer.		

5.	Slutsats	

Både	Spencer	och	Molyneux	gav	sitt	uttalade	stöd	till	Trumps	kontroversiella	

policyförslag	och	de	båda	argumenterade	tydligt	utifrån	sina	respektive	

teoretiska	utgångspunkter	till	varför	policyförslagen	inte	bara	var	legitima,	men	

även	önskvärda.		

	

För	att	svara	på	frågeställningen	över	hur	den	politiskt	teoretiska	

sammanstrålningen	kan	förstås,	så	behöver	den	här	studiens	resultat	sättas	in	i	

relation	till	den	empiriska	bakgrunden	och	den	senare	utvecklingen	inom	det	

republikanska	partiet.	Sett	i	det	sammanhanget	så	hade	kanske	demokraten	

Daniel	Patrick	Moynihan	inte	helt	fel	när	han	beskrev	det	republikanska	partiets	

interna	stridighet	mellan	ett	Jeffersons	frihetligt,	individualistiskt	upproriskt	

perspektiv	ställt	mot	ett	mer	auktoritärt	och	centralstyrt	Hamiltonskt	
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perspektiv.	De	två	strömningarna	har	dock	alltid	varit	mer	eller	mindre	i	polemik	

mot	varandra	inom	partiet,	tills	nu	med	Trump.		

	

Inom	partiets	nutidshistoria	har	både	den	auktoritäre	Pat	Buchanan	och	den	

frihetlige	Ron	Paul	misslyckats	med	att	erövra	partiet,	vilket	skulle	kunna	vara	

en	indikator	till	Trumps	framgångar	att	i	någon	mening	lyckats	förena	dem.	Eller	

så	förhåller	det	sig	helt	enkelt	tvärtom,	att	Donald	Trump	är	vad	som	händer	när	

de	båda	perspektiven	av	Jefferson	och	Hamilton	misslyckades	med	sitt	

respektive	genomslag	genom	Paul	och	Buchanan.		

	

Det	går	också	i	linje	med	Molyneux	som	uttryckte	–	Vi	anarko-kapitalister	

kommer	inte	få	som	vi	vill,	men	här	är	alternativen	tydliga	(Molyneux,	FDR	3434,	

2016-10-03).			

	

Det	blir	därmed	ideologiska	och	pragmatiska	begränsningar	inom	anarko-

kapitalismen	och	den	politiskt	teoretiska	voluntarismen.	Där	begränsningen	sker	

till	den	egna	vän-grupperingen,	till	vilka	som	får	tillträde	till	den	fria	marknaden.	

Vad	som	däremot	kategoriseras	till	vän-grupperingen,	där	den	politiske	fienden	

saknar	tillträde,	avgörs	av	både	Spencer	och	Molyneux	mer	av	identitet	och	

intressen	än	den	legala	aspekten	av	ett	medborgarskap.	I	det	avseendet	blir	

demokratin,	i	form	av	majoritetens	vilja,	sekundär	–	de	naturgivna	rättigheterna	

ska	inte	kunna	röstas	bort,	och	vän-grupperingens	väl	ska	inte	baseras	på	ett	

majoritetstycke.		

	

Det	ger	upphov	till	den	politiskt	teoretiska	sammanstrålningen	som	skulle	kunna	

gå	under	benämningen	anarko-fascism.		

	

Där	Schmitt	uttrycker	det	som	att	lagen	måste	ibland	upprätthållas	på	bekostnad	

av	just	lagen,	genom	suveränens	juridiska	undantag,	blir	i	det	här	sammanhanget	

översatt	till	att	voluntarismen	bevaras	på	bekostnad	av	voluntarismen.	Där	den	

frivilliga	interaktionen	med	andra	aktörer	begränsas	för	att	just	säkerställa	den	

egna	identifierade	gruppens	fortsatta	möjlighet	till	just	frivilliga	interaktioner.		
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Den	gemensamma	utgångspunkten	blir	identifierandet	av	den	egna	vän-

grupperingen	såsom	tribalistisk,	en	betraktelse	av	det	politiska	utifrån	

stamtillhörighet.	I	det	här	specifika	fallet	synen	på	Amerika	som	ett	vitt	land	för	

vita.	Där	övriga	kulturella	uttryck	inte	är	förenliga	med	den	frihet	som	etablerats	

i	västerlandet	och	blir	därigenom	en	distinkt	yttre	gruppering	som	ska	nekas	

tillträde.	Om	de	externa	folken	och	kulturerna	anammar	ett	frihetligt	

statsperspektiv	med	en	fri	marknadsekonomi	är	utifrån	anarko-fascismen	inte	

ens	sekundärt,	det	är	irrelevant.	Det	essentiella	är	att	externerna	inte	tynger	den	

egna	vän-grupperingen.	Den	här	studiens	övergripande	generaliserbarhet	till	

den	politiskt	teoretiska	sammanstrålningen	kan	sammanfattas	till	att	allt	handlar	

om	ett	”oss”,	där	den	egna	individuella	vinsten	i	ett	trade-off	sammanfaller	med	

den	kollektivisering	som	sker	med	den	politiska	enheten	som	Schmitt	

kategoriserar	som	”vän”-grupperingen.		

	

Det	teoretiska	frihetsbegreppet	som	Molyneux	står	bakom	innebär	den	totala	

handlingsfriheten,	så	länge	den	handlingen	inte	kränker	någon	annans	

naturgivna	rättigheter.	Det	innebär	i	praktiken	möjligheten	att	stänga	ute	

aktörer	från	ens	egna	frivilligt	ingångna	grupperingar.	En	aktör	har	därmed	

aldrig	friheten	att	kräva	ett	tillträde,	utan	bara	friheten	ingå	och	lämna	

grupperingar.	Murar	byggs	för	att	hålla	folk	”ute”	och	inte	”inne”.	De	två	

idéströmningarna	kan	därmed	föras	samman	till	en	”vän”-gruppering	om	den	

teoretiska	möjligheten	finns	för	den	enskilda	individen	att	avvika.	Därav	

Molyneux	uttryckliga	stöd	till	konstitutionens	andra	tillägg	(rätten	till	att	forma	

miliser	och	att	bära	vapen)	som	innebär	en	check	and	balance	(maktfördelning)	

mot	att	individen	skulle	slukas	av	det	egna	kollektivet,	i	form	av	tillexempelvis	en	

tyrannisk	myndighetsutövning.	Det	blir	ett	grundavgörande	som	säkerställer	det	

folkliga	samtycket	till	ledningen	och	balansen	till	den	gemensamma	identiteten	

som	måste	råda	mellan	styret	och	folket	för	att	det	överhuvudtaget	ska	kunna	

finnas	någon	möjlighet	till	ett	frivilligt	underkastande	till	auktoriteten.		

	

Den	maktfördelning	som	därmed	eftersträvas	kan	förstås	utifrån	såväl	den	

frihetliga	som	auktoritära	staten.	Den	fria	minimalistiska	staten	innebär	att	

auktoriteten	ska	vara	så	pass	svag	att	befolkningen	själv	kan	frångå	den,	men	
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samtidigt	så	måste	den	vara	så	pass	stark	att	ingen	extern	kan	erövra	den.	

Auktoriteten	behöver	ifrån	det	perspektivet	vara	såväl	den	minsta	som	den	

största	möjliga,	samtidigt.	Förespråkarna	för	det	frihetligt	voluntaristiska	och	

det	auktoritära	flyter	då	samman	när	statens	självbevarelsedrift	ställs	mot	

externa	hot.		

	

Det	blir	frihet	genom	ledaren,	suveränen	och	auktoriteten.	Där	de	två	politiska	

idéströmningarna	blir	varsin	sida	på	det	statliga	myntet.	På	den	ena	sidan	

återfinns	skyldigheten	att	underkasta	sig	staten	och	suveränen	för	att	

upprätthålla	lagen	och	säkerheten.	På	den	andra	sidan	återfinns	medborgarnas	

omistliga	rättigheter.	För	att	använda	uttrycket	anarko-fascismen	till	dess	

sammanstrålning	som	myntets	präglare,	så	blir	det	Schmittianska	det	politiska	

ramverket	och	det	Randiska	dess	ideologiska	strävan.		

	

Då	politik	enligt	Schmitt	vilar	på	det	faktiska	beslutet	och	är	en	entitet	som	förs	

av	en	mot	en	annan,	så	söker	det	frihetliga	den	avpolitiserade	voluntarismen	

inom	den	egna	identifierade	”vän”-grupperingen.	Priset	som	betalas	för	frihet	

genom	ledaren	blir	den	totalt	begränsade	voluntarismen	till	interaktioner	med	

externer	utanför	den	egna	gruppen.	Det	objektiva	och	det	universella	blir	

underkastat	och	förbehållet	den	egna	gruppens	subjektivitet.		

	

Samexistensen	mellan	de	två	politiska	teorierna	blir	därmed	möjligt,	så	länge	

som	samtycket	existerar	till	den	gudomlige	suveränen	och	lagstiftaren	genom	

dess	förenande	identitet	till	den	egna	grupperingen	där	friheten	ska	

upprätthållas.	Samexistensen	kan	dock	bara	ske	enkelriktat	åt	det	auktoritära	

hållet.	Då	det	Schmittianska	politiska	perspektivet	är	liktydigt	med	konflikt,	så	

innebär	det	politiska	att	en	grupp,	politisk	enhet,	vinner	och	en	annan	grupp	

förlorar.	En	anhängare	till	den	teoretiska	utgångspunkten,	likt	Spencer,	kan	

aldrig	ansluta	sig	till	en	uppfattning	av	att	det	politiska	är	någonting	som	utförs	

anarkiskt	och	harmoniskt	tillsammans.	En	sådan	politisk	föreställning	är	enbart	

förbehållen	den	egna	politiska	enheten,	som	utgör	”vän”-grupperingen	i	vän-	

fiendedistinktionen.	Ett	hockeylag	kommer	aldrig	att	vinna	om	de	inte	gör	

åtskillnaden	mellan	de	egna	spelarna	från	motståndarlagets	spelare.	Klarar	den	
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enskilde	spelaren	inte	av	att	göra	den	fundamentala	åtskillnaden	som	behövs	för	

att	vinna	matchen	så	kommer	denne	inte	heller	att	få	någon	speltid.		

	

Det	omvända	blir	istället	möjligt,	att	någon	som	betraktar	det	politiska	utifrån	

den	aristoteliska	meningen,	något	som	Rand	delar,	att	det	politiska	är	någonting	

som	genomförs	tillsammans	och	frivilligt.	Den	spelaren	skulle	vara	välkommen	

till	det	vinnande	laget	och	få	ge	sig	in	i	matchen	så	länge	dennes	uppfattning	av	

”tillsammans”	är	förbehållet	det	egna	laget,	det	vill	säga	den	egna	politiska	

enheten.	Den	fundamentala	möjligheten	till	sammanförandet	av	de	två	politiska	

strömningarna,	mellan	Molyneux	och	Spencer,	är	det	samstämmiga	

identifierandet	av	den	egna	gruppen	och	erkännandet	till	det	politiska	som	ett	

utförande	mellan	vän	och	fiende.		

	

Steget	till	en	vän-	fiendedistinktion	av	det	politiska	behöver	inte	nödvändigtvis	

vara	så	långt	för	voluntarister	och	anarko-kapitalister	då	deras	uppfattning	av	

”tillsammans”	redan	också	är	aktörsbaserad,	men	inriktad	på	de	frivilligt	

ingångna	interaktionerna	baserad	på	ömsesidig	vinst.	De	går	enbart	från	en	

harmonisk	aktörsrelation	till	en	antagonistisk	dito.	Hos	voluntaristerna	och	

anarko-kapitalisterna	framträder	därmed	också	den	fundamentala	

beröringspunkten	som	gör	anarko-fascismen	möjlig	–	den	starkes	rätt.	Inom	det	

fascistoida	är	det	påtagligt	uppenbart	att	den	starke	har	rätten	att	förtära	den	

svage,	den	egna	grupperingen	har	rätt	att	dominera	genom	sin	egen	möjlighet	att	

göra	så.	Hos	det	voluntaristiskt	anarko-kapitalistiska	blir	det	istället	att	den	

svage	går	under	om	den	omöjligen	kan	erbjuda	något	av	värde	till	den	kapable.	

För	båda	blir	det	därmed	centralt	till	att	den	starke	frodas,	utan	att	bli	hämmad	

av	den	svage.	På	kollektiviserad	nivå	blir	det	att	jämställa	med	behovet	av	att	den	

egna	politiska	enheten	ska	frodas	ohämmat	från	alla	eventuella	

fiendegrupperingar.					

	

Det	är	därmed,	i	enlighet	med	den	här	studiens	resultat,	inte	fascister	som	blir	

anarkister	–	det	är	anarkister	som	blir	fascister.		
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5.1	Vidare	forskning	

Med	slutsatsen	över	den	enkelriktade	förflyttningen	från	den	ena	idéströmmen	

till	den	andra,	så	kan	det	vara	intressant	att	undersöka	fenomenet	vidare	inom	

den	libertarianska	rörelsen	och	granska	närmare	hur	libertarianerna	förhåller	

sig	till	den	nya	alternativa	högern.	Det	kan	förslagsvis	göras	genom	att	

undersöka	medlemsförändringar	inom	det	libertarianska	partiet,	eller	genom	

hur	olika	alternativa	medier	med	en	uttalad	libertariansk	karaktär	förhåller	sig	

till	den	alternativa	högern.	Det	kan	även	vara	intressant	att	undersöka	hur	den	

alternativa	högerns	miljö	förhåller	sig	till	den	libertarianska	och	huruvida	ett	

vidare	samspel,	dem	sinsemellan,	börjar	utkristalliseras.		
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