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Sammandrag 
Detta är en studie av diskriminering och inkludering i partiprogram. Syftet med studien är att 

undersöka om, och i så fall hur, normer utifrån kön, sexualitet och familjebildning reproduceras 

i partiprogram i Sverige år 2018. Metoden som används är genderism, och fyra sorters 

könsdiskriminering undersöks (heterokönande, ciskönande, tvåkönande och reprokönande). 

Det studeras också om det förekommer inkludering. De texter som analyserats är utvalda 

avsnitt ur Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas, Moderaternas och Feministiskt initiativs 

partiprogram. Resultaten visar att Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna innehöll mest 

diskriminering, Moderaterna lika delar diskriminering och inkludering och att Feministiskt 

initiativ inte hade någon diskriminering alls. Slutsatsen är att normer reproduceras i tre av de 

fyra undersökta partierna, och att alla partier innehåller någon form av inkludering.  

 

Nyckelord: könsnormer, genderism, partiprogram, diskursanalys 

  



3 

Innehåll 

Sammandrag 2	

1  Inledning 4	

2  Teoretisk bakgrund 5	

2.1  Konstruktivism, diskriminering och normer 5	

2.2  Normsystem och föreställningar om kön 7	

3  Material och metod 9	

3.1  Material 9	

3.2  Metod 10	

4  Resultat 12	

4.1  Sverigedemokraterna 13	

4.1.1  Diskriminering 13	

4.1.2  Inkluderande 15	

4.2  Kristdemokraterna 16	

4.2.1  Diskriminering 16	

4.2.2  Inkludering 17	

4.3  Moderaterna 17	

4.3.1 Diskriminering 17	

4.3.2  Inkluderande 18	

4.4  Feministiskt initiativ 18	

4.5  Jämförelse 20	

4.6  Sammanfattning av resultat 22	

5  Sammanfattande diskussion 23	

6  Sammanfattning 27	

Litteratur 29	

Material 29	

 



4 

1  Inledning 
 Är du man eller kvinna? Den frågan ställs hela tiden, överallt. Den är så central för vår 

världsbild att vi har svårt att tänka oss vad vi skulle vara om vi inte tillhörde en av dessa två 

kategorier. För de flesta sker denna identifiering automatiskt och ögonblickligen. Men 

uppdelningen av människor i två kön är inte så enkel som den ofta framstår. 

 

Uppfattningen om vad kön är skiljer sig mellan allmänheten och forskare inom genus-

vetenskap. Fler och fler forskare kommer fram till att alla aspekter av kön, ”biologiska” såväl 

som ”sociala”, är konstruktioner och kategoriseringar som begränsar människor. Det är också 

tydligt att det finns fler än två kön, och att dessa kan ta sig uttryck på många olika sätt.  

(Ambjörnsson, 2016, s. 94.). På samma sätt påverkar det våra tankar kring relationer, familjer 

och hur vi förväntar oss att personer ska se ut och bete sig. Hur de flesta pratar om relationer 

och sexuella läggningar bygger på förutsättningen att alla människor skulle ha ett av två kön. 

Orden och rollerna ”mamma” och ”pappa” är starkt etablerade i vårt vardagsspråk, men vi har 

inga enkla språkliga lösningar för att tala om föräldrar som varken är kvinnor eller män, eller 

för att skilja två mammor åt. Denna tvådelade syn på kön innebär också en förväntan på att 

personer som har ett visst kön ska ha en viss typ av kropp. 

 

Alla dessa kategoriseringar och föreställningar ingår i olika normsystem som bestämmer hur 

vi tänker och tycker om just kön och olika aspekter av det. Normerna har stora negativa 

konsekvenser för alla de grupper som lämnas utanför dem, och därför kan vi tala om att de är 

diskriminerande normer. En del av dem har uppmärksammats i samhället medan andra 

förnekas fortfarande av de flesta, men har börjat vinna mark hos feministiska aktivister och hos 

genusforskare. Trots detta är normerna så inbyggda i språket att det kan vara svårt att alls prata 

eller skriva om andra människor utan att göra antaganden om deras kön, sexuella läggning och 

kroppstyp.  

 

Ett sätt att empiriskt undersöka detta är att granska dokument från samtiden och undersöka 

vilka normer och föreställningar de reproducerar. Särskilt intressant är det att studera 

partiprogram, eftersom partier i högsta grad är med och reproducerar eller bryter mot rådande 

normer. 
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1.1  Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om, och isåfall hur, normer utifrån kön, sexualitet och 

familjebildning reproduceras i partiprogram i Sverige år 2018. 

 

Mina frågeställningar är: 

- Diskrimineras vissa grupper i partiprogrammen? 

- Görs det medvetna försök att inkludera grupper? 

 

2  Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden till min uppsats består av två delar: en del som handlar om 

konstruktivism, diskriminering och normer och en del som handlar om olika normsystem 

gällande kön och föreställningar om kön. I båda delarna finns en övergripande teori, som 

påverkar hur min uppsats ställer sig i förhållande till andra språkvetenskapliga uppsatser. 

Teorierna visar alltså vilken utgångspunkt som studien utgår från. De teorierna är 

konstruktivism och feministisk kritisk diskursanalys. I båda delarna definierar jag också 

centrala begrepp. 

 

2.1  Konstruktivism, diskriminering och normer 
Konstruktivismen är ett sätt att se på språk som något som formar världen omkring oss. Vad vi 

säger och hur vi säger det påverkar hur vi ser på och uppfattar världen. Inom språkvetenskapen 

finns det två olika sätt att se på språkets plats i världen. Konstruktivismen går ut på att inte ta 

något för givet och att studera hur något är konstruerat. Detta gäller bland annat kulturella 

fenomen som kan uppfattas som av naturen givna, men som egentligen är socialt konstruerade.  

Det handlar om hur vår världsbild är uppbyggd, hur vi ser på vår egen identitet och hur vi 

uppfattar begrepp som att bli kränkt eller diskriminerad.  En grundläggande tanke är också att 

språket formar vår verklighet, och att hur vi pratar om en viss sak påverkar hur vi ser på den. 

(Hornscheidt and Landqvist, 2014, 32.) 

 

Med ett konstruktivistiskt synsätt undersöks och ifrågasätts den rådande normen, både vid 

diskriminering och vid sådant som vi tar för givet. Exempel på sådana frågor kan vara “vad är 

kön?” eller “vilka ingår i en familj?”. Dessa normföreställningar upplevs som oföränderliga 

och självklara. (Hornscheidt & Landqvist, 2014, s. 32.) Vissa av dessa konstruktioner är 



6 

möjliga att belysa och prata om, t.ex. det faktum att män står högre än kvinnor i en hierarki och 

att de utövar makt över kvinnor. Men vissa andra saker är så pass naturaliserade att de inte ens 

går att ifrågasätta – det finns inte ord för att beskriva hur den alternativa verkligheten skulle se 

ut. (Hornscheidt & Landqvist, 2014, s. 32.) 

 

En grundförutsättning för att dessa normer ska kunna finnas och verka är att de har makt och 

att makten finns överallt och hela tiden. Lena Lind Palicki beskriver makten som “[...] 

produktiv vilket betyder att den verkar genom en väv av institutioner och relationer och tränger 

djupt ner i människans liv på alla nivåer – på både makro- och samhällsnivå och på mikro- och 

individnivå” (2010, s. 28). Det betyder alltså att makt är svårdefinierad och att den finns 

överallt, precis som normer. 

 

Normer som påverkar grupper av människor negativt kallas diskriminering. Normer 

förekommer alltid i hierarkier där en grupp värderas högre än en annan (Hornscheidt & 

Landqvist, 2014, s. 28). Diskriminering uppstår när en språkhandling väcker associationer som 

på något sätt försätter en grupp i sämre dager än andra grupper. Det är språkhandlingen (alltså 

uttalandet) i sig som är det viktiga – intentionen är att nedvärdera en grupp, och detta sker 

oavsett exakt ordval eller formulering (Hornscheidt & Landqvist, 2014, s. 53). Ett exempel på 

en språklig diskrimineringshandling är att utesluta en grupp, t.ex. genom att inte nämna den, 

eller peka ut den som icke-norm (Hornscheidt & Landqvist, 2014, s. 78). 

 

Ett sätt att undersöka normer är att studera vilka grupper som diskrimineras. En metod som 

studerar diskriminering utifrån just köns-aspekter är en metod som kallas genderism. 

Genderism-metoden inkorporerar de senaste årens rön inom queerstudier (studier av 

sexualiteter) och transstudier (studier av könsidentiteter) med forskningsfältet språk och kön. 

Den har utvecklats av tyska språkvetare i projektet Feministiche Sprachpraxis (Wojahn, 2015, 

s. 27). Metoden är skapad för att kunna analysera könsdiskriminering ur flera perspektiv. 

Istället för att utgå från en hierarki mellan män och kvinnor där män är strukturellt överordnade 

så utgår denna metod från att kategoriseringen i kön i sig är diskriminerande. Det faktum att 

det finns en föreställning om att det bara finns två kön, och att människor föds med dessa kön 

är också diskriminerande. Diskrimineringen knyts också samman med normer om att samhället 

är uppbyggt och format efter föreställningen att alla är heterosexuella. Metoden lyfter även in 

aspekter om reproduktion, alltså normer kring familjebildande, eftersom det är så starkt 

förknippat med kön. Reproduktionsnormerna handlar om förväntningar på vissa människor 



7 

(framför allt de som tillhör kategorin kvinna) att skaffa barn, och normer kring när och hur i 

deras liv detta ska ske. Denna metod undersöker alltså de fall då dessa normer förekommer. Då 

normerna så som de definieras i metoden alltid är diskriminerande är metoden både en studie 

av normer och av diskriminering. Metoden används för att synliggöra flera normer i språket, 

bland annat cisnormativiteten, tvåkönsnormen, reproduktionsnormer och heteronormen. 

(Hornscheidt, 2015, s. 30-32.) Dessa normer kommer att förklaras utförligare i nästa avsnitt. 

Genderism-metoden benämner dessa normsystem som ”könande”, en benämning som 

innefattar både processen att ”göra kön” eller att fokusera på kön och processen att kategorisera 

utefter kön. När jag nämner alla fyra könanden samtidigt kallar jag dem diskriminerings-

kategorier, eftersom själva diskrimineringen innebär en kategorisering.  

 

Ett annat sätt att studera normer är genom att undersöka vilka som inkluderas och vilka som 

exkluderas (Lind Palicki, 2010, s. 28-29). I min uppsats kommer jag studera inkludering där 

det innebär att studera om alla människor innefattas i ett uttryck snarare än bara de som tillhör 

normen. Några exempel på sådan typ av inkludering är att benämna rådande normer, att inte 

nämna kön alls eller att använda formuleringar som framställer normbrytare i positiva ordalag. 

 

2.2  Normsystem och föreställningar om kön 
Feministisk kritisk diskursanalys ligger till grund för undersökningen. Den feministiska 

kritiska diskursanalysen (FCDA) utgår ifrån kön som ett alltid närvarande förtryck. Ett annat 

centralt tema är synen på kön som en konstruerad kategori som ständigt skapas och 

reproduceras. Kön ses också som en norm som är föremål för ständig förändring. FCDA 

undersöker också sambandet mellan kategoriseringen av kön, och hur detta kan upplevas som 

ett tvång. (Hornscheidt & Landqvist, 2014, s. 91-92.) 

 

Metoden genderism som jag har använt i min uppsats utgår från fyra olika normsystem. De 

normer jag har undersökt är tvåkönsnormen, cisnormen, heteronormen och familjenormen. De 

tre förstnämnda är etablerade begrepp inom genusforskningen, och är väl studerade och 

beskrivna normsystem. Den senare är snarare en lösare samling av föreställningar om hur en 

bra familj ska vara och se ut. Nedan följer beskrivningar av respektive normsystem. 

 

Tvåkönsnormen är en mycket utbredd norm, som inte är särskilt uppmärksammad i 

feministkretsar och ännu mindre i samhället. Normen består av olika föreställningar som 
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tillsammans skapar en världsbild där det endast finns två kön – man och kvinna. Dessa 

könskategorier upprätthålls genom att skiljas från varandra, med tankar om biologi, kroppar, 

femininitet och maskulinitet. Tvåkönsnormen upprätthåller föreställningen om att det enbart 

finns två kön och att dessa kön är medfödda och bestäms av utformningen av människors 

könsorgan. Normen bidrar sedan till att hålla isär könen genom bland annat uppdelningar av 

offentliga utrymmen (t.ex. toaletter) och med olika personnummer. Tvåkönande, som innebär 

diskriminering mot alla som inte passar in i tvåkönsnormen, är så omfattande att de flesta andra 

former av könsdiskriminering alltid innehåller tvåkönande. Det är en utbredd norm och det är 

svårt, nästan omöjligt, att tänka sig en värld utan denna tvåkönsnorm. (Hornscheidt, 2015, s. 

33-34.) 

 

Cisnormativitet används ofta synonymt eller istället för tvåkönsnorm för att benämna det 

normsystem som bestämmer vilka könsidentiteter som är möjliga, och hur dessa kan utformas. 

Föreställningarna handlar om att det enbart finns två kön, och att ett visst könsorgan alltid ger 

en viss könsidentitet. I min uppsats kommer jag att använda “tvåkönsnorm” för att benämna 

den övergripande norm som skapar en världsbild där endast två kön är möjliga och 

cisnormativitet för att benämna normer om ”biologiskt” kön och könets oföränderlighet. Detta 

är dels normer kring att en viss typ av kropp är kopplad till ett visst kön (exempelvis att en 

person med penis är kille) och dels den normativa föreställningen om att kön är statiskt och 

oföränderligt. (Lundin 2015 i Nord et. al., 2016 s. 17.) 

 

Heteronormativitet är ett normsystem som är lika brett som tvåkönsnormen – det finns överallt 

i samhället och verkar på alla nivåer, från lagar och regler till val av partner och utformande av 

självbild. Heteronormativiteten är en slags fortsättning på tvåkönsnormen – isärhållandet av 

könskategorierna man och kvinna baseras på att de två är olika och att de förväntas “komplett-

era” varandra i en relation. Själva normen innefattar föreställningen att heterosexualitet skulle 

vara den självklara och naturliga sexualiteten, medan alla andra sexualiteter är avvikande och 

onaturliga. (Rosenberg, 2002, s. 6.) 

 

Normer om familjer handlar ofta om kärnfamiljen – en familjeform som ofta anses vara en 

bättre familjeform än andra. För att definiera vad familjenormer är har jag använt mig av NE:s 

definition av “kärnfamilj”. De beskriver den så här:  
kärnfamilj, man och kvinna förenade i äktenskap samt deras gemensamma biologiska eller adopterade 

barn. Makarna lever tillsammans i ett gemensamt hushåll. I dag betraktas även familjer där makarna inte 
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är gifta men har gemensamma barn som kärnfamiljer. Kärnfamiljen framstår som en ideal familjeform i 

de flesta västerländska industrisamhällen, och familjelagstiftning och familjepolitik är inriktade på att 

bevara den som samlevnadsform. (Nationalencyklopedin, u.å.) 

Definitionen fångar in kärnan i de starkaste familjenormer vi har i västvärlden idag: en (gift) 

man och kvinna som bor ihop och har gemensamma barn (biologiska eller adopterade). Rent 

konkret handlar det alltså om att det finns föreställningar om att en familj måste bestå av två 

föräldrar (och alltså inte ensamstående, polyamorösa eller andra konstellationer) och att dessa 

ska vara en man och en kvinna. Det finns också föreställningar om att en familj måste ha ett 

eller flera barn för att kunna vara en familj. 

 

Alla dessa fyra normsystem ingår i metoden genderism. Metoden kan fånga upp många olika 

sorters normerande uttryck i många olika sorters texter. I nästa avsnitt ska jag utförligare 

beskriva hur jag använt metoden genderism för att studera partiprogrammen.  

 

3  Material och metod 
3.1  Material 
Jag ska studera reproduktionen av normer i fyra partiprogram (eller motsvarande dokument) 

och har därför valt ut avsnitt om familjepolitik som jag tror passar detta syfte. Sex partiprogram 

genomletades efter ett sådant tydligt avgränsat avsnitt: Feministiskt initiativ, Socialdemo-

kraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det fanns 

endast hos Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ 

och därför är det dessa partiprogram jag har valt att studera i min undersökning. Feministiskt 

initiativ är med trots att det inte är ett riksdagsparti för att få en intressant jämförelsepunkt, då 

de som uttalat feministiskt parti kan antas ha minst diskriminering av alla valda partier.  

 

Avsnitt som behandlar familjepolitik har valts eftersom familjepolitiken tvingar partierna att 

beskriva hur familjer kan eller ska se ut och vad de ska ha för rättigheter och skyldigheter. 

Texterna handlar därmed om normer kring familj, sexualitet och kön. De utvalda avsnitten är 

ungefär lika långa hos Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ – 

mellan 2–3 sidor. Moderaternas avsnitt är endast en halv sida långt. Skillnaden i sidantal 

kommer inte kompenseras genom att exempelvis enbart studera ½ sida i vardera program.  
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Partiprogrammen har jag funnit på partiernas hemsidor. Alla har antagits på partiernas 

kongresser och hela partiet står bakom dokumentet. I enlighet med studiens syfte – att studera 

normerna år 2018 har jag endast valt att undersöka de senast antagna partiprogrammen, alltså 

de som är nu gällande. Eftersom partiprogram gäller fram tills ett nytt klubbas igenom spelar 

det alltså ingen roll att alla dessa partiprogram är antagna tidigare år än 2018. 

 

3.2  Metod 
Jag kommer att använda metoden genderism. Den används för att visa på olika sorters 

diskriminering som baseras på kön. Rent konkret realiseras denna metod i ett antagande att det 

finns fyra olika ”könanden” (alltså kategoriseringar av människor som har med kön att göra). 

I originalmetoden finns det sex olika sorters könande, men jag har valt bort “kategorial-

könande” och “androkönande” då mitt material inte passade att undersöka ur de aspekterna 

(Hornscheidt, 2015). Denna metod är både teori och metod i ett, och kräver en kvalitativ studie. 

Den bygger på att forskaren själv ska undersöka en text och excerpera formuleringar som passar 

in i de olika kategorierna. En formulering är alltså ett textutdrag från partiprogrammen. I 

resultatdelen redovisas exempel på formuleringar från partiprogrammen och dessa formul-

eringar används för att motivera kategoriseringen.  

 

Undersökningen av inkluderande formuleringar utgår från Lind Palickis beskrivning av 

”inkluderande”. Lind Palicki undersöker en broschyr från Försäkringskassan och studerar vilka 

som inkluderas i textens målgrupp (Lind Palicki, 2010). I min undersökning kommer jag 

använda ”inkludering” för att tala om vilka som inkluderas i en text, alltså formuleringar där 

t.ex. kön nämns, men på ett sätt som inkluderar alla könsidentiteter. 

 

De fyra könanden som jag ska undersöka är reprokönande, tvåkönande, heterokönande och 

ciskönande. Jag har läst de utvalda delarna i partiprogrammen och markerat alla förekomster 

av de fyra kategorierna, samt situationer där programmen i sina formuleringar gör mer eller 

mindre medvetna val att inkludera.  

 

 I tablå 1 presenterar jag de olika diskrimineringsformerna med en kort förklaring och 

formuleringar ur mitt analysmaterial på dessa könanden. Jag har valt de formuleringar ur mitt 

material som allra tydligast visar vad de olika diskrimineringsformerna innebär. Jag har alltså 
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inte aktivt valt ut citat från Sverigedemokraterna – utan det var där det fanns flest tydliga 

exempel på diskriminering. 

 

Tablå 1 – Exempel på diskriminering 

Diskrimineringsform Förklaring Exempel 

Reprokönande Föreställningar om hur en 
familj ska se ut. 

“kärnfamiljen är den 
samlevnadsform som har 
bäst grundförutsättningar att 
ge barnen en stabil och trygg 
uppväxtmiljö.” SD 

Tvåkönande Föreställning om att alla 
tillhör ett av två kön - man 
eller kvinna. 

“varken kvinnor eller män 
skall särbehandlas på basis av 
sin könstillhörighet.” SD 

Heterokönande Normer som förutsätter att 
alla människor är 
heterosexuella. 

“Samhället ska eftersträva att 
ge barnet en ny familj som 
ersätter barnet för den 
mamma och pappa som gått 
förlorade.” KD 

Ciskönande Föreställning att kön är 
stabilt och oföränderligt, 
samt att en viss typ av 
kroppar alltid är ett visst kön. 

“vissa människor kan födas 
med en oklar [...] 
könstillhörighet” SD  

 

I tablå 2 presenterar jag en kort förklaring av inkludering samt ett exempel ur texten. Det har 

varit svårt att bedöma vad som räknas som inkludering och om det är gjort medvetet eller inte. 

Därför har jag har även valt att ta med uttryck där avsikten antagligen inte är att inkludera, men 

där effekten blir detsamma. 

 

Tablå 2 – Exempel på inkludering 

 Förklaring Exempel 

Inkludering Formuleringar som aktivt 
inkluderar grupper. 

“De personer, två eller flera, 
som har ett gemensamt 
boende, gemensam ekonomi 
och olika former av 
gemensamt ägande ska, om 
de så önskar, kunna ingå 
juridisk/ekonomisk 
samlevnad.” Fi 
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De olika kategorierna går inte alltid att skilja åt. Många formuleringar är t.ex. både 

reprokönande och heterokönande samtidigt. Jag har löst det problemet genom att placera 

formuleringen i endast en kategori. I vissa fall nämner jag även vilka andra kategorier som 

formuleringen kan passa i. Utdrag ur texterna och medföljande förklaring kommer jag att 

presentera i resultatdelen, så att läsaren kan få en uppfattning om hur dessa ställningstaganden 

gjorts.  

 

Eftersom jag själv är aktiv medlem i Feministiskt initiativ har jag både gjort en extra kritisk 

granskning av deras text, för att motverka eventuell partiskhet och tagit hjälp av andra som 

kontrolläst texten för att se att jag inte missat någon diskriminerande formulering.  

  

4  Resultat 
I kapitlet redovisar jag de olika partierna var för sig och avslutar med en jämförelse mellan 

dem. Jag har valt att redovisa ca en formulering per diskrimineringskategori och en för 

inkludering, förutom för Feministiskt initiativ som inte innehåller någon diskriminering och 

där redovisas därför fler exempel av inkluderande.  

 

Jag har sammanställt alla förekomster av könsdiskriminering och inkludering i tabell 1, där det 

framgår hur många formuleringar jag funnit av vardera slag. Sverigedemokraterna har endast 

ett fall av inkludering, medan Feministiskt initiativ har 14. Kristdemokraterna och Moderaterna 

har fem respektive tre inkluderande formuleringar. I tabellen har jag först en rad för disk-

riminering, där jag räknar det totala antalet diskriminerande formuleringar per parti. Sedan har 

jag fyra rader där det framgår inom vilka kategorier dessa diskriminerande formuleringar 

hamnar i. Sverigedemokraterna har 25 diskriminerande formuleringar, varav de flesta av dessa 

är reprokönande eller tvåkönande. Kristdemokraterna har 19 diskriminerande formuleringar, 

och de flesta är reprokönande. Moderaterna har lika mycket reprokönande som tvåkönande – 

och ingen annan sorts diskriminering. Feministiskt initiativ har inga diskriminerande form-

uleringar. 
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Tabell 1 – Totala förekomster av diskriminering och inkludering fördelat på parti 

 SD KD M Fi 

Inkludering 1 5 3 14 

Diskriminering 25 19 4 0 

     

Reprokönande 9 11 2 0 

Tvåkönande 9 5 2 0 

Heterokönande 2 3 0 0 

Ciskönande 4 0 0 0 

 

4.1  Sverigedemokraterna 
Avsnittet ur Sverigedemokraternas program heter “10. Sverigedemokraterna, familjen och 

jämställdheten” och handlar om just familje- och jämställdhetspolitik (s. 24–25). Totalt hittade 

jag 25 formuleringar, 24 diskriminerande, och en inkluderande. Av de diskriminerande 

formuleringarna var flest reprokönande (nio stycken) och tvåkönande (också nio stycken). Det 

förekom fyra ciskönande formuleringar och endast två formulering som var heterokönande. 

 

4.1.1  Diskriminering 
Reprokönande 

Sverigedemokraterna skriver uttryckligen vilken familjeform de anser är bäst för samhället. 

“Det är Sverigedemokraternas övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform som har 

bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxtmiljö.” (s. 24). Andra sorters 

familjebildningar anses alltså ha sämre “grundförutsättningar”. De beskriver inte närmare hur 

en kärnfamilj ser ut, och därför tolkar jag att de syftar på den allmänna bilden av en kärnfamilj 

som NE beskriver (Nationalencyklopedin, u.å.). Formuleringen är reprokönande eftersom den 

bestämmer och värderar förutsättningar utifrån vilka människor som  kan eller inte kan skapa 

en familj. 
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Familjen beskrivs också som en viktig enhet som måste hålla ihop. De skriver att “Politikens 

uppgift är att stötta familjerna utan att inkräkta på deras handlingsfrihet, men också att skapa 

starka skyddsnät och rycka ut till barnens stöd i de fall då föräldrarna sviker sitt ansvar eller då 

familjen av någon orsak faller sönder.” (s. 24). Det nämns att politiken ska skapa skyddsnät 

och “rycka ut till barnens stöd” i de fall då familjen går sönder. Det finns mycket underförstått 

i denna formulering: familjen är en enhet och den faller sönder genom t.ex. att en förälder 

lämnar familjen, eller är otillräcklig som förälder på något annat sätt. Det innehåller alltså en 

norm om kärnfamiljen och att en familj ska vara konstant och stabil.  

 

Tvåkönande 

Den vanligaste förekomsten av tvåkönande i Sverigedemokraternas text är att de nämner 

kvinnor och män som de enda könskategorierna. Detta skrivs bland annat som “kvinnor 

respektive män” (s. 25). Det förekommer många fall av tvåkönande i koppling till föräldraskap 

och föräldraroller. Ett exempel på det är formuleringen “I de fall ett barn har förlorat båda sina 

biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och en kvinna som en ersättning för den 

far och den mor man har förlorat.” (s. 24–25). Formuleringen förutsätter för det första att barnet 

ska bo och leva med sina biologiska föräldrar, och för det andra förutsätter den att barn som 

förlorar sina föräldrar kommer att sakna just en man och en kvinna. Här reproduceras 

antagandet om de biologiska föräldrarnas kön. Det förutsätts också att de biologiska föräldrarna 

är en man och en kvinna, och osynliggör därmed andra sexualiteter än heterosexuella samt 

transpersoner och ickebinära. Formuleringen är tvåkönande, heterokönande, reprokönande och 

ciskönande, allt i ett. 

 

Heterokönande 

Formuleringen ovan om de förlorade föräldrarna är ett tydligt exempel på den typen av 

heterokönande som förekommer i Sverigedemokraternas partiprogram. De gånger då föräldrar 

nämns definieras de som far och mor eller mamma och pappa. Heterokönandet syns också i ett 

stycke som handlar om just sexualpolitik. 
Bortsett från att vi inte anser det vara förenligt med barnens bästa att låta samkönade par och polyamorösa 

grupper adoptera och inseminera samt att det bör vara upp till de religiösa församlingarna själva att 

avgöra huruvida vigselakten skall utsträckas till att gälla även andra än två människor av olika kön (s. 

25) 

Denna formulering är en uppräkning av det som Sverigedemokraterna anser vara dåligt för 

barn och det är starkt normerande för hur en familj bör se ut. Det beskrivs också att församlingar 
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kan själva avgöra “huruvida vigselakten skall utsträckas till att gälla även andra än två 

människor av olika kön”. Detta antyder att vigseln är förbehållet heteropar, men att homopar 

eventuellt kan få gifta sig. 

 

Ciskönande 

Sverigedemokraterna är det enda partiprogram som har formuleringar som innehåller 

ciskönande. Mest tydligt är detta i formuleringen  
Mot bakgrund av detta är det också naturligt för oss att erkänna att vissa människor kan födas med en 

oklar eller ombytt könstillhörighet och att dessa människor skall få samhällets stöd i händelse av att detta 

förhållande utgör ett problem för dem.” (s. 25) 

Jag antar att de med denna formulering syftar på transpersoner och intersexpersoner, som då 

inte har lika ”klar” könstillhörighet som cispersoner(personer vars könsidentitet 

överensstämmer med den de tilldelades vid födseln). Ordet “oklar” tolkar jag som negativt 

laddat i detta sammanhang, och att det syftar till något som samhället eller normen inte kan 

reda ut, snarare än att personen själv är osäker på sin identitet. Därför får ordet betydelsen får 

inte plats inom normen och blir därför obegriplig. Jag tolkar det som att de med “ombytt” ger 

uttryck för föreställningen att transpersoner skulle “byta” kön när de kommer ut med sin 

könsidentitet. Att vara trans beskrivs som “detta förhållande” – ett abstrakt begrepp vilket 

speglar en syn på att transpersoners identitet skulle vara en omständighet, något instabilt och 

föränderligt. Personer ska få stöd “i händelse av att detta [...] utgör ett problem för dem.” Den 

formuleringen synes förutsätta för det första att transpersoner generellt sett inte ska få stöd, och 

för det andra att det skulle vara ett problem för dessa personer att vara transpersoner. 

 

4.1.2  Inkluderande 
Sverigedemokraterna skriver att de anser att heterosexualiteten är en bättre familjeform än 

homosexualiteten och de uttrycker även åsikter om att homosexualitet inte är bra. Trots detta 

avslutar de sitt avsnitt om familjepolitik med att skriva ”Trakasserier och förföljelse av någon 

människa på basis av dennes sexuella läggning är förkastligt och skall bestraffas hårt.” (s. 25). 

Jag har räknat detta som ett inkluderande eftersom det erkänner människors rättighet att slippa 

förtryck och hatbrott på grund av sin sexuella läggning. 
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4.2  Kristdemokraterna 
Avsnittet jag valt ur Kristdemokraterna har rubriken “4.1. Familjen” och det är 4 ½ sidor långt 

(s. 93–97). I avsnittet fann jag 24 formuleringar, 19 som var diskriminerande och 5 som var 

inkluderande. Av de diskriminerande var de allra flesta reprokönande (11 stycken), medan 

tvåkönande förekom fem gånger och heterokönande tre gånger. Det fanns inga ciskönande 

formuleringar i Kristdemokraternas program. 

 

4.2.1  Diskriminering 
Reprokönande 

Reprokönande i Kristdemokraternas text består främst av variationer av uttrycket ”båda sina 

föräldrar” (s. 95) samt beskrivningar av hur en idealfamilj ska se ut. Uttrycket “båda sina 

föräldrar” förstärker normen om att en familj består av två, och endast två, föräldrar. I likhet 

med Sverigedemokraterna beskriver också Kristdemokraterna hur en idealfamilj ska se ut: 

“Familjen består i de flesta fall av mamma, pappa och barn [...]” (s. 96). Formuleringen är 

värdeladdad och uttrycket “i de flesta fall” förstärker bilden av att detta är det 

eftersträvansvärda och rätta sättet att ordna en familj på.  

 

Tvåkönande 

Den vanligaste förekomsten av tvåkönande i Kristdemokraternas text är dels användandet av 

”mor och far” samt användandet av termerna ”olikkönade” och ”samkönade”.  Det senare 

förekommer i denna forulering: “Samhället ska framhålla en medveten vilja till stabil 

familjegemenskap. Det markeras bäst genom en civilrättslig giftermålsbalk som gäller för både 

olikkönade och samkönade par och som erbjuder den tryggaste juridiska formen för 

samlevnad.” (s. 96). Termerna “olikkönade” och “samkönade” syftar antagligen på ”hetero” 

och ”homo” och är på så vis tvåkönande. Men termerna definierar inte vilka kön som ska vara 

olikkönade eller samkönade, och kan därför innefatta alla könsidentiteter. Slutet på formuler-

ingen är däremot inkluderande, där “samlevnad” täcker in de flesta former av kollektiva 

boendeformer.  

 

Heterokönande 

Kristdemokraternas program innehåller flera formuleringar med heterokönande, då de ofta talar 

om enskilda familjer och “mamma och pappa” (s. 96, 97) som de två föräldrarna i den familjen. 

Ett tydligt exempel på heterokönande är formuleringen ”Samhället ska eftersträva att ge barnet 
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en ny familj som ersätter barnet för den mamma och pappa som gått förlorade.” Det förutsätter 

både att barnets tidigare föräldrar var heterosexuella och att barnets kommande föräldrar ska 

vara det. 

 

4.2.2  Inkludering 
Det förekommer flera formuleringar med inkludering i Kristdemokraternas text, både sådana 

som är könsneutrala (alltså att formuleringarna är skrivna så att kön inte nämns eller antyds) 

och sådana som aktivt uttrycker en vilja att inkludera. Tydligast är detta i formuleringen “Vid 

utformandet av politiken gentemot barnfamiljer är det viktigt att inse att familjer ser olika ut 

och har olika behov.” (s. 94). En annan formulering är ”Eftersom behov och önskemål varierar 

över tid och mellan olika familjer måste samhällets stöd till barnfamiljer vara organiserat så att 

det kan användas på ett flexibelt sätt. (s. 95)” Formuleringen är både inkluderande och inte. Att 

familjer likställs med barnfamiljer stärker en norm om att en familj måste innehålla barn för att 

vara en familj. Däremot uttrycks återigen att familjer har olika behov och önskemål – något 

som också betyder att familjer skulle se olika ut. Formuleringen avslutas med ett inkluderande 

ordval: “[...] men i vårt samhälle finns andra familjebildningar som ska ha samma respekt och 

stöd.” (s. 96). Ordet “familjebildningar” blir ett inkluderande sätt att skriva och ett sätt att 

nämna många utan att behöva beskriva varje enskild familjebildning. 

 

4.3  Moderaterna 
Avsnittet jag valt ur Moderaternas program (som kallas “handlingsprogram”) heter “Omtanke 

om alla familjer” (s. 23). Det är endast en halv A5-sida långt, och därmed mycket kortare än 

avsnitten från de andra partierna. I moderaternas avsnitt hittade jag sju formuleringar, fyra 

diskriminerande och tre inkluderande. De diskriminerande förekomsterna bestod av två 

reprokönande och lika många tvåkönande.  

 

4.3.1 Diskriminering 
Reprokönande 

Moderaterna har ett exempel på reprokönande i en formulering där de beskriver män och 

kvinnor som de två möjliga föräldrarollerna. De skriver “Det borde vara självklart att män kan 

vara föräldrar fullt ut och värderas lika högt som kvinnor i sin föräldraroll.” (s. 23). 

Formuleringen antyder att den lika värderingen bland föräldrar endast gäller för heteropar. I ett 

par med bara män blir det självklart att de inte värderas olika på grund av kön. Den problematik 
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som de antagligen försöker belysa är just hierarkin mellan cismän och ciskvinnor där 

ciskvinnor förutsätts vara bättre föräldrar än cismän. Det är möjligt att det kan mena att kvinnor 

och män ska värderas lika i sin föräldraroll i allmänhet. Men jag uppfattar det som mindre 

troligt. 

 

Tvåkönande 

Ett sätt som tvåkönande nämns i texten är genom användandet av kategorierna ”hetero-, homo 

och bisexuella”. Formuleringen lyder ”Hetero-, homo-, bisexuella och transpersoner ska ha 

samma juridiska förutsättningar att skaffa barn och ingå äktenskap.” Kategorierna “hetero-, 

homo- och bisexuella” kräver en tvåkönsnorm för att fungera och är därför ett uttryck för 

tvåkönande. Utan två tydligt avskilda kön försvinner betydelsen av att skilja sexualiteter åt 

mellan ”samma” och ”olika” – vilka kön skulle det syftas på om det finns fler än två? Detta 

gäller givetvis bisexualitet, som enligt termen betyder ”två” eller ”båda” och syftar till ”båda 

könen”, alltså man och kvinna. Formuleringen osynliggör också andra sexuella läggningar än 

de tre nämnda. Det är också missvisande att nämna transpersoner i samma formulering 

eftersom det gör att det är lätt att tro att transpersoner är en form av sexuell läggning.  

 

4.3.2  Inkluderande 
Moderaternas partiprogram innehöll flera inkluderande formuleringar, några som uttrycker 

deras vilja att inkludera personer, och några formuleringar som är könsneutrala. Ett exempel 

på det könsneutrala är att de använder en omskrivning för att undvika att skriva ut kön på 

personer när de pratar om föräldraledighet. “Det finns anledning att pröva reformer kopplade 

till att förbättra jämställdhetsbonusen, möjliggöra för etableringsinsatser i samband med 

föräldraledighet och förstärka trenden mot ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.” (s. 

23).  Istället för att specificera vem som tar ut föräldraledigheten och benämna föräldrar med 

substantiv används passiviseringar/substantiviseringar vilket gör att formuleringen blir mer 

abstrakt och allmän.  

 

4.4  Feministiskt initiativ 
Från Feministiskt initiativs partiprogram har jag valt avsnittet “C.7. Familj, föräldraskap och 

barn” som är 2 sidor långt (s. 35–37). Trots att jag granskat texten flera gånger hittade jag inga 

diskriminerande formuleringar. De fåtal gånger som kön nämns så görs inte detta på ett sätt 

som är diskriminerande. De använder konsekvent “föräldrar” i plural utan någon markering av 
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könstillhörighet eller familjebildning. Det är alltså inte förutsatt hur många föräldrar som 

menas, utan det pratas om föräldrar som en generell grupp. Jag hittade fjorton inkluderande 

formuleringar. Den stora mängden inkluderande formuleringar i Feministiskt initiativs 

program visar att de är medvetet inkluderande, och att de jobbat igenom hela texten för att vara 

just det. 

 

En typ av inkluderande formuleringar som är vanliga i Feministiskt initiativs program var 

exempel som belyser att det finns begränsande normer, och som tar avstånd från dessa. Exakt 

det görs i denna formulering: “Dagens lagstiftning behöver dessutom reformeras för att bryta 

med den nuvarande lagstiftningens heteronormativa syn på föräldraskapet och bli öppen för 

föräldraskap bortom kärnfamiljen. (s. 36)”. Här uttalas normen både i “heteronormativa” och i 

“kärnfamiljen” med syfte att “bryta” och “reformera” detta. Det framgår alltså tydligt att 

Feministiskt initiativ vill förändra heteronormen och andra normer om familjebildning och 

föräldraskap, för att kunna inkludera fler. 

 
En annan typ av inkluderande formuleringar är sådana där de som idag anses vara 

normbrytande (alltså avvikande från normen) nämns på ett positivt och uppvärderande sätt. 

Detta synliggör grupper som ofta utelämnas och osynliggörs. Ett exempel från texten är 

“Väldigt många familjer i dagens samhälle faller utanför den normen, på ett eller annat sätt. 

Ensamstående föräldrar, ombildade familjer och regnbågsfamiljer är några exempel.” (s. 36). 

Vid uppräkningar finns det alltid en risk att exkludera de grupper som inte nämns, men 

Feministiskt initiativ undviker detta genom att skriva ”är några exempel”. 

 

Feministiskt initiativ beskriver också den framtid som de önskar sig – en framtid som inte 

innefattar samma begränsande normer som idag. Ett exempel på detta är “Ett välfärdssamhälle 

förutsätter att samhällets insatser fokuseras på barnen och deras bästa, oavsett hur 

familjekonstellationen ser ut – med en, två eller flera försörjare.” (s. 35). Här nämns flera olika 

typer av familjebildningar utan att värdera dem. “Försörjare” är också mer generellt än t.ex. 

föräldrar. 

 

Könsneutralitet förekommer i alla partiprogram i någon mån. Feministiskt initiativ har många 

medvetna förekomster av könsneutralitet, som i formuleringen “De personer, två eller flera, 
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som har ett gemensamt boende, gemensam ekonomi och olika former av gemensamt ägande 

ska, om de så önskar, kunna ingå juridisk/ekonomisk samlevnad.” (s. 37). 

 

4.5  Jämförelse av de fyra partiernas texter om familjepolitik 
Jag kommer att använda begreppen ”explicit” och ”implicit”. Explicit för när partierna skriver 

om de fyra studerade normerna i klartext och implicit om de ger uttryck normerna utan att 

faktiskt nämna dem. 

 

4.5.1  Reprokönande 
Alla partier pratar i någon mån om, och reproducerar, familjenormer men endast Sverige-

demokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna reproducerar diskriminerande familje-

normer. Feministiskt initiativs familjenormer är mer öppna och de exkluderar inte någon 

specifik grupp. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna skriver tydligt ut vilken sorts 

familj som de tycker är bra, och vad en familj kan vara. De är explicita i sina formuleringar 

kring familjenormer.  

 

I någon mån kan det sägas att alla formuleringar i det utvalda avsnitten utgör familjenormer, 

eftersom de alla handlar om just familjer. Det gör att tvåkönande, heterokönande och 

ciskönande också sätter gränser för hur en familj kan vara och se ut. Som jag nämnde i 

metodavsnittet kan det ibland vara svårt att skilja dessa kategoriseringar åt, och just när det 

gäller familjenormer är det tydligt att de alla samspelar och bidrar till att skapa diskriminerande 

familjenormer. Heteronormen är också i sig en reprokönande norm, eftersom den uttrycker 

vilka som kan och bör bilda par och det är sedan dessa par som förväntas skaffa barn. 

 

4.5.2  Tvåkönande 
Alla partier förutom Feministiskt initiativ har en konsekvent och omedveten användning av 

tvåkönande ord som ”kvinnor och män” och ”mammor och pappor”. Detta slentrianmässiga 

diskriminerandet är implicit och bidrar till en stark osynlig tvåkönsnorm som genomsyrar hela 

texten. Eftersom kategoriseringen av människor i två kön är så stark och central i vårt samhälle 

och vårt sätt att se på världen är det inte konstigt att det förekommer i alla partier utom 

Feministiskt initiativ. Det är uppenbart att tvåkönsnormen är något som förekommer nästan 

automatiskt i en text, om inte författaren medvetet undviker det. Moderaterna t.ex., som i andra 

fall är aktivt inkluderande har flera förekomster av tvåkönande, och alla dessa är implicita. 
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Feministiskt initiativ har genomgående i sitt program lyckats med att inte reproducera 

tvåkönsnormen. 

 

Kristdemokraterna har inte många tvåkönande formuleringar förutom just de två jag nämnt 

ovan. Deras text är generellt sett mer könsneutral än Sverigedemokraternas (som de annars är 

mycket likt). I stora delar av avsnittet nämns eller antyds inte kön över huvud taget.  

 

4.5.3  Heterokönande 
De partier som har heterokönande formuleringar (Sverigedemokraterna och Kristdemo-

kraterna) skriver explicit att de inte tycker att homosexualitet är bra. De skriver båda att de inte 

vill att homosexuella personer ska få adoptera eller låta sig insemineras. Sverigedemokraterna 

skriver: 
I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och en 

kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat. Detta är orsaken till att vi motsätter 

oss statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående, som samkönade par och polyamorösa 

grupper.” (s. 25-26)  

I kristdemokraternas text tar detta sig uttryck i formuleringen ”Äktenskapet, som traditionellt 

sett förbehållits en relation mellan en man och en kvinna, ingås vid vigselgudstjänst eller andra 

betydelsefulla ceremonier och är en fråga för religiösa samfund, andra sammanslutningar och 

för parterna själva.” (s. 96) Det är alltså tydligt att heteronormen har ett starkt fäste i 

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas programmen, till skillnad från Moderaterna, 

där det inte förekommer heterokönande, och Feministiskt initiativ som tar avstånd från 

heteronormen. 

 

4.5.4  Ciskönande 
I hela mitt material fann jag endast fyra förekomster av ciskönande och alla fanns i Sverige-

demokraternas program. Tydligast uttrycktes detta i formuleringen om att personer kunde ha 

problem på grund av en ”oklar könsidentitet”. Det är intressant att jag inte hittade fler 

förekomster med tanke på att avsnitten handlar om familjer, och det är vanligt att det antas att 

alla som är gravida är kvinnor (och inte t.ex. transmän eller ickebinära). En förklaring kan vara 

att inget av partierna skriver om t.ex. förlossningsvård eller spädbarn i de undersökta avsnitten 

(möjligtvis förekommer sådant i avsnitt om t.ex. sjukvård).  
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Orden ”mamma och pappa” är inte är direkt ciskönande – det är inte specificerat något om 

vilken sorts kroppar eller könsuttryck dessa personer skulle ha. Men det är oftast underförstått 

att det är ciskvinnor och cismän som menas. Jag har inte räknat med detta i min analys men det 

kan vara intressant att lyfta som eventuell förklaring till varför jag inte hittade fler förekomster 

av ciskönande. 

 

4.5.5  Inkluderande 
Könsneutralitet är den vanligaste formen av inkluderande, och den finns i alla partiprogram 

utom Sverigedemokraternas. Det förekommer alltså formuleringar där kön inte nämns 

överhuvudtaget. Hur detta görs ser olika ut för olika partier. I början av Kristdemokraternas 

program till exempel, är det oklart om könsneutraliteten är ett resultat av en medveten 

inkludering, eller om det bara råkade bli så därför att skribenterna inte upplevde det som 

relevant att nämna kön just där. En anledning till att det förekommer könsneutralitet på detta 

sätt kan vara att partiprogrammen som politiska texter har en mycket bred målgrupp, och att 

de därför använder generella beskrivningar av personer. Det är tydligt av Kristdemokraternas 

avsnitt att de vänder sig till både kvinnor och män, och därför kan de medvetet ha valt att inte 

skriva ut antingen det ena eller andra tidigare, för att inte exkludera dessa läsare.  

 

I Moderaternas program är det tydligt att de har en del könsneutrala formuleringar som är ett 

resultat av aktivt inkluderande. De använder bland annat passiviseringar och nominaliseringar 

(alltså ord i passivform eller verb som skrivs som substantiv) för att åstadkomma denna 

neutralisering. Moderaterna har dock ett par formuleringar som inte är könsneutrala, så trots 

denna medvetna inkludering är de inkonsekventa i sitt användande av den.  

 

Till skillnad från de andra partierna tar Feministiskt initiativ starkt avstånd från heteronormen. 

De skriver ”Dagens lagstiftning behöver dessutom reformeras för att bryta med den nuvarande 

lagstiftningens heteronormativa syn på föräldraskapet och bli öppen för föräldraskap bortom 

kärnfamiljen.” (s. 36). 

 

4.6  Sammanfattning av resultat 
De olika partiprogrammen skiljer sig mycket åt vad gäller hur mycket diskriminering resp-

ektive inkludering de har. Resultaten visar att Sverigedemokraterna är mest diskriminerande 

och Feministiskt initiativ minst diskriminerande. Motsvarande är även Feministiskt initiativ 
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mest inkluderande, och Sverigedemokraterna minst inkluderande. Kristdemokraternas 

program innehåller både mycket diskriminering och mycket inkludering. En stor del av 

inkluderingen verkar vara ett medvetet val, trots att avsnittet i övrigt innehåller många 

diskriminerande formuleringar. I stort verkar det som att Feministiskt initiativ och Moderaterna 

gör ett aktivt arbete att inkludera och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna inte gör det 

och därmed är diskriminerande.  

 

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har många explicita normerande uttryck – de 

skriver hur de vill och tycker att människor ska vara och leva. Normerna de ger uttryck för 

sammanfaller också med de olika diskriminerande kategorierna, som tvåkönande, ciskönande, 

heterokönande och reprokönande.  

 

Två av partiprogrammen som jag har studerat innehåller alla tre diskrimineringsformer: 

reprokönande, tvåkönande och heterokönande. Generellt innehåller de flest förekomster av 

reprokönande, vilket inte är särskilt förvånande med tanke på att jag valt att studera avsnitt som 

handlar om just familjer. Jag hittade fyra förekomster av ciskönande, och alla fanns i 

Sverigedemokraternas partiprogram.  

 

Vad gäller inkluderande fann jag sådana formuleringar från alla fyra partier, flest var från 

Feministiskt initiativ där alla citerade formuleringar var inkluderande (och således innehöll 

partiprogrammet inga diskriminerande formuleringar) medan Sverigedemokraterna hade minst 

antal inkluderande formuleringar.  

 

5  Sammanfattande diskussion 
I det här avsnittet kommer jag att besvara frågan ifall det finns och reproduceras normer kring 

kön, sexualitet och familjebildning och om de är diskriminerande. Sedan kommer jag besvara 

frågan om det görs medvetna val att inte reproducera normer, alltså om det sker inkludering. 

Slutligen diskuterar jag hur denna diskriminering och inkludering sker. 
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5.1  Reproduceras normer om kön, sexualitet och familjebildning i 

partiprogrammen? 
De fyra normer jag undersökt förekommer i någon mån hos alla partier utom hos Feministiskt 

initiativ. Det skiljer sig hur mycket och vilka av dessa normer som reproduceras. 

Sverigedemokraterna har flest förekomster och typer av diskriminering. Programmet var 

ensamt om att innehålla alla fyra diskrimineringsformer. Det betyder att Sverigedemokraterna 

innehåller mest diskriminering och reproducerande av normer av alla undersökta partier. 

Kristdemokraterna reproducerar också normerna i mycket hög grad (många fler disk-

riminerande än inkluderande formuleringar), och de reproducerar alla normer utom cis-

normativitet. Moderaterna reproducerar bara två normer: repronormer och tvåkönsnormer. I 

Feministiskt initiativs partiprogram finns ingen diskriminering. Partiet tar avstånd från 

normerna och lyfter normbrytare på ett positivt sätt.  

 

5.2  Görs det medvetna försök att inte reproducera normer? 
Det görs medvetna försök att inte reproducera normer hos alla partier. Allra mest i Feministiskt 

initiativ, som enbart har inkluderande formuleringar. Inkluderingen i Feministiskt initiativs 

program är ett resultat av medvetna val. I Moderaternas partiprogram är det också tydligt att 

det görs försök att vara inkluderande. Det förekommer inget heterokönande eller ciskönande i 

deras program, och det förekommer många inkluderande formuleringar. Jag tolkar det som att 

Moderaterna avsiktligt undvikit att reproducera heteronormer därför att de bryr sig om den 

frågan, men att avsaknaden av cisnormer snarare handlar om att det inte förekommit situationer 

där de haft ”möjlighet” att reproducera normer.  

 

Det är inte förvånande att Feministiskt initiativ, vars huvudfråga är just kön och diskriminering 

utifrån kön, undviker alla former av diskriminering. På samma sätt är det inte heller förvånande 

att Moderaterna undviker att vara heteronormativa, men att de inte undviker tvåkönande eller 

reprokönande. Samma sak syns i både Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas program. 

Kristdemokraterna har alla könsdiskrimineringar utom ciskönande. Det kan betyda att det är 

en av de könande som är svårast att undvika och upptäcka. Men det kan också bero mer på att 

materialet inte lämpade sig för en analys av ciskönande. 

 

Både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har många förekomster av tvåkönande i 

form av vardagsord som ”mamma” och ”pappa” och ”kvinnor” och ”män”. Varför skriver de 
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ut dessa könade roller, medan Moderaterna och Feministiskt initiativ inte gör det? Kanske 

undviker Feministiskt initiativ dessa formuleringar för att de vet att de är tvåkönande, och 

kanske undviker Moderaterna dem därför att de lätt bidrar till andra normföreställningar som 

t.ex. heterokönande. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna verkar tvärtom använda 

formuleringarna som ett ställningstagande för att bevara könsnormer. Sverigedemokraterna har 

också ett stycke där de beskriver skillnader mellan män och kvinnor. De konstaterar att dessa 

skillnader är naturliga och oundvikliga och att det är bra att de finns. Att tala om kön på det 

sättet är tvåkönande och reproducerar alla fyra normer jag studerar. Det är uppenbart att 

Sverigedemokraterna inte vill vara inkluderande. Detta märks också på att jag enbart hittade en 

inkluderande formulering.  

 

För att illustrera slutsatsen av mina resultat och analys presenterar jag diskrimineringen och 

inkluderingen i figur 1. Figuren visar sambandet mellan mängden diskriminering och mängden 

inkludering, där mycket diskriminering sammanfaller med lite inkludering och vice versa.  

Figuren är en skala där Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ placeras på motsatta 

sidor av en skala. Kristdemokraterna kan placeras bredvid Sverigedemokraterna och 

Moderaterna bredvid Feministiskt initiativ så som de förekommer enligt denna ordning, där 

den första är mest diskriminerande och minst inkluderande och den sista är minst 

diskriminerande och mest inkluderande: Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, 

Moderaterna, Feministiskt initiativ.  

 

Mycket 

diskriminerande 

Lite 

inkluderande 

Lite 

diskriminerande 

Mycket 

inkluderande 

SD       KD       M         Fi 

Figur 1. Samband mellan diskriminering och inkludering i partiprogram. 
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5.3  Hur reproduceras de? 
Normerna reproduceras med mer eller mindre aktivt diskriminerande formuleringar. Den 

vanligaste formen av diskriminering finns i vardagsord som ”mamma och pappa” och att tala 

om ”heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet” som de enda sexuella läggningarna. Just 

att skriva ut ”män och kvinnor” som de enda möjliga könskategorierna är också mycket vanligt 

i partiprogrammen – något som alla utom Feministiskt initiativ gör. I Sverigedemokraternas 

och Kristdemokraternas program sker det också genom att de aktivt skriver ut att de tycker att 

vissa grupper är bättre än andra. Det kan t.ex. se ut som i formuleringen att de inte anser det 

”vara förenligt med barnens bästa att låta samkönade par och polyamorösa grupper adoptera 

och inseminera” (s. 25). Grupperna som nämns i citatet diskrimineras genom att pekas ut som 

icke önskvärda. Det sker också diskriminering i form av tydligt definierande av vad en familj 

är och vilka som kan ingå i den. Genom att dra en gräns för vilka som inkluderas så skapas 

automatiskt en gräns för vilka som lämnas utanför den. Både Sverigedemokraterna och 

Kristdemokraterna drar denna gräns så att alla diskrimineringskategorier jag undersöker 

hamnar utanför gränsen, och enbart de som innefattas av normen hamnar innanför gränsen.  

 

Det kan alltså sägas att Feministiskt initiativ, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är 

medvetna om alla dessa normer, och att de har valt att ta avstånd från dem eller att reproducera 

dem. Två direkt motsatta strategier. Varför är det stor skillnad i hur partierna reproducerar, 

eller inte reproducerar, normer kring kön, sexualitet och familj? Normerna har funnits under 

en lång tid, och ifrågasättandet av dem har fått fäste relativt nyligen och växer mer och mer 

varje år. Värderingarna i samhällets har ändrats i takt med uppmärksammandet av dessa 

diskriminerande normer, men normerna finns ändå kvar på många ställen i samhället idag. 

Därför är det inte konstigt att konservativa partier som Sverigedemokraterna och 

Kristdemokraterna uttrycker dessa värderingar som funnits sedan länge, medan ett ungt och 

uttalat feministiskt parti som Feministiskt initiativ tar starkt avstånd från dem. 

 

Är du man eller kvinna? Den frågan tvingas läsaren av Sverigedemokraternas, Kristdemo-

kraternas och Moderaternas partiprogram svara på. I både Sverigedemokraternas och 

Kristdemokraternas texter uppmanas läsaren också att värdera familjekonstellationer olika och 

upprätthålla diskriminerande föreställningar om kön. Men det här är antagligen inte unikt eller 

speciellt för just partiprogram eller just dessa partier. Alla normer som jag visat i Sverigedemo-
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kraternas, Kristdemokraternas och Moderaternas program förekommer i många texter i 

samhället.  

 

I denna undersökning har metoden genderism fungerat väl och den har gett intressanta och 

viktiga resultat.  Det ger hopp om att den i framtiden kan bli en del av en utveckling av 

forskningen inom språk och kön, där fler aspekter av könsdiskriminering studeras. Med tanke 

på hur väl metoden har fungerat och hur lätt den varit att jobba med så hoppas jag att 

genderismen kan vara en väl anpassad metod för att göra just det. 

 

6  Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur normer utifrån kön, sexualitet och familjebildning 

reproduceras i partiprogram i Sverige år 2018. Mer specifikt ville jag undersöka om vissa 

grupper diskrimineras i partiprogrammen och ifall det gjordes medvetna försök att inte 

reproducera normer. 

 

Min teoretiska utgångspunkt var feministisk kritisk diskursanalys, vars viktigaste komponent 

är en diskursanalys där kön som förtryck är i fokus. Metoden jag använde gjorde just detta, 

genom att undersöka olika sorters könsförtryck. Den diskriminering jag undersökte var alltså 

de fyra sorter som genderismen täcker in. Jag har också undersökt aktivt undvikande av 

diskriminering, som jag kallat inkludering, och hur detta tagit sig uttryck.  

 

Jag har kommit fram till att vissa grupper diskrimineras i alla studerade partiprogram utom 

Feministiskt initiativ. De grupper det handlar om är de som drabbas av diskriminering utifrån 

kön, sexualitet och familj. Detta skedde explicit i både Sverigedemokraternas och 

Kristdemokraternas partiprogram, och implicit i alla partiprogram förutom Feministiskt 

initiativ. Jag har också visat att Feministiskt initiativ gör många medvetna val att inte 

reproducera normer. Kristdemokraterna och Moderaterna hade också medvetna försök att vara 

inkluderande, och Moderaterna lyckades oftare än Kristdemokraterna, då Kristdemokraternas 

försök ofta resulterade i delvis inkluderande och delvis diskriminerande. Sverigedemokraterna 

hade endast en inkluderande formulering. 

 

Jag har alltså fått svar på båda mina frågeställningar. Många grupper diskrimineras i 

Sverigedemokraternas partiprogram, och en del i Kristdemokraternas och Moderaternas. Det 
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gjordes också många medvetna försök att inkludera grupper i Feministiskt initiativs 

partiprogram, och en del i Moderaternas och Kristdemokraternas.  

 

Det är tydligt att graden av medvetenhet om olika normer påverkar hur dessa normer 

reproduceras i partiprogram. Det är också stor skillnad mellan olika partier hur de väljer att 

förhålla sig till normer. På så sätt kan mitt material tänkas visa de vanligaste sätten att förhålla 

sig till könsnormer: att vara inkluderande, att vara diskriminerande eller att vara en blandning 

mellan de två. 
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