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Abstract  

Previous research has shown that the Swedish democrats have a problematic view on gender 

equality and uses gender equality for other purposes. The aim of this study is to analyze how 

the Swedish Democrats legitimize their arguments about gender equality and to get a better 

understanding on their politics about gender equality. Methodologically this study is conducted 

by applying qualitative analysis and Van Leewen´s analytical framework which consists four 

legitimation strategies, authorization, moral values, rationalization and mythopoesis. Van 

Leeuwen’s analytical framework provides the opportunity to deeper analyze the Swedish 

democrat’s politics on gender equality. The theoretical framework is based on feminist 

theorizing about the nation. The primary material of this study is the Swedish democrat’s latest 

material specifically designed for their gender equality work and their principle program. The 

results show that Swedish democrats uses all four legitimation strategies, some more than 

others, to legitimize their arguments about gender equality. The results also show how the 

political party legitimize their arguments about gender equality in relations to other parts of 

their politics and uses gender equality in order to legitimate other parts of their politics. Non-

Swedish and other cultures are portrayed as the gender unequal “other” and are consider as a 

threat to gender equality.   
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1    Inledning  

1.1 Problemformulering  

Inom den statsvetenskapliga forskningen har intresset för populistiska högerradikala partier i Europa 

ökat på senare år. Forskningen har bland annat visat att dessa partier har ett problematiskt förhållande 

till jämställdhet då deras ideologiska värderingar speglas i deras jämställdhetspolitik (McClintock 

1993, Givens 2004 & Özkirimli 2010). Exempelvis har Sverigedemokraternas syn på jämställdhet 

varit föremål för intresse både i den politiska debatten och i media. Sverigedemokraterna är det 

riksdagsparti som har kritiserats mest för sin avsaknad av jämställdhetspolitiska ställningstaganden. 

Bland annat har forskningen visat att de har en motsägelsefull syn på jämställdhet och använder 

jämställdhetsfrågan för att motivera andra delar av sin politik (Lodenius & Wingborg 2009, 

Mulianari och Neergaard 2014). Aktuell forskning visar dock att partiet på senare år har blivit mer 

positivt inställt till jämställdhetsfrågan (Widfeldt 2015) och har numera en tydlig 

jämställdhetspolitik, vilket bland annat framgår av deras senaste material, som består av olika mål 

och strategier för sin jämställdhetspolitik. Hos Sverigedemokraternas kvinnoförbund - SD-kvinnor - 

har jämställdhetsfrågan fått en given plats. Sverigedemokraterna säger själva att de strävar efter ett 

jämställt samhälle (SD Åtgärdsprogram 2018/19:735), vilket skiljer dem från många andra 

populistiska högerradikala partier i Europa (McClintock 1993, Givens 2004, Özkirimli 2010).    

Vi har alltså å ena sidan ett parti med ett tydligt jämställdhetspolitiskt mål, som säger att det arbetar 

strategiskt och på bred front för att öka jämställdheten i samhället (SD Åtgärdsprogram 

2018/19:735), samtidigt som partiet är det riksdagsparti som får utstå mest kritik för sitt 

problematiska förhållande till jämställdhet. Därför är det intressant att undersöka var 

Sverigedemokraterna egentligen står i jämställdhetsfrågan idag. Är kritiken mot deras 

jämställdhetsarbete fortfarande befogad? Är intresset genuint i jämställdhetsfrågan? Vill de främja 

jämställdhetsarbetet eller har de ett bakomliggande motiv i jämställdhetsfrågan?  

Denna studie bidrar med ny kunskap om Sverigedemokraternas politik gällande jämställdhet på två 

sätt. För det först kommer Sverigedemokraternas resonemang om jämställdhet att analyseras djupare 

med hjälp av Van Leeuwens (2007) legitimeringsstrategier för att fånga och förstå 

Sverigedemokraternas aktuella politik gällande jämställdhet. Legitimeringsstrategierna används för 

att ge en djupgående förståelse av hur exempelvis mål eller resonemang kan användas för att 

legitimera och de kan även användas för att åstadkomma en djupgående analys av texter (Van 

Leeuwen 2007, s.92-96). Att undersöka Sverigedemokraternas politik gällande jämställdhet utifrån 
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legitimeringsstrategier är både viktigt och intressant, eftersom de kan ge en god bild av hur partiet 

ser på samt använder jämställdhet.  För det andra kommer partiets senaste material som är specifikt 

utformat för deras jämställdhetsarbete studeras, till skillnad från tidigare forskningsarbeten som har 

studerat äldre och andra typer av material. 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur Sverigedemokraterna legitimerar sina resonemang om 

jämställdhet samt att djupare analysera partiets politik gällande jämställdhet med hjälp av Van 

Leeuwens legitimeringsstrategier för att fånga partiets aktuella politik gällande jämställdhet. Med 

legitimeringsstrategierna kan man även undersöka huruvida partiet - såsom tidigare forskning 

framhållit - använder jämställdhet för att motivera andra delar i sin politik och hur i så fall.  

Frågeställningen som denna studie ämnar besvara blir således: 

1. Hur legitimerar Sverigedemokraterna sina resonemang om jämställdhet?  

1.3 Val av parti och avgränsning   

Mudde (2007) definierar det svenska politiska partiet Sverigedemokraterna som ett populistiskt 

högerradikalt parti i Europa. Partiet är på frammarsch med ett väljarstöd som kontinuerligt ökar. 

Framgången kom i riksdagsvalet 2010 då partiet fick 5,7 % av väljarstödet och för första gången 

fick plats i riksdagen, som vågmästare mellan det rödgröna blocket och alliansen. Partiets väljarstöd 

har från riksdagsvalen 2010 till 2018 ökat från 5,7 % till 17,5 % (valmyndighet 2010 & 2018). Detta 

ökande väljarstöd bör ses i ljuset av en allmän framväxt av populistiska högerradikala partier i 

Europa samt i Sverige.  Att studera Sverigedemokraternas politik är angeläget då partiet är det tredje 

största partiet i Sveriges riksdag. Denna studie avgränsas till att enbart studera Sverigedemokraternas 

politik utan någon jämförelse till andra populistiska högerradikala partier i Europa eller andra 

svenska riksdagspartier. Studien kommer inte att undersöka eventuella förändringar över tid i 

partiets politik gällande jämställdhet, utan den fokuserar på var Sverigedemokraterna står i 

jämställdhetsfrågan idag, dock kommer studiens resultat att relateras till tidigare forskning om 

Sverigedemokraterna. I denna studie vill jag fokusera på partiet som en enskild aktör och fördjupa 

mig i dess politik gällande jämställdhet, vilket kan öka möjligheterna att även förstå andra 

populistiska högerradikala partier och deras politik i relation till jämställdhet. Om partiet använder 

jämställdhet för att legitimera andra delar i sin politik kan studien även bidra till ett ytterligare tillägg 

av information om Sverigedemokraternas generella politik.  
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1.4 Centrala begrepp 

Då denna studie fokuserar på begreppen jämställdhet och feminism är det viktigt att kort definiera 

dessa för att underlätta förståelsen. 

 

Jämställdhet definieras som ett politiskt begrepp som betonar och strävar efter jämlikhet mellan 

könen (SCB 2018). Inom jämställdhetsarbetet talar man om reell och formell jämställdhet. Formell 

jämställdhet omfattar lika rättigheter, lika möjligheter och ickediskriminering, alltså att kvinnor och 

män är lika inför lagen. Reell jämställdhet handlar om att jämställdhet uppnås genom att män och 

kvinnor har lika villkor i realiteten och delar på ett likvärdigt sätt de rättigheter, möjligheter och 

makt som den formella jämställdheten tillförsäkras oss. Jämställdhetsarbetet kan ha både kvantitativt 

och kvalitativt fokus. Det kvantitativa jämställdhetsarbetet handlar om att kvantitativt uppnå en jämn 

fördelning mellan könen inom alla områden i samhället och att vidta åtgärder för att ändra 

maktförhållande mellan könen. Det kvalitativa jämställdhetsarbetet handlar om att uppmärksamma 

och förändra de stereotypa normer, värderingar och attityder som finns om könen. I det kvalitativa 

jämställdhetsarbetet betonar man ett förhållande där till exempel villkor och maktförhållande är 

könsneutrala och inte präglas av stereotypa normer (Mark 2007, s.15-18). I Sverige har 

jämställdhetsprocessen pågått och förändrats i över 100 år. Från att ha handlat om kvinnlig rösträtt 

och aborträtt till att bland annat handla om ”kvinnor och mäns lika villkor för att forma samhället 

och sina egna liv” (SCB 2018). 

 

Feminism definieras som en ”social rörelse” för jämställdhet och har sin grund i stödet för 

jämställdhetsarbetet. Feminismen strävar efter en samhällssyn där kvinnor och män är lika värda, 

har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Feminismen anser att det råder en maktobalans 

mellan könen, där kvinnor generellt sett är underordnade männen och den strävar därför efter att 

bryta ner denna maktobalans. Feminismen innefattar olika inriktningar som har vuxit fram under 

olika tidpunkter och kontexter. De olika feministiska inriktningarna fokuserar på olika problem, har 

olika idéer om hur jämlikhet mellan könen kan uppnås och förespråkar lösningar på problemet 

utifrån olika perspektiv. De vanligaste och största feministiska inriktningar är till exempel 

särartsfeminism, likhetsfeminism, liberalfeminism, socialistiskfeminism och radikalfeminism. Det 

finns även feministiska inriktningar som fokuserar på till exempel postkolonialism och queerteori. 

Att definiera feminism kan vara problematiskt då det finns olika feministiska inriktningar, men 

enligt Gemzöe är de olika feministiska inriktningarna eniga om att ”1) kvinnor är underordnade män 

och 2) att detta förhållande bör förändras” (Gemzöe 2014, s. 14-35). 
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1.5 Uppsatsens disposition   

I avsnittet nedan presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet. I avsnittet efter presenteras de 

teorier som denna studie bygger på. Fortsättningsvis presenteras studiens metod, tillvägagångssätt 

för analys och material som ligger till grund för analysen samt genomförandet av denna studie. 

Därefter följer en analys av det utvalda materialet med hjälp av Van Leeuwens (2007) analysmodell 

som består av fyra olika legitimeringsstrategier. Studiens analys avslutas med ett diskussionskapitel 

där innehållet i det studerade materialet diskuteras med anknytning till studiens teoretiska ramverk. 

Slutligen diskuteras studiens huvudresultat och förslag på vidare forskning. 

2 Tidigare forskning   

Avsnittet inleds med att kartlägga den tidigare forskningen om populistiska högerradikala partier i 

Europa och jämställdhet för att förstå deras ideologiska värderingar samt grundläggande värderingar 

om jämställdhet. Avsnittet efter presenterar forskning om Sverigedemokraterna och deras politik 

gällande jämställdhet. Slutligen diskuteras vad tidigare forskning har visat, vad som saknas och vad 

denna studie kan bidra med.   

2.1 Forskning om populistiska högerradikala partier i Europa och jämställdhet    

Populistiska högerradikala partier har sedan 1980-talet uppkommit och blivit etablerade i flera 

västeuropeiska länder. Partier som Frontal National (Frankrike), FPÖ (Österrike) och Danska 

Folkpartiet (Danmark) har fått bestående väljarstöd. Liknande partier har även växt fram i flera andra 

demokratiska länder som till exempel Kanada, Australien samt Nya Zeeland (Rydgren 2017, s. 485-

487). Många forskare är idag oeniga om vad dessa partiers uppkomst beror på och vilka ideologiska 

särdrag som förenar dem. En faktor som förenar dessa partier är att de tillhör det som Rydgren kallar 

för en partifamilj, men även den så kallade etno-nationalistiska ideologin. Den etno-nationalistiska 

ideologin bygger på myter om det förflutna. Grundtanken är att bevara den etniska homogena 

nationalstaten, vilket partierna försöker göra genom att upprätthålla traditionella normer och 

värderingar. Denna anser nämligen partierna vara eftersträvansvärd som bas för ett stabilt och tryggt 

samhälle och en förutsättning för att uppnå partiernas politiska mål. Det dessa partier har gemensamt 

och som förenar dem är xenofobi (främlingsfientlighet), vilket enligt Rydgren (2007) identifieras i 

relation till fyra olika diskurser, där invandrare målas upp 1) som ett hot mot den nationella 

gemenskapen, 2) som orsak till den ökade arbetslösheten, 3) som orsak till otrygghet och brottslighet 

och 4) som utnyttjare av den gemensamma välfärden (Rydgren 2007, s.242-253). Mudde (2007) 
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anser att populistiska högerradikala partier i Europa är nationalistiska och främlingsfientliga, vilka 

vill ta hand om dem som tillhör den egna homogena gruppen, medan de som inte tillhör den 

homogena gruppen anses utgöra ett hot och bör därför inte finnas inom nationalstatens gränser 

(Mudde 2007, s.138-283). Mudde diskuterar även populistiska högerradikala partiers inflytande och 

menar att trots att dessa partier är i minoritet, så kan de ha ett stort inflytande på lokal och nationell 

nivå, men även över övriga partier (Mudde 2010).   

Många forskare (Givens 2004, Özkirimli 2010, McClintock 1993) har konstaterat att populistiska 

högerradikala partiers jämställdhetspolitik är problematisk, precis som deras förhållande till 

feminism. Tidigare forskning har konstaterat att partimedlemmarna, partiföreträdarna och även 

väljarkåren i dessa partier är mansdominerad. Givens (2004) hävdar att mansdominansen beror på 

att partierna anses vara konservativa, antisemitiska och har en mansdominerade hierarkisk struktur 

(Givens 2004). Özkirimli (2010) diskuterar dessa partiers förhållning till feminismen och konstaterar 

att de historiskt sett alltid varit fientliga till feminismen på grund av att nationalismen i sig innebär 

bestämda könsskillnader, där mannen upphöjs till nationens försvarare, medan kvinnans roll är att 

vara maka och mor. För att förstå de bestämda könsrollerna som nationalismen medför, behöver 

populistiska högerradikala partiernas jämställdhet studeras ur ett genusperspektiv (Özkirimli 2010, 

s.175).  Ytterligare en forskare som har studerat synen på jämställdhet i dessa partier med fokus på 

könsroller är McClintock, som menar att de anser att för att nationen ska bestå, behövs tydliga 

könskonstruktioner, där mannen är överordnad och kvinnan ses som nationens symboliska bärare, 

som måste skyddas. McClintock hävdar också att dessa bestämda könsskillnader resulterar i att 

kvinnor och män inte får samma rättigheter och tillgångar i samhället (McClintock 1993, s.62-63). 

Larsson (2014) diskuterar vikten av kärnfamiljen inom den konservativa ideologin och hävdar att 

kärnfamiljen är viktig och central i dess strävan mot jämställdhet, eftersom kärnfamiljen ses som 

samhällets grundläggande enhet och samhällsgemenskapens viktigaste grundsten. Att stärka 

kärnfamiljen och könsrollerna som är centrala i kärnfamiljen ses som både viktigt och självklart 

(Larsson 2014, s. 44-50).    

I tidigare forskning om populistiska högerradikala partier och jämställdhet har stort fokus legat på 

jämställdhet mellan könen alltså mellan kvinnor och män. Forskarna riktar mestadels kritik mot 

nationalismen och könsrollerna som nationalismen medför. Forskarna menar att dessa partier har ett 

problematiskt förhållande till jämställdhet och feminism på grund av att deras ideologiska värdering, 

alltså deras nationalistiska värderingar speglas i deras politik i relation till jämställdhet.   
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2.2 Forskning om Sverigedemokraterna och jämställdhet    

I detta avsnitt presenteras forskning om Sverigedemokraterna och deras politik gällande jämställdhet 

Lodenius och Wingborg (2009) har undersökt Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik genom 

olika debattartiklar och andra medier där partiföreträdare på olika sätt har uttalat sig. Lodenius och 

Wingborg hävdar Sverigedemokraterna har svårt att förena idéer såsom den nationalistiska 

jämställdhetsidén med den jämställdhetsidén som idag är självklar i Sverige. De påpekar också att 

eftersom jämställdhet idag är en så central fråga i Sverige, där jämställdhetsperspektivet ska beaktas 

i all politik som rör människors villkor, gör det svårt för partiet att undvika jämställdhetsfrågan. De 

menar att Sverigedemokraterna använder jämställdhet för att motivera sin rasistiska och 

invandrarkritiska agenda (Lodenius & Wingborg 2009, s. 178-179).  

Norocel (2010) har undersökt Sverigedemokraternas koppling till andra populistisk högerradikala 

partier genom att analysera artiklar som partiföreträdare under tiden 2005-2009 publicerade i 

Sverigedemokraternas medlemstidning SD-Kuriren. Norocel menar att partiets orientering till höger 

bli uppenbar när det gäller kulturella och sociala frågor. Det Sverigedemokraterna har gemensamt 

med de andra populistiska högerradikala partier är att de överdriver hotet mot den nationella 

identiteten samt vikten av den nationella identiteten. Norocel hävdar att Sverigedemokraterna 

uttrycker vikten av den nationella identiteten med hjälp av homofobi, misogyni och rasism. 

Sverigedemokraterna tar precis som många andra populistiska högerradikala partier avstånd från 

jämställdhet och feminism, vilket Norocel menar beror på att de vill återgå till traditionella 

könsroller. Vidare diskuterar Norocel vikten av den nationella familjen i populistiska högerradikala 

partier och hur den nationella familjen är djupt rotad i en könsstruktur. De anser att relationen mellan 

kvinnan och mannen bygger på kompletterande egenskaper (Norocel 2010, s.169-183). Towns 

(2014) har studerat Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik genom att analysera artiklar på SD-

Kuriren från 2010. I linje med Norocel resonerar Towns om könsstruktur. Hon menar att 

Sverigedemokraterna betonar skillnaderna mellan könen, som ses som naturliga och oproblematiska, 

samtidigt som hon konstaterar att partiet, som är positivt till könsskillnader, tenderar att vara positiva 

till dessa så länge könsskillnaderna missgynnar kvinnor och inte tvärtom. Towns menar att 

nationalismen reproducerar stereotypa könsroller som försvårar jämställdhet mellan könen (Towns 

et al 2014, s.240).     

Mulianari och Neergaard (2014) har undersökt partiets jämställdhetspolitik genom bland annat 

intervjuer och debattartiklar under perioden 2008-2009. Mulianari och Neergaard menar att 

Sverigedemokraterna är det riksdagsparti som mest har kritiserats för sin avsaknad av 
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jämställdhetspolitiska ställningstaganden, vilket de anser beror på att partiet inte har haft en explicit 

uttalad jämställdhetspolitik och att deras jämställdhetspolitik har underordnats partiets ideologiska 

ramverk. De framhåller att partiet tenderar att väva in jämställdhetsfrämjande argument i en rasistisk 

och invandrarkritisk diskurs. De exemplifierar några av partiets jämställdhetsfrämjande argument; 

“svenska skolor riskerar att bli könssegregerade på grund islam” och “när det gäller sexuella 

övergrepp och våldtäkter är män med invandrar- samt muslimsk bakgrund överrepresenterade bland 

förövarna”. De menar att sådana argument använder Sverigedemokraterna i sin strävan mot 

jämställdhet. Forskarna hävdar också att jämställdhetsfrågan är en svår fråga för partiet, då den är 

starkt förknippad med feminism. Samtidigt betraktar Sverigedemokraterna jämställdhet som en 

svensk värdegrund, och använder jämställdhet som en gränsdragning mellan “vi” och “dem”, vilket 

gör jämställdhetspolitiken till en viktig beståndsdel i hur nationen konstrueras för partiet. Mulinari 

och Neergaard nämner “caring racism” och menar att det tar sig uttryck genom att partiet beskyddar 

av den svenska jämställdheten gentemot invandrares förhållning till jämställdhet. Mulinari och 

Neergaard studerar även kopplingen mellan, kön, sexualitet, etnicitet, kärnfamiljen och nationen 

samt hur dessa är avgörande för nationens upprätthållande (Mulinari & Neergaard 2014, s. 48-56). 

I motsats till tidigare forskning menar Widfeldt att partiet på senare år har ändrat sin framtoning 

mycket när det gäller jämställdhet och är nu mer positivt inställt till jämställdhet än tidigare. Widfeldt 

anser att Sverigedemokraterna har genomgått en ideologisk förändring 2011, som kan vara 

anledningen till att de ändrat sin politik och framtoning om vissa idéer som rör jämställdhet 

(Widfeldt 2015, 194-200).   

I tidigare forskning om Sverigedemokraternas politik gällande jämställdhet framgår det att 

Sverigedemokraterna har en traditionell förståelse av jämställdhet mellan könen men att denna 

uppfattning har ändrats på senare år. Forskningen antyder att partiet har en motsägelsefull syn på 

jämställdhet och använder jämställdhet som en del i sin restriktiva invandrarpolitik och rasistiska 

agenda. Dessvärre, saknas det fler aktuella studier om partiets jämställdhetspolitik från de senaste 

åren, vilka skulle ha kunnat förtydliga var Sverigedemokraterna står i jämställdhetsfrågan idag. 

Denna studie kommer att bidra med ny kunskap på två sätt. För det första kommer partiets senaste 

material som är specifikt utformat för deras jämställdhetsarbete studeras, till skillnad från tidigare 

forskningsarbeten som har studerat äldre och andra typer av material. För det andra kommer 

Sverigedemokraternas resonemang om jämställdhet att analyseras djupare med hjälp av Van 

Leeuwens (2007) legitimeringsstrategier. 
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3 Teori  

För att möjliggöra en analys utifrån studiens syfte utgår jag ifrån feministiska teoretiseringar av 

begreppet nation, eftersom denna idé är central i Sverigedemokraternas politik. Därefter undersöks 

hur begreppet nation är sammankopplat med jämställdhet utifrån en feministisk synvinkel.   

3.1 Feministiska teoretiseraringar av nation   

Eduards (2007), Yuval-Davis (1997), De los Reyes och Mulinari (2005) är välkända forskare inom 

den feministiska forskningen. De los Reyes menar att feminismen, det postkoloniala och det 

intersektionella perspektivet är viktiga verktyg då man söker kunskap om hur olika maktstrukturer 

fungerar på olika nivåer, men också hur andrafiering (från engelska ”othering”) orsakar att 

grupperingar i form av ”vi” och ”dem” uppstår (de los Reyes 2011, s.14-15). Centralt för dessa 

teorier är även kritiken av idén ”vi” som överordnad och överlägsen, medan ”dem” anses vara 

underordnad och underlägsen (de los Reyes 2011, s.14-15). Yuval-Davis diskuterar bevarandet av 

nationen och anser att idén om det står för ett förtydligande av olika kulturella dimensioner och 

osynliggörande av vissa dimensioner, såsom kön och sexualitet.  Yuval-Davis diskuterar nationens 

upprätthållande genom kategoriseringarna ”vi” och ”dem”, vilka grundas på kulturella dimensioner, 

som bland annat består av kön, sexualitet, etnicitet, religion, kultur, traditioner, historia, normer och 

värderingar. Yuval-Davis menar att dessa kulturella dimensioner ses som nationens essens och 

avskiljare gentemot andra nationer. De egna kulturella dimensionerna anses vara jämställda och 

moderna. Samtidigt framställs andras kulturella dimensioner som icke jämställda och omoderna 

(Yuval-Davis 1997, s.21-23).    

Eduard (2007) diskuterar även kopplingen mellan jämställdhet och idén om den nationella 

gemenskapen genom begreppet andrafiering. Med andrafiering menas den process som gör att 

grupperna ”vi” och ”dem” bildas, där ”vi” är överlägsna och är utrustade med olika kriterier som 

”dem” saknar, varför ”dem” exkluderas ur gemenskapen. Eduard tar upp hur idén om ”vi” får mening 

och hur den skapas på bekostnad av ”dem”. Eduards anser att den nationella gemenskapen är en 

form av villkorad gemenskap där olika perspektiv såsom kön, sexualitet, etnicitet, klass, och kultur 

är en del av konstruktionen av nationens medborgare. De olika perspektiven är avgörande för 

nationell inkludering respektive exkludering, vilket innebär att de som avviker från de vedertagna 

kriterierna inte anses vara jämställda och målas upp som problem och därför exkluderas från den 

nationella gemenskapen (Eduards 2007, 69, 243).   
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De los Reyes och Mulinari (2005) betonar vikten av att tillämpa ett postkolonialt och intersektionellt 

perspektiv när man studerar jämställdhet, för att förstå hur olika intersektioner såsom kön, sexualitet, 

etnicitet, religion, kultur samverkar, är sammankopplade med jämställdhet och med idén om 

nationen. De påstår också att jämställdhet inom den svenska nationen har fungerat som en etnisk 

markör och som en svensk ”angelägenhet” och ett svenskt ”projekt”, som ickesvenskar och 

människor med icke-nordisk härkomst måste lära sig och anpassa sig till för att så småningom få 

ingå i ”vi”- gruppen. De menar också att jämställdheten inom den svenska nationen har fungerat 

både som inkluderande och exkluderande, där många olika faktorer såsom religion, kultur, etnicitet, 

sexualitet och kön är avgörande (De los Reyes och Mulianari 2005, 6-10). 

De feministiska teoretiseringarna av nationen är relevanta och användbara i denna studie, då de 

belyser hur olika intersektioner såsom kön, sexualitet, etnicitet, religion, kultur är sammankopplade 

med jämställdhet, vilket är viktiga beståndsdelar i nationens upprätthållande. Tidigare 

forskningsarbeten har framhållit att Sverigedemokraterna ger uttryck för idén om nationen i sin 

politik gällande jämställdhet. Därför är det viktigt att förstå hur idén om nationen och jämställdheten 

kan vara sammankopplade när man studerar partiets åsikter om jämställdhet. 

 

4 Metod och material   

I detta kapitel presenteras studiens metod, dess kvalitativa innehållsanalys, Van Leeuwens 

analysmodell som består av fyra strategier av legitimering, materialurval och andra metodologiska 

utgångspunkter.   

4.1 Kvalitativ innehållsanalys  

 

Studien tillämpar en kvalitativ innehållsanalys för att undersöka och analysera 

Sverigedemokraternas texter. Denna metod valdes eftersom den är lämpligast för text- och 

dokumentanalys (Bryman 2011, s. 505). Metoden bygger på att fånga upp det väsentliga innehållet 

i texter samt ge forskaren en möjlighet att se helheten i texten. Det är inte ovanligt att det efterfrågade 

problemet ibland kan ligga dolt under ytan, vilket endast kan belysas genom intensiv, noggrann och 

djupgående läsning av texten. Metoden är även användbar för alla former av nedskrivna texter, 

såsom politiska budskap, partiprogram, debattartiklar eller transkriberade intervjuer. Denna metod 

används som ett verktyg som gör det möjligt för forskaren att analysera texters innehåll, tolka och 
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hitta dolda mönster i texter (Bergström och Boréus 2012, s.50-51). Inom den kvalitativa 

innehållsanalysen finns det två metodiska tillvägagångssätt:  

1) forskaren kan använda sig av förbestämda kategorier 

2) forskaren kan studera textens innehåll öppet och djupgående för att på så sätt finna och identifiera 

avsnitt eller teman, vilka sedan bearbetas i analysen.  

Inom denna metod rekommenderas även en aktiv och eftertänksam läsning. Den kvalitativa 

innehållsanalysen söker efter två olika sorters budskap i en text - det manifesta och det latenta, där 

det manifesta budskapet innehåller det som inte är dolt, medan det latenta budskapet avser det dolda 

i texten som finns mellan raderna och inte direkt kan förstås eller tolkas. För en omfattande och 

djupgående analys är det viktigt att undersöka både det manifesta och latenta budskapen för att på 

så sätt finna det som är synligt och öppet, men också avslöja det underförstådda eller det dolda 

(Esaiasson 2012, s.211-221). Det utvalda materialet består av partiets olika program, där budskapen 

kan vara både manifesta och latenta. Av den orsaken kommer båda utgångspunkterna att tillämpas i 

denna studie. 

 

4.2 Fyra strategier av legitimering 

Denna studie utgår ifrån Van Leeuwens modell för legitimering för att undersöka hur 

Sverigedemokraterna legitimerar sina resonemang om jämställdhet. Van Leeuwen har utformat ett 

ramverk för hur politiska auktoriteter legitimerar sin politik och diskurser.  Det är även ett ramverk 

för analys av texter. Van Leeuwen presenterar fyra strategier av legitimering och menar att 

grundläggande för dessa strategier är att de besvarar frågorna, ”Varför ska vi göra det?” och ”Varför 

ska vi göra det på det viset?” Legitimeringsstrategierna är inriktade på att ge en djupgående 

förståelse för hur exempelvis mål eller bakomliggande diskurser kan användas för att legitimera, 

men de kan även användas för att åstadkomma en djupgående analys av texter (Van Leeuwen 2007, 

s.92-96). Anledningen till att Van Leeuwens legitimeringsstrategier valdes är det analytiska 

ramverket, vilket gör det möjligt för forskaren att mer djupgående arbeta med studiens utvalda 

material. Detta är mycket viktigt i föreliggande studie där syftet är att djupare analysera partiets 

resonemang om jämställdhet för att fånga och förstå Sverigedemokraternas aktuella politik gällande 

jämställdhet. De olika strategierna kan förekomma enskilda eller i kombination i ett resonemang, 

vilket ibland kan orsaka svårigheter i gränsdragningen mellan dem. Detta menar Van Leeuwen kan 
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hanteras genom att forskaren förtydligar hur legitimeringen sker genom de olika strategierna (Van 

Leeuwen 2007, s.92). Nedan presenteras de fyra strategierna av legitimering. 

4.2.1  Auktorisering  

Auktorisering handlar om att ett resonemang legitimeras genom referens till vana, lag, tradition, eller 

person som bedöms ha auktoritet. Det finns fyra olika former av auktoriseringar. Den första formen 

- personlig auktorisering - handlar om att vissa individer har så hög status så att de kan referera till 

sig själva för att legitimera sitt argument. Exempelvis: ”Vi ska göra det för att jag har bestämt det” 

eller ”för att jag säger så”. Den andra formen av auktorisering är expertauktorisering, där man 

förlitar sig på uttalande från experter och därmed behövs inga ytterligare argument för att legitimera 

resonemanget. Den tredje formen är förebildsauktorisering där legitimering sker genom att man 

hänvisar till förebilder och expert som är kända inom ett specifikt område. Den fjärde formen är 

formellauktorisering där legitimering sker genom referens till regler och lagar. Inom 

formellauktorisering är traditioner och vana vanligt förekommande, oftast i samband med uttalande 

som ”så här har vi alltid gjort” eller ”detta är en tradition som vi värnar om och vi vill bevara” 

(Van Leeuwen 2007, s.92-96).     

4.2.2 Moralisk värdering  

Moralisk värdering handlar om att legitimering sker genom referens till värden, alltså norm- och 

värdesystem utan att referera till individer med auktoritet. Den moraliska legitimeringen rymmer tre 

typer. Evaluering där legitimering sker genom referens till rätt eller fel, normalt eller onormalt, 

naturligt eller onaturligt. Exempelvis: ”detta ligger inte i linje med vår värdegrund”. Den andra 

typen av moralisk värdering är abstraktion där legitimering sker genom referens till egenskaper som 

är bra eller dåliga, exempelvis vi ska göra det ”för att det har X egenskaper”. Den tredje typen är 

analogi där legitimering sker genom att man jämför något med något annat som också värderas 

negativt eller positivt. Exempelvis: ”Ja, det är viktigt men det här är viktigare”. Van Leeuwen påstår 

att det är svårt att finna moraliska värderingar i en text, då det inte finns tydliga lingvistiska verktyg 

för denna form av legitimering. Därför rekommenderar han att forskaren i stället får använda sina 

kontextuella kunskaper och sitt sunda förnuft för att finna sådana värderingar. Van Leeuwen menar 

att det vanligtvis används enkla och explicita ord som får olika betydelse inom ett resonemang som 

är enkla att finna men ibland används implicita ord (Van Leeuwen 2007, s.97-100).  
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4.2.3 Rationalisering  

Rationalisering går hand i hand med moralisk värdering. Med rationalisering sker legitimering 

genom att man hänvisar till fördelar, nackdelar, mål, syften och effekter och legitimerar sin åsikt 

genom att hävda att resonemanget är rationellt och logiskt. Det finns två typer av rationalisering. 

Instrumentell rationalisering där legitimering sker genom referens till mål, syfte och effekter, oftast 

i samband med resonemang som ” För att vårt mål är det här” eller ”för att syftet med det är”. Van 

Leeuwen menar att en fördel, nackdel eller ett mål inte kan legitimeras om inte folk bedömer det 

vara värt att sträva efter. Den andra typen är teoretisk rationalisering är där resonemanget grundas 

på någon form av sanning och inte bygger på moral. Exempelvis: ”för att det är så det är” eller ”för 

att det är sanningen” (Van Leeuwen 2007, s.100-105).   

4.2.4 Mythopoesis  

Den fjärde formen är mythopoesis där legitimering sker genom att man rättfärdigar resonemanget 

genom moraliska historier, varningsberättelser eller skräckexempel. I moraliska historier belönas 

huvudpersonerna för sitt deltagande och för att de upprätthåller en social ordning. Här menar man 

att en god handling resulterar i en belöning, som till exempel ”gör ni det här så kommer ni får det 

här ” eller ”ändrar ni på det här så får ni det här”. I varningsberättelser påvisar man att ett 

avvikande beteende kan leda till något negativt, alltså att det kan leda till ett olyckligt slut. 

Exempelvis: ”Gör ni inte det här så kommer det sluta så här” (Van Leeuwen 2007, s.105-107). 

4.3 Analysmodell     

Studien har en kvalitativ ansats och använder Van Leeuwens analysmodell med sina fyra 

legitimeringsstrategier. Fokus i studien ligger på både manifesta och latenta budskap. Studiens 

analys genomfördes i två steg. I första steget identifierades avsnitt och teman kopplade till 

jämställdhet i partiets texter. Texterna studerades djupgående, för att på så sätt identifiera avsnitt 

och teman som sedan kunde bearbetas i analysen. De avsnitt och teman som identifierades som 

relevanta för studien var:  

• ”Sverigedemokraterna, familjen och jämställdhet. Jämställdhetspolitiken som är under 

samma avsnitt som partiets familjepolitik.  

• Relationen mellan könen, ett avsnitt där relationen mellan könen, som indirekt är kopplat till 

familjen och jämställdhet, analyserades,   

• Andra kulturer och jämställdhet, ett avsnitt där hinder för jämställdheten analyserades.  
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• Hotet mot jämställdheten och kvinnofriden, ett avsnitt om hotet mot jämställdheten, hotet 

mot kvinnofriden och våld mot kvinnor analyserades. Här analyserades även de åtgärder som 

partiet förespråkar för att främja jämställdheten.    

I andra steget analyserades de identifierade avsnitten ovan med hjälp av Van Leeuwens analysmodell 

som består av fyra förutbestämda kategorier för att besvara frågeställningen som denna studie ämnar 

att undersöka ”hur legitimerar Sverigedemokraterna sina resonemang om jämställdhet?” 

Analysmodellen kommer att användas genom att utifrån indikatorerna i nedanstående figur 

undersöka vilka legitimeringsstrategier som Sverigedemokraterna använder för att legitimera sina 

resonemang om jämställdhet eller som förekommer i deras resonemang om jämställdhet. Till hjälp 

för förståelsen av analysen presenteras en figur nedan som sammanfattar analysmodellens olika 

delar.   

 

Figur 1: Analysmodell   

När de identifierade avsnitten har analyserats med hjälp av Van Leeuwens analysmodell avslutas 

analysen med ett diskussionskapitel där innehållet i det studerade materialet sammanfattas och 

diskuteras med anknytning till studiens teoretiska ramverk. I diskussionskapitlet kommer jag även 

diskutera huruvida Sverigedemokraterna använder jämställdhet för att motivera andra delar i sin 

politik och hur i så fall.  

Legitimeringsstrategier   Legitimering genom:   Indikatorer 

Auktorisering      
Personlig  

Expert/ förebild 

Formel  

Referens till sig själv ”för att jag säger så”  

Referens till experter eller en känd inom en specifik diskurs. 

Referens till regler, lag, vana och traditioner   

Moralisk värdering  

 

Evaluering  

Abstraktion  

Analogi 

Referens till norm- och värdesystem, rätt eller fel  

Referens till egenskaper som är bra eller dåliga 

Referens till något annat som också värderas positivt eller 

negativt  

Rationalisering  
Instrumentell 

Teoretisk  

Referens till fördel, nackdel, mål, syfte och effekter. 

Referens till sanningen, ”det är så det är” ”det är sanningen” 

Mythopoesis 
Varningsberättelser/ 

Skräckexempel  

Moraliska berättelser  

Referens till ett avvikande beteende som kan leda till något 

negativt eller ett olycklig slut 

Referens till att en handling resulteras i en belöning” 



17  

  

4.4 Materialurval   

För att verkligen fånga partiets aktuella politik gällande jämställdhet analyseras 

Sverigedemokraternas senaste motioner till riksdagen, vilka är åtgärdsprogram för kvinnors 

trygghet i vardagen (2018/19:735) som fastställdes 2018-12 och jämställdhetsmotion (2019/20:810) 

som fastställdes 2019-10. Partiets principprogram som fastställdes 2011 kommer även att analyseras. 

Programmet har inte uppdaterats sedan dess, men jag förutsätter att åsikterna i programmet kan 

användas och är aktuella. Jag har gått igenom hela principprogrammet och har valt ut för studien 

relevanta delar av programmet. De utvalda delarna som har analyserats i partiets principprogram är:   

• Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten  

• Sverigedemokraterna och människan   

• Sverigedemokraterna och nationen  

• Sverigedemokraterna och kulturen   

• Sverigedemokraterna och mångkulturalismen   

• Sverigedemokraterna och invandringen   

De senaste motionerna till riksdagen valdes för att de specifikt är utformade för partiets 

jämställdhetsarbete och består av ett antal tydliga mål och strategier för jämställdhetspolitiken till 

skillnad från principprogrammet. Skillnaden mellan dessa motioner är att åtgärdsprogrammet består 

av 24 förslag till riksdagsbeslut, medan jämställdhetsmotionen endast består av åtta förslag.  Det 

utvalda materialet är antaget av partiet och syftar till att representera partiets politik samt de 

sakområden som partiet värderar som viktiga. Materialet bedöms vara representativt för partiets 

allmänna inställning och vad det vill förmedla till allmänheten. Det utvalda materialet är 

argumenterande texter, vilka lämpar sig för att analysera med studiens metod och 

legitimeringsstrategier. En självklarhet vid materialinsamlingen har varit att prioritera kvalitet 

framför kvantitet. Materialurvalet vägleddes alltså av studiens syfte, tidsaktualitet och är därför 

något begränsat. Därför var det inte problematiskt att finna material för denna studie. 
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4.5 Reliabilitet och validitet  

För att genomföra en så trovärdig studie som möjligt är validitet och reliabilitet viktiga 

metodologiska utgångspunkter och kriterier för hur man bedömer kvaliteten i en undersökning. 

Reliabilitet handlar om att forskaren är noggrann med det man undersöker och mäter. I textanalyser 

handlar reliabilitet mer om tolkningsaspekten, där man som forskare ska vara noggrann i sin 

undersökning och exkludera felkällor som kan leda till att studiens frågeställning besvaras felaktigt. 

Reliabilitet uppnås inom kvalitativ innehållsanalys genom att studiens analys stärks med flera citat 

och att forskningsprocessen dokumenteras noggrant. (Bryman 2011, s.160-162, 352-356). För att nå 

en så hög reliabilitet som möjligt är avsikten att på ett noggrant och detaljerat sätt tydliggöra 

kopplingen mellan citat, analys och de olika legitimeringsstrategierna, så att analysen ska kunna 

följas av läsaren på ett tydligt sätt, vilket också tydliggör hur det utvalda materialet används. 

Validitetsaspekten handlar om ifall studien verkligen undersöker och mäter det som den är avsedd 

att undersöka. I denna studie undersöks hur Sverigedemokraterna legitimerar sina resonemang om 

jämställdhet genom Van Leeuwens analytiska ramverk, som består av fyra legitimeringsstrategier. 

Där förekomsten av de olika legitimeringsstrategierna mäts i det utvalda materialet. Det finns två 

olika typer av validitet - intern och extern. Intern validitet handlar om att det finns överenstämmelser 

mellan det som studien avser att undersöka och det teoretiska eller analytiska ramverket som 

används (Bryman 2011, s. 352). Den interna validiteten efterföljs genom att systematiskt återkoppla 

det utvalda materialet till Van Leeuwens analysmodell. Extern validitet används för att bedöma i 

vilken utsträckning undersökningen kan upprepas eller generaliseras. I kvalitativa studier kan en god 

validitet uppnås genom att forskaren är tydlig med undersökningsprocessen och hur man har kommit 

fram resultatet. Läsaren får sedan avgöra studiens generaliserbarhet, om studien kan göras om i en 

annan kontext och få liknande resultat (Bryman 2011, s. 352). Därför har denna studie strävat efter 

att klargöra undersökningsprocessen så tydlig som möjligt för att möjliggöra för läsaren att avgöra 

resultatets generaliserbarhet och därmed öka studiens externa validitet.  
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5 Analys   

Analysen genomförs i två steg. Första steget tar ur det digra materialet upp teman, som 

Sverigedemokraterna kopplar till jämställdhet och i det andra steget analyseras de identifierade 

avsnitten med hjälp av Van Leeuwens analysmodell.  

5.1 Sverigedemokraterna, familjen och jämställdhet   

  

Familjen är enligt Sverigedemokraterna “samhällets viktigaste och mest grundläggande enhet. 

Starka och trygga familjer är en nödvändig förutsättning för harmoniska 

samhällsförhållanden” (SD principprogram 2011, s.24). Larsson (2014) betonade hur viktig 

kärnfamiljen är inom den konservativa ideologin, där familjen – mamma, pappa, barn - är 

samhällets viktigaste grundsten och därför bör kärnfamiljen stärkas. Kärnfamiljen ses som 

viktig och central i strävan mot jämställdhet (Larsson 2014, s. 44-50). Kärnfamiljen är på 

samma sätt det levnadssätt som starkast framhålls i Sverigedemokraternas familjepolitik och 

är idealet i partiets familje- och jämställdhetspolitik. Heteronormativitet är den typ av 

könsroller som går att urskilja i partiets familje - och jämställdhetspolitik och som indirekt är 

kopplat till familjen. Vikten av kärnfamiljen tydliggörs i partiets principprogram (2011), 

genom att familjepolitiken hamnar först och jämställdhetspolitiken anpassas kring familjen. I 

principprogrammet finns familjepolitiken i samma avsnitt som jämställdhetspolitiken, 

”Sverigedemokraterna, familjen och jämställdhet”. Detta tyder på att familjepolitiken och 

jämställdhetspolitiken är sammanvävda och att partiet ser familjen som en grundpelare och 

som en viktig aktör i samhället.   

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

bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxtmiljö […] Det minst komplicerade, och 

därmed bästa för de flesta barn, är enligt vår bedömning att få växa upp med sina biologiska föräldrar som 

moders- och fadersgestalter […] 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. […] Vi är 

också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra 

och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv (SD 

principprogram 2011, s.24-25). 

Partiet ser kärnfamiljen som den optimala enheten för samhället och prioriterar den därför, eftersom 

det anser att kärnfamiljen är viktig för att föra samhället framåt. Denna familjekonstellation innebär 

att en genuskonstellation skapas där mannen och kvinnan ses som två kompletterande komponenter 
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med olika roller i familjen, vilket framgår i ovanstående citat. Sverigedemokraterna ser barnets bästa 

som den centrala utgångspunkten inom familjepolitikens område, där man i alla situationer tar 

hänsyn till barnets bästa (SD principprogram 2011, s.24). Här använder Sverigedemokraterna 

legitimeringsstrategin rationalisering i form av instrumentell rationalisering där legitimeringen sker 

genom referens till bland annat fördelar och nytta.  Detta blir tydligt när Sverigedemokraterna 

påpekar fördelarna med kärnfamiljen och vilken nytta kärnfamiljen medför för barnet. I ovanstående 

citat framgår att fördelarna med kärnfamiljen är att den är ”bästa samlevnadsformen” och ”det minst 

komplicerade”. Partiet påpekar att kärnfamiljen medför ”en stabil och trygg uppväxtmiljö” för 

barnet och ”harmoniska samhällsförhållanden” för samhället. Detta kan förstås som att partiet har 

en stor tilltro till denna familjekonstellation då de påpekar fördelarna och förutsättningarna med den 

tyder det även på att de använder legitimeringsstrategin auktorisering i form av 

formellauktorisering.  Legitimeringen sker genom referens till traditioner som man värnar om och 

vill bevara.  På samma sätt kan man klarligen se att Sverigedemokraterna värnar om denna 

familjekonstellation.   

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 [...] (SD 

principprogram 2011, s.24-25)  

Som framgår i ovanstående citat är Sverigedemokraterna emot andra former av 

familjekonstellationer, exempelvis polyamorösa grupper eller samkönade par som föräldrar, 

eftersom de anser att det inte är förenligt med barnets bästa. De menar i stället att barn som har 

förlorat sina biologiska föräldrar ska få ”en man och en kvinna” som ersättning för den ”mor och 

far” de har förlorat. Sverigedemokraterna talar om kärnfamiljen här som eftersträvansvärt på så sätt 

att det heterosexuella paret är normen och ges rätten till familjeliv som det samkönade paret inte får, 

som exempelvis rätten till adoption. Familjeliv anses här som en rättighet bara för heterosexuella 

par och här förstärks ytterligare den konservativa idén om kärnfamiljen som Larsson (2014) 

diskuterade. Partiet tydliggör i sin jämställdhetspolitik att ”personer som tillhör någon av de sexuella 

minoriteterna ska ha samma rättigheter och skyldigheter som andra”. De tydliggör även att de 

stödjer ”alla levnadssätt” (SD principprogram 2011, s.24). Detta kan förstås som att partiet stödjer 

sexuella minoriteters rättigheter och skyldigheter, men med undantag när det kommer rätten att 

adoptera. 
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I Sverigedemokraternas motsättning till andra former av familjekonstellation finns 

legitimeringsstrategierna moralisk värdering i form av evaluering och rationalisering i form av 

teoretisk rationalisering. Med legitimeringsstrategin evaluering sker legitimeringen genom 

referenser till bland annat rätt eller fel. Då Sverigedemokraterna motsätter sig polyamorösa och 

samkönade gruppers rätt till adoption tyder det på att moraliserar över vad som anses vara rätt eller 

fel. Detta blir tydligt då Sverigedemokraterna lägger fram sina argument om vissa former av 

familjekonstellation som det moralisk rätta, utan att någon form av referens till högre auktoritet sker. 

Här använder partiet även teoretisk rationalisering där ett resonemang grundas på någon form av 

sanning. Detta blir tydligt när de hävdar att de inte ”anser det vara förenligt med barnens bästa att 

låta samkönade par och polyamorösa grupper adoptera och inseminera”, som ett rationellt och 

logiskt argument. Partiet grundar sitt resonemang här på någon form av sanning, utan att de refererar 

till någon form av moral eller högre auktoritet. Genom att det diskuterar kärnfamiljen och andra 

former av familjekonstellation i sitt jämställdhetsprogram tyder det på att det finns en indirekt 

koppling mellan familjen och jämställdhet.   

5.2 Relationen mellan könen  

  

vi erkänner förekomsten av biologiskt grundade skillnader mellan könen skall inte tolkas som att vi tror 

att alla män respektive kvinnor är stöpta i samma form […] det finns skillnader som gör att kvinnor 

respektive män ibland kan se saker från olika perspektiv och göra saker på olika sätt förstärker ju, snarare 

än försvagar, betydelsen av att båda könen finns representerade på alla positioner i samhället (SD 

principprogram 2011, s.24)  

Erkännandet av olikhet skall heller inte tolkas som en strävan mot ojämlikhet […] Om detta sedan skulle 

visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så 

betraktar vi inte det som problematiskt (SD principprogram 2011, s.25).  

Parallellt med att Sverigedemokraterna värnar om den traditionella synen på familjen så värnar det 

även om en viss form av genuskonstellation, som bygger på skillnads - och kompletterings logik, 

vilken anser att mannen och kvinnan kompletterar varandra. I ovanstående citat framgår tydligt 

skillnadsperspektivet, då där hävdas att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och 

de flesta kvinnor. Sverigedemokraterna anser att olikheterna mellan könen leder till skillnad i livsval 

och menar att olikheterna leder till, att båda könen finns representerade på olika positioner i 

samhället, men de framhåller också att olikheterna mellan könen inte ska tolkas som ”en strävan 

mot ojämlikhet”. Detta kan tolkas som att partiet hävdar att det existerar olikheter mellan könen, 
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men att detta är någonting önskvärt och positivt, vilket åskådliggörs då de påstår att olikheterna 

”förstärker snarare än försvagar betydelsen av att båda könen finns representerade på alla 

positioner i samhället” och att jämställdhetsarbetet formas utefter denna föreställning. 

Sverigedemokraterna anser att ”män och kvinnor har exakt samma värde”, vilket innebär att de inte 

har några bestämda uppfattningar om hur män och kvinnor borde vara, vad de bör arbeta med eller 

utbilda sig till. Utgångspunkten att män och kvinnor är olika till naturen innebär att de agerar olika 

och ser på saker med olika perspektiv (SD jämställdhetsmotion 2019/20:810). 

Här använder Sverigedemokraterna teoretisk rationalisering där ett resonemang grundas på någon 

form av sanning och inte på moral, mål eller auktoritet. Detta blir tydligt när partiet legitimerar sitt 

resonemang genom att hävda att det råder olikheter mellan könen, en biologisk dikotomi och att män 

och kvinnor inte är stöpta i samma form som ett rationellt och logiskt argument, utan att referera till 

något högre auktoritet. Genom att Sverigedemokraterna påpekar och tydliggör det positiva med de 

biologiska skillnaderna mellan könen tyder det på att de även använder legitimeringsstrategin 

moralisk värdering i form av analogi. Legitimering genom analogi sker genom referenser till ”något 

annat som också värderas positivt”. Detta blir tydligt när Sverigedemokraterna påpekar att 

olikheterna mellan könen leder till något positivt som exempelvis, att ”båda könen finns 

representerade på alla positioner i samhället”.    

Sverigedemokraterna motsätter sig starkt alla former av kvotering och positiv särbehandling på basis av 

kön och anser att all sådan praxis inom ramen för offentlig verksamhet bör avveckla […] avsluta olika 

former av könsmässigt baserade kvoteringar eller aktivt styra och försöka förändra vilka val enskilda 

individer gör, i syfte att uppnå en viss fördelning mellan män och kvinnor. [...]  

Sverigedemokraterna anser att jämställdhetspolitikens roll bör […] försöka underlätta tillvaron för män 

såväl som kvinnor i de livssituationer som de själva valt, oavsett om dessa val följer traditionella 

könsnormer eller inte (SD jämställdhetsmotion 2019/20:810)  

 

Som framgår i ovanstående citat motsätter sig Sverigedemokraterna alla former av både kvotering 

och jämställdhetsbonus som till exempel kvoterad föräldraförsäkring. Partiet menar att kvotering 

inte har några positiva effekter överhuvudtaget och leder bara till könsbaserad särbehandling. Det är 

partiets uppfattning att det råder biologiska skillnader mellan könen, som gör att de har olika 

förutsättningar, vilket är anledningen till att partiet motsätter sig könsbaserade kvoteringar. I citatet 

ovan riktar Sverigedemokraterna kritik mot den svenska jämställdhetspolitiken och anser att den i 

stället bör åtgärda andra jämställdhetsproblem i samhället såsom att ”motverka diskriminering, 
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upprätthålla valfrihet, säkra likhet inför lagen”. Partiet menar att jämställdhethetspolitikens roll bör 

”försöka underlätta tillvaron för män såväl som kvinnor i de livssituationer som de själva har valt 

även om dessa val följer traditionella könsroller”, istället för kvotering. Sverigedemokraternas mål 

är att ”avsluta olika former av könsmässigt baserade kvoteringar i syfte att uppnå en viss fördelning 

mellan män och kvinnor” (SD jämställdhetsmotion 2019/20:810). Detta kan förstås som att olika 

former av könsbaserade kvoteringar uppfattas av partiet som något negativt som inte underlättar för 

något av könen. Partiet använder här legitimeringsstrategin rationalisering i form av instrumentell 

rationalisering där legitimeringen sker genom referens till bland annat nackdelar. 

Sverigedemokraterna påpekar nackdelarna med kvotering och hävdar att kvotering inte har några 

”positiva effekter”, utan bara leder till ”särbehandling på basis av kön” som ett rationellt och logiskt 

argument.  

  
Till skillnad från andra partier använder vi oss inte av ytliga analyser avseende hur kvinnor respektive 

män fördelar sig på olika områden som ensamt underlag för att avgöra hur jämställt samhället är. [...] 

Dessutom föreslår Sverigedemokraterna ett heltäckande program för kvinnofrid, för att åtgärda den 

faktiska och upplevda utsatthet för kriminalitet som i första hand drabbar kvinnor (SD 

jämställdhetsmotion 2019/20:810)  

Som framgår i ovanstående citat anser Sverigedemokraternas att könsbaserade kvoteringar inte är 

avgörande för hur jämställt ett samhälle är, utan de menar istället att samhället har andra och större 

jämställdhetsproblem som behöver åtgärdas. Sverigedemokraterna exemplifierar hotet mot 

kvinnofriden som avgörande för hur jämställt ett samhälle är (SD jämställdhetsmotion 

2019/20:810). Genom att jämföra könsbaserade kvotering med hotet mot kvinnofriden tyder det på 

att de legitimerar sitt resonemang genom legitimeringsstrategin moralisk värdering i form av 

analogi där legitimering sker genom att jämföra något med något annat som också värderas som 

viktigt, negativt eller positivt.  På samma sätt blir detta tydligt när Sverigedemokraterna påpekar att 

det finns andra jämställdhetsproblem i samhället som är viktigare än kvoteringsfrågan som 

exempelvis ”hotet mot kvinnofriden” som därmed behöver åtgärder. Detta kan tolkas som att 

kvoteringsfrågan inte värderas lika viktig som ”hotet mot kvinnofriden”.   

 

5.3 Andra kulturer och jämställdhet   

  

Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför 

naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen [...] Ju mer en invandrares ursprungliga 

identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens och ju större gruppen av invandrare är, desto 
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svårare blir assimileringsprocessen. Detta är en av de primära orsakerna till att Sverigedemokraterna 

förespråkar ett långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring, i synnerhet ifrån länder där kulturen 

och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska (SD principprogram 2011, s. 15).  

Sverigedemokraterna skriver i sitt åtgärdsprogram (2018/19:735) att de ”strävar efter och vill 

skapa, ett jämställt land – ett sverigedemokratiskt Sverige”. I ett sådant land är enligt dem tryggheten 

viktigast för ett jämställt samhälle. Det som bland annat påverkar tryggheten negativt i samhället 

menar Sverigedemokraterna är mångkulturalismen och därför är de motståndare till mångkulturen. 

Det är partiets uppfattning att mångkulturalismen innebär ett ”aktivt arbete för att invandrargrupper 

skall bevara sin ursprungliga kultur och identitet”, vilket de menar kommer att leda till ”en mängd 

olika nationella kulturer och en avsaknad av en överordnad majoritetskultur”. Något som de menar 

skapar problem och alltså inte är önskvärt, eftersom de anser att kulturella skillnader har en 

“ogynnsam effekt på samhällets trygghet”. Sverigedemokraterna använder här rationalisering i form 

av instrumentell rationalisering för att legitimera sitt resonemang genom att påpeka nackdelarna 

med mångkulturalismen. Detta kan man klarligen se när partiet hävdar att mångkulturalismen har 

en ogynnsam effekt på samhällets ”trygghet” och ”strävan mot ett jämställt samhälle”.  Detta blir 

även tydligt när partiet redogör för sin målsättning med mångkulturalismen och förespråkar ”ett 

långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring för att på så sätt främja tryggheten i 

samhället”.  

Sverigedemokraterna hävdar att de även är motståndare till ”kulturrelativismen”, eftersom de anser 

att alla kulturer inte är lika bra, utan de menar att ”vissa kulturer är bättre än andra” medan ”vissa 

kulturer är dåliga på att skapa drägliga levnadsvillkor” och står för ”destruktiva aspekter”. En 

sådan ”destruktiv aspekt” exemplifieras med kvinnlig könsstympning, som de anser är 

”kvinnofientliga attityder som ligger till grund för dessa destruktiva aspekter” (SD principprogram 

2011, s.20). Av den anledningen förespråkar Sverigedemokraterna assimilering istället för 

integration. Assimilationskraven kan ses här som ett avståndstagande till ”dem” som anses utgöra 

ett hot mot partiets strävan mot jämställdhet i samhället och kan även förstås som strävan mot 

svenskhet. Dessa tankar kan tydas som att invandrares värdegrund inte är lika bra som den svenska 

värdegrunden och därför behöver ”dem” genomgå en assimileringsprocess för att bli likställda. 

Assimileringsprocessen används även här som en strategi för att främja jämställdheten. Här 

legitimerar Sverigedemokraterna sitt resonemang om assimilering genom rationalisering i form av 

instrumentell rationalisering. Legitimeringen sker här genom att partiet belyser fördelarna med att 

assimilera invandrare, vilket de påstår skulle, som framgår i nedanstående citat, kunna leda till bättre 
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”sammanhållning, trygghet och stabilitet” i samhället. Målsättning med assimilering menar 

Sverigedemokraterna är:   

[…] är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och 

identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen. [...] en stark nationell identitet och ett 

minimum av [...] kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, 

tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle (SD principprogram 2011, s.15, 21)   

 

I Sverigedemokraternas motsättning till kulturrelativism går legitimeringsstrategin mythopoesis i 

form av varningsberättelser och moraliska berättelse att finna. Med varningsberättelser sker 

legitimeringen genom att man påvisar ett “avvikande beteende som kan leda till något negativt eller 

ett olyckligt slut”. Detta sker genom att Sverigedemokraterna exemplifierar en sådan ”destruktiv 

aspekt”, med kvinnlig könsstympning. Detta kan tolkas som att partiet vill visa vad dessa kulturer 

står för och för med sig till Sverige. Legitimeringen sker även genom att partiet tydliggör att 

”kvinnofientliga attityder” ligger till grund för dessa destruktiva aspekter. Med moraliska 

berättelser sker legitimering genom att man hävdar att ”en god handling resulterar i en belöning”. 

På samma sätt blir detta tydligt när Sverigedemokraterna förespråkar en begränsad invandring som 

ett sätt att motverka dessa destruktiva aspekter. Detta kan uppfattas som att partiet på ett indirekt 

sätt vill visa hur människor med invandrarbakgrund hotar jämställdheten i det svenska samhället. 

 

5.4 Hotet mot jämställdheten och kvinnofriden   

  
Under de senaste decennierna har en mycket omfattande invandring skett till Sverige från övriga världen. 

Denna invandring har bestått av hundratals olika nationaliteter som tagit med sig lika många för Sverige 

mer eller mindre främmande kulturer. Tillsammans har de bildat en mångkultur som tyvärr kan vara en 

källa till kvinnovåld och annan allvarlig brottslighet (SD Åtgärdsprogram/motion 2018/19:735)  

Partiet ansåg i ett tidigare avsnitt att mångkulturalismen är ett hot mot det jämställda samhället. I det 

här avsnittet diskuteras hur mångkulturalismen och invandringen hotar jämställdheten och 

kvinnofriden. I ovanstående citat framgår tydligt partiets uppfattning att invandrare har ”bildat en 

mångkultur” och tagit med sig sina ”främmande kulturer” till Sverige. Detta menar partiet är orsak 

till olika former av brottslighet och kvinnovåld. Genom att påpeka nackdelarna med 

mångkulturalismen i form av ”kvinnovåld och olika former av brottslighet” tyder det på att de 

använder rationalisering i form av instrumentell rationalisering för att legitimera sitt resonemang. 
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För att övertyga om sanningshalten i sitt påstående använder sig Sverigedemokraterna av BRÅ:s 

brottsstatistik för år 2005, som visar att ”invandrare är fem gånger så ofta misstänkta för våldtäkt 

som svenskar”. Sverigedemokraterna menar dock att statistiken är missvisande, eftersom den 

klumpat ihop alla olika invandrargrupper och för att tydliggöra vad de menar skriver de, att det 

exempelvis inte är ”invandrare norrmän”, som står för denna form av kvinnovåld och kvinnosyn. 

Sverigedemokraterna presenterar även år 2007:s brottsstatistik från Oslos polisdistrikt som visar att 

överfallsvåldtäkterna med utländska gärningsmän ökar och även här tydliggör partiet att detta 

handlar om ”icke-västerlänningar”. Genom att Sverigedemokraterna presenterar brottsstatistiken 

från BRÅ och Oslos polisdistrikt tyder det på att de använder legitimeringsstrategin auktorisering i 

form av expertauktorisering där legitimeringen sker genom referens till experter som bedöms ha 

auktoritet, i det här fallet BRÅ och Oslos polisdistrikt.  

 

Förekomsten av denna kulturellt motiverade brottslighet finns det stöd för i statistiken. Brå visade 

exempelvis i sin rapport 2005, Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet, att gruppen  

”invandrares barn” som Brå kallar dem förekommer dubbelt så ofta som misstänkta för våldtäkt jämfört 

med svenskar. Vad gäller gruppen invandrare är dessa fem gånger så ofta misstänkta för våldtäkt som 

svenskar. Denna statistik är naturligtvis inte helt rättvis och säger inte så mycket eftersom den klumpar 

ihop många olika invandrargrupper. Och det är naturligtvis inte invandrade norrmän eller andra liknande 

folk som står för denna nya kvinnosyn och detta fruktansvärda kvinnovåld (SD Åtgärdsprogram 

2018/19:735)  

Enligt en rapport från vårt grannland Norge [...] Voldtekt i Oslo 2007 från Oslos polisdistrikt, ökar 

överfallsvåldtäkterna med utländska gärningsmän. År 2001 begicks 53 procent av våldtäkterna av en 

utländsk gärningsman, 2004 63 procent och 2007 hela 72,8 procent. Av dessa våldtäkter 2007 var 75,8 

procent av offren norska kvinnor. Andelen utländska gärningsmän vid just överfallsvåldtäkter har 

rapporterats vara nära 100 procent i Oslo. [...] överfallsvåldtäkter i Oslo som kommit till polisens 

kännedom under de senaste tre åren (2006–2008) hade begåtts av ickevästerlänningar – främst personer 

med ursprung ifrån Afrika och Mellanöstern (SD Åtgärdsprogram 2018/19:735)  

Ett begrepp som återfinns genomgående i partiets åtgärdsprogram (2018/19:735) är trygghet, som 

anses vara den viktigaste faktorn i strävan mot ett jämställt samhälle. Partiet fokuserar mycket på 

kvinnans trygghet och hävdar att kvinnofriden är mer hotad idag än tidigare, eftersom antalet 

våldtäkter har ökat. Sverigedemokraterna anser att arbetet mot kvinnofridskränkning ska skärpas 

och förespråkar skärpta straff. Partiet menar att ”genom skärpta straff vill vi markera en nolltolerans 

från samhällets sida mot kvinnovåld” och beskriver skärpta straff som ”en nyckel till ett tryggare 

samhälle”. Förutom skärpta straff förespråkar Sverigedemokraterna mer resurser till offren och 
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förebyggande åtgärder som exempelvis bättre omhändertagande. I åtgärdsprogrammet fokuserar 

Sverigedemokraterna även mycket på hedersrelaterat våld och vill erbjuda stöd till 

“invandrarkvinnor” som utsätts för denna form av våld. Partiet vill även kämpa mot tvångsgifte och 

religiöst förtryck (SD Åtgärdsprogram 2018/19:735). Då partiet hävdar att de vill kämpa mot 

religiöst förtryck, tyder det på att det uppfattar religionen som en viktig faktor genom vilka 

invandrarkvinnor förtrycks. Beträffande hederskulturen har partiet som målsättning “att bryta upp 

hederskulturens strukturer” för att främja jämställdheten genom att “sätta ned foten mot 

könssegregerad simundervisning i skolan, separata badtider för män och kvinnor i offentliga 

badhus, bärandet av heltäckande slöjor i skolan och på offentliga arbetsplatsen”. 

Sverigedemokraterna belyser vid upprepade tillfällen i åtgärdsprogrammet olika former av våld som 

invandrarkvinnor utsätts för och exemplifierar detta med exempelvis Fadime och Pela som mördades 

i hedersrelaterat våld. Sverigedemokraterna tydliggör att det är “andra mindre nationaliteter, med 

helt andra normsystem och uppfattningar om rätt och fel” som ligger bakom denna kvinnosyn.  De 

hävdar också att “det är svenska kulturens normsystem om rätt och fel som avgjort vad som är 

lagligt respektive brottsligt beteende” (SD Åtgärdsprogram 2018/19:735). Detta kan tolkas som att 

Sverigedemokraterna vill visa att invandrare har en patriarkal kultur, samtidigt som de framställer 

kvinnor med invandrarbakgrund som offer i sin egen kultur.   

Sverigedemokraterna legitimerar sina resonemang om kvinnovåld och kulturellt motiverat våld 

genom mythopoesis i form av varningsberättelse där legitimeringen sker genom referens till “ett 

avvikande beteende som kan leda till något negativt, eller ett olycklig slut”. Detta ser man klarligen 

genom att partiet exemplifierar två hedermordsoffer som ett sätt att visa vad invandrare med 

”främmande kulturer” kan orsaka, i form av kvinnovåld, patriarkalt våld och kulturellt motiverat 

våld. Partiet använder även moralisk värdering i form av evaluering för att legitimera sitt 

resonemang. Med evaluering sker legitimeringen genom referens till bland annat “norm- och 

värdesystem”. Detta blir tydligt när partiet tydliggör att kvinnovåld och kulturellt motiverat våld inte 

ligger i linje med det svenska norm- och värderingssystemet. Partiet visar även i nedanstående citat 

att de som ligger bakom kvinnovåldet är:    

[...] människor med en helt annan kulturell kvinnosyn än den svenska som inte kan respektera kvinnors 

fysiska integritet. Denna kvinnosyn kan resultera i allt från att ensamma kvinnor utsätts för sexuella 

ofredanden till överfallsvåldtäkter (SD Åtgärdsprogram 2018/19:735).   

 [...] bättre utvisningsregler är en viktig pusselbit för att minska kvinnovåldet riktat mot kvinnor såväl i 

det offentliga rummet som hedersrelaterat våld i nära relationer. Detta i synnerhet när så många sexualbrott 
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som överfallsvåldtäkter och hedersvåldsrelaterade brott begås av just utlänningar [...] Genom att göra 

prövningen om utvisning obligatorisk och livstidsutvisning till regel snarare än undantag för grova brott 

ser vi till att grova brottslingar aldrig ges chansen att begå fler än ett brott mot kvinnor i Sverige (SD 

Åtgärdsprogram 2018/19:735).  

I samband med att partier diskuterar jämställdhet tydliggör det att den ”svenska värdegrunden” har 

varit ”styrande för synen på kvinnors rätt till trygghet” samt synen på jämställdhet. Här förklara 

partiet ännu en gång att kvinnovåld och kulturellt motiverat våld inte ligger i linje med den svenska 

norm- och värdegrunden. Det blir här även tydligt att jämställdhet är en viktig beståndsdel i hur den 

svenska nationen konstrueras. Sverigedemokraterna förespråkar ”bättre utvisningsregler” som en 

åtgärd för att uppnå ett “jämställt land” fritt från kvinnovåld och kulturellt motiverat våld (SD 

Åtgärdsprogram 2018/19:735). I ovanstående citat framgår att partiet genom utvisningar vill minska 

andelen av befolkningen som ägnar sig åt kulturellt motiverat kvinnovåld. Sverigedemokraterna ser 

kvinnovåldet som ett samhällsproblem som medför svårigheter för jämställdheten. De menar att 

bättre utvisningsregler kommer att “resultera i en större jämställdhet för just kvinnor även om alla 

samhällsmedborgare kommer att dra nytta av åtgärderna” (SD Åtgärdsprogram 2018/19:735). 

Detta tyder på att Sverigedemokraterna använder mythopoesis i form av moraliska berättelser där 

legitimeringen sker genom att partiet tydliggör att ”bättre utvisningsregler kommer resultera i en 

större jämställdhet för kvinnor” och i samhället. Här använder Sverigedemokraterna även 

rationalisering i form av instrumentell rationalisering för att legitimera sitt resonemang. 

Legitimering sker genom referens till bland annat mål och syfte. Detta blir tydligt när partiet 

förespråkar utvisning som ett mål, där syftet med utvisningen är att främja jämställdheten, 

tryggheten i samhället, och värna om kvinnofriden. Det som blir genomgående i partiets 

åtgärdsprogram är vilka som anses utgöra det största hotet mot jämställdheten i samhället, men även 

hur kvinnans skydd är viktig i strävan mot jämställdhet. I nedanstående citat tydliggör partiet för 

varför kvinnofriden är den viktigaste faktorn för att främja jämställdhet och menar att:   

  
Kvinnovåldet utgör inte bara ett betydande och oacceptabelt hinder för ett jämställt Sverige. Det får också 

ekonomiska konsekvenser och kostar staten enorma summor skattemedel varje år [...] 

Sverigedemokraterna anser att kvinnovåldet som hinder för ett jämställt (SD Åtgärdsprogram 

2018/19:735).  
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6. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras studiens resultat utifrån det valda teoretiska och analytiska ramverket. Här 

kommer även att diskuteras huruvida Sverigedemokraterna använder jämställdhetsfrågan för att 

motivera andra delar av sin politik.  

Vad som är genomgående i det analyserade materialet är att Sverigedemokraterna legitimerar sina 

resonemang om jämställdhet på olika sätt, men också att samma resonemang ibland kan legitimeras 

genom en kombination av olika strategier. Det som blir tydligt genomgående i partiets resonemang 

om jämställdhet är att partiet använder sig mycket av legitimeringsstrategin rationalisering genom 

att referera till fördelar, nackdelar, mål och effekter. Detta syns tydligt när partiet exempelvis 

diskuterar fördelarna med kärnfamiljen, fördelarna med att det existerar en biologisk dikotomi 

mellan könen, nackdelarna med kvoteringsfrågan och de negativa effekterna av mångkulturalismen. 

Tydligt blir det också när partiet förespråkar olika mål för att främja jämställdheten genom 

exempelvis ”bättre utvisningsregler” och ”bryta upp hederskulturens strukturer”. Legitimering 

genom moralisk värdering är även vanligt förekommande i partiets resonemang om jämställdhet där 

legitimering sker genom att partiet bygger upp en moral om vad som anses vara rätt eller fel. Detta 

blir tydligt när partiet diskuterar norm- och värdesystem i förhållande till jämställdhet. Partiet 

klargör i det analyserade materialet att kvinnovåld och kulturellt motiverat våld inte ligger i linje 

med det svenska norm- och värderingssystemet., vilket kan tolkas som att partiet på så sätt vill visa 

att jämställdhet och att värna om kvinnofriden ligger i linje med det svenska norm- och 

värderingssystemet. Detta kan även tolkas som att partiet vill visa att kvinnovåld och kulturellt 

motiverat våld är osvenskt.  

Legitimering genom Myhthopoesis är också vanligt förekommande i partiets resonemang om 

jämställdhet där legitimering sker genom att partiet exemplifierar olika varningsberättelser som till 

exempel hedersmord, kvinnlig könsstympning och brottsstatistiken för överfallsvåldtäkter i Sverige 

och i Norge. Partiet använder mythopoesis för att belägga sina resonemang om invandrings och 

mångkulturalismens hot mot jämställdheten. Det använder även moraliska berättelser som är en 

form av mythopoesis, där legitimering sker genom referens att ”en god handling resulterar i en 

belöning”, vilket blir tydligt när partiet upprepade gånger hävdar att ”bättre utvisningsregler” 

kommer att resultera i ”minskat kvinnovåld” och leda till ”ett jämställt land”. Legitimering genom 

auktorisering förekommer inte lika ofta som de andra strategierna i partiets resonemang om 

jämställdhet, men det förekommer att legitimering sker genom att partiet refererar till tradition, vana 

eller experter med auktoritet inom området. Partiet använde formellauktorisering för att legitimera 
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sitt resonemang om kärnfamiljen, som en tradition som de värnar om och vill bevara. För att 

legitimera och rättfärdiga sitt resonemang om invandrare som orsak till kvinnovåld och andra former 

av brottslighet använd partiet expertauktorisering genom att presentera BRÅ:s brottsstatistik och 

Oslos polisdistrikt. Genomgående är att partiet legitimerar sina resonemang om jämställdhet i 

relation till andra politiska områden, vilket visar att det anser att det finns en koppling mellan 

jämställdhet och andra politiska områden. I det analyserade materialet kan man tydligt se att det 

förekommer många rationella (instrumentella) legitimeringar i partiets resonemang om jämställdhet, 

vilka syftar på andra politiska mål i samband med att de diskuterar jämställdhetsfrågan. Detta kan 

tolkas som att partiet legitimerar jämställdheten som ett medel för att uppnå olika politiska mål och 

olika åtgärder. Detta blir tydligt när partiet förespråkar olika mål såsom ”assimileringsprocess”, 

”bättre utvisningsregler” ”långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring” och ”skärpta 

straff” i samband med jämställdhetsfrågan.   

 

Tidigare forskning har framhållit att partiet använder jämställdhet för att motivera andra delar av sin 

politik (Lodenius & Wingborg 2009). Min analys ger stöd för detta påstående. I det analyserade 

materialet blir det tydligt att det finns en koppling mellan jämställdhetsfrågan och andra politiska 

områden. Framförallt diskuteras jämställdhetsfrågan i familjepolitiken, invandrarpolitiken, partiets 

politik gällande mångkulturalism, kultur, assimilering och nation. I Sverigedemokraternas 

jämställdhetspolitik som är under samma avsnitt som deras familjepolitik Sverigedemokraterna, 

familjen och jämställdhet tydliggörs vikten av kärnfamiljen och hur jämställdhetsarbetet anpassas 

kring familjepolitiken. Mest poängteras familjepolitiken, men trots detta framgår det inte tydligt hur 

jämställdhetsarbetet anpassas kring familjen, vilket indikerar på att familjepolitiken väger tyngre än 

jämställdhetspolitiken. Det som blir tydligt är att partiet använder jämställdhet som ett sätt att 

motivera sin familjepolitik och de grundidéerna som indirekt är kopplade till familjen såsom partiets 

heteronormativa prioritering av familjen och av deras traditionella syn på relationen mellan könen. 

Vad gäller partiets heteronormativa förståelse av familjen skapas en ojämn maktrelation där skilda 

ramar sätts för olika människors möjligheter och begränsningar, när det exempelvis gäller rätten till 

att skaffa barn. Detta ser man klarligen när partiets motsätter sig ”polyamorösa och samkönade 

grupper” som föräldrar då de inte ”anser det vara förenligt med barnets bästa”. Här kan man även 

tydligt se att heterosexuella grupper inkluderas medan samkönade eller polyamorösa grupper 

exkluderas från ”gemenskapen”.   

I relationen mellan könen definierar partiet begreppet kön, som ett samspel mellan biologiska och 

sociala skillnader, vilket framgår tydligt när det hävdar att det råder en biologisk dikotomi mellan 
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könen som leder till skillnader i livsval. Partiet motsätter sig kvotering av denna anledning. Detta 

gör att partiet inte - såsom exempelvis feminismen (Gemzöe 2014) – beaktar den strukturella 

skillnaden (skillnaden i makt) mellan könen som även är grund till kvoteringsfrågan. 

Analys av det utvalda materialet visar även att partiet kopplar i princip all politik till invandring och 

att nästan all politik förutom familjepolitiken speglar invandrares samt det mångkulturella 

samhällets förödande effekter. I partiets åtgärdsprogram uttrycker partiet oro kring det 

mångkulturella samhället och de negativa effekterna det kan ha på jämställdheten. Partiet 

identifierade mångkulturalismen och invandrare från ”främmande kulturer” som ett hinder för 

jämställdheten då de anses utgöra ett hot mot kvinnofriden. Partiet exemplifierar i sitt 

åtgärdsprogram vid upprepande tillfällen kulturellt motiverat våld och destruktiva aspekter som 

dessa ”främmande kulturer” står för och tydliggör att det inte ligger i linje med det svenska norm- 

och värderingssystemet. Därför förespråkar Sverigedemokraterna en rad olika åtgärder för att främja 

jämställdheten, bland annat assimilering. Här kan vi även se att det finns koppling mellan 

jämställdhetsfrågan och partiets politik gällande kultur, då partiet ständigt ställer de svenska 

kulturella värderingarna i relation till invandrares ”främmande kulturer”.  

Det finns även koppling till partiets assimileringspolitik då det förespråkar assimilering som en 

viktig åtgärd för att främja jämställdheten. En annan sak som blir tydligt här är att det finns koppling 

mellan jämställdhet och partiets politik gällande nationen då partiet menar att ”denna kvinnosyn” 

inte ligger i linje med ” den svenska värdegrunden”. Förhållandet till jämställdhet blir här även en 

viktig beståndsdel i hur den svenska nationen konstrueras. Här kan man tydligt se att partiet betraktar 

kvinnoförtryck som något som inte hör hemma inom den svenska kulturen och att Sverige utgör en 

kulturell frizon när det gäller kvinnoförtryck (De los Reyes och Mulianari 2005, 6-10). Mulinari 

och Neergaard nämnde “caring racism” för att visa hur partiet är beskyddande av den svenska 

jämställdheten gentemot invandrares förhållande till jämställdhet (Mulinari & Neergaard 2014, s. 

48-56).  På samma sätt kan man se hur partiet värnar om den svenska jämställdheten och 

kvinnofriden gentemot invandrare från ”främmande kulturer”. 

Den feministiska teoretiseringen av nationen har bland annat visat att idén om den nationella 

gemenskapen är villkorad och grundad på kulturella dimensioner som bland annat består av kön, 

sexualitet, etnicitet, kultur, norm och värderingar. De egna kulturella dimensionerna anses vara 

jämställda, medan andras kulturella dimensioner ses som icke jämställda (Yuval Davis 1997). 

Genomgående i Sverigedemokraternas strävan mot jämställdhet är hur Sverige och den svenska 

kulturen placeras i en överordnad position, när det gäller förhållningen till jämställdhet. Denna 
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position skapar ”andrafiering” som fungerar som inkluderande och exkluderande och bidrar till 

kategoriseringar av människor i form av ”vi” och ”dem”. Det som blir tydligt i 

Sverigedemokraternas politik gällande jämställdhet är att ”vi” - i det här fallet nordbor inte anses 

hota jämställdheten. ”Vi” framstår som oproblematiska och sätts i relation till ”dem”- i det här fallet 

invandrare från ”främmande” kulturer, som tvärtom framstår som problematiska. 

Sverigedemokraterna misstror invandrarnas förhållningsätt till jämställdhet och menar att ”dem” 

måste först genomgå en assimileringsprocess för att ses som likställda med ”vi:et”. 

I partiets strävan mot jämställdhet blir det tydligt hur jämställdhet fungerar som inkluderande och 

exkluderande för människor i form av “vi” och “dem”. Det som är avgörande för vilka som 

inkluderas och exkluderas från ”vi:et” är olika faktorer såsom kultur, etnicitet, sexualitet och dessa 

faktorer är även viktiga beståndsdelar i hur människor i nationen konstrueras. Vad som blir tydligt i 

det analyserade materialet är hur partiet använder jämställdhet som en gränsdragning mellan “vi” 

och “dem”, precis som Mulinari & Neergaard (2014) framhållit. Partiet diskuterar jämställdhet i 

förhållande till ”dem” andra genom att klargöra hur deras norm - och värdesystem och kulturella 

värdering starkt avviker från den svenska. Det bygger upp en moral om vad som anses vara rätt eller 

fel i förhållande till jämställdhet. I partiets strävan mot jämställdhet ser man tydligt att invandrare 

från ”främmande kulturer” exkluderas på grund av sina kulturella värderingar som enligt partiet 

tydligt avviker från den svenska och som därför anses utgöra ett hot mot jämställdheten.  

Partiet tydliggör även upprepade gånger att det inte är ”invandrare norrmän” detta handlar om, varpå 

”invandrare norrmän” inkluderas då de inte anses utgöra ett hot mot jämställdheten. Här blir faktorer 

såsom etnicitet och kultur viktiga i partiets strävan mot jämställdhet och de blir också avgörande om 

man inkluderas eller exkluderas. Detta går att koppla till De los Reyes och Mulinaris påstående om 

att jämställdhet har fungerat som en etnisk markör där jämställdhet har definierats som en svensk 

”angelägenhet” och ett svenskt ”projekt” som icke-svenskar kan lära sig och anpassa sig till (De los 

Reyes och Mulianari 2005). På samma sätt kan vi se hur Sverigedemokraterna problematiserar 

invandrares förhållande till jämställdhet och identifierar invandrare, som det största hotet mot 

jämställdheten i Sverige. 
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7. Slutsats  

Denna studies syfte var att genom en kvalitativ innehållsanalys och Van Leeuwens (2007) 

legitimeringsstrategier undersöka hur Sverigedemokraterna legitimerar sina resonemang om 

jämställdhet. Partiets resonemang om jämställdhet har djupare analyserats med hjälp av 

legitimeringsstrategier för att fånga och förstå partiets aktuella politik gällande jämställdhet. 

Resultatet visar att alla fyra legitimeringsstrategier förekommer i partiets resonemang om 

jämställdhet och vissa legitimeringsstrategier förekommer mer än andra. Det som är tydligt i det 

analyserade materialet är att det förekommer många rationella (instrumentella) legitimeringar i 

partiets resonemang om jämställdhet då partiet förespråkar olika mål i samband med att de diskuterar 

jämställdhetsfrågan. Detta tyder på att partiet legitimerar jämställdhet som ett medel för att uppnå 

olika politiska mål och olika åtgärder. 

Resultatet visade även att partiet legitimerar sina resonemang om jämställdhet i relation till andra 

politiska områden. I partiets strävan mot jämställdhet kan man tydligt se att invandrare får mycket 

utrymme, då de enligt partiet är det största hotet mot jämställdheten. Det som även är genomgående 

i det analyserade materialet är hotet mot jämställdheten som partiet uttrycker en stor oro kring och 

de olika åtgärder som partiet förespråkar för att främja jämställdheten. Resultatet visar även att 

partiet inte diskuterar jämställdhetsfrågan i sig utan alltid i samband med andra delar av sin politik, 

vilket kan tolkas som att partiet har ett bakomliggande syfte med jämställdhetsfrågan, vilken de 

egentligen inte är så genuint intresserade av. Detta kan kopplas till det, som tidigare forskning har 

framhållit, att partiet väver in jämställdhetsfrämjande resonemang i andra diskurser och använder 

jämställdhet för att motivera andra delar i sin politik. Till skillnad från vad tidigare forskning har 

framhållit så blir det tydligt i partiets aktuella politik gällande jämställdhet, att partiet värnar om 

kvinnofriden och anser att hotet mot kvinnofriden är det största jämställdhetsproblemet i samhället. 

Denna studie bidrog med ny kunskap genom att Sverigedemokraternas senaste material för deras 

jämställdhetsarbete har analyserats djupare med hjälp av Van Leeuwens legitimeringsstrategi. När 

det kommer till partiets politik gällande jämställdhet hade det varit intressant om framtida forskning 

jämför partiet med ett eller flera populistiska högerradikala partier inom och även utanför Europa. 

Det hade även varit intressant att jämföra partiets politik gällande jämställdhet med ett eller flera 

svenska riksdagspartier. Det kan vara intressant att få kunskap om ifall jämställdheten legitimeras 

på samma sätt inom dessa partier eller om skillnader föreligger mellan dem. 
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