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Sammandrag 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad framställningar av hbtqi-personers rättigheter 

kan säga om Sveriges riksdagspartiers föreställningar om gruppen. Detta görs genom en 

multimodal legitimeringsanalys samt en kritisk diskursanalys av riksdagspartiernas 

webbplatssidor. Undersökningens resultat visar att HBTQ är den mest förekommande 

förkortningen bland partierna. Auktoritet är den vanligaste legitimeringsstrategin. De partier 

som visar hur de aktivt arbetar för hbtqi-rättigheter kan legitimera med auktoritet inom hbtqi-

diskursen. Men även auktoritet inom partiernas ideologier och hänvisningar till lagar 

förekommer som legitimeringar. Riksdagspartiernas användning av legitimeringsstrategier 

resulterar i dess olika positioneringar i hbtqi-diskursen. Studien visar även att hbtqi-personers 

rättigheter framställs olika, vilket åskådliggör riksdagspartiernas skilda syn på gruppen och dess 

behov. 

 
Nyckelord: Legitimeringsanalys, kritisk diskursanalys, hbtqi-frågor, riksdagspartier 
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1 Inledning 
 
Året är 2022 och i Sverige innebär det riksdagsval. Valåret kommer präglas av kampanjer och 

partiledardebatter. Det är dessutom sannolikt att gemene man kommer ta del av 

riksdagspartiernas ståndpunkter via respektive webbplats.1 Varje riksdagsparti har olika 

webbplatssidor för att visa sina ståndpunkter i politiska frågor. En webbplatssida som återfinns 

hos alla partier är den om hbtqi-personer.2 Dessa webbplatssidor har aldrig tidigare undersökts 

ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Kunskapsluckan om hur minoritetsgruppen framställs på 

riksdagspartiernas webbplatssidor måste alltså fyllas, inte minst eftersom Sverige står inför ett 

riksdagsval. Jag anser att det är av stor vikt att undersöka hur våra partier framställer den 

minoritetsgrupp som hbtqi-personer utgör på sina webbplatssidor. Studien motiveras även av 

riksdagspartiernas möjlighet att skapa förutsättningar för ökade rättigheter för hbtqi-personer. 

Arbetet med ökade rättigheter för hbtqi-personer motiveras av att riksdagspartierna bör 

arbeta mot diskriminering av gruppen, eftersom hbtqi-personer inkluderas i diskriminerings-

lagen (SFS 2008:567). Lagen är till för att ”främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck […] [eller] sexuell läggning” (§ 1). Att inte 

diskriminera hbtqi-personer förväntas alltså av riksdagspartierna. Det är därför viktigt att 

undersöka hur partierna, som sitter på mycket makt i samhället, förhåller sig till hbtqi-personer 

genom sitt språk- och bildbruk. 

Eftersom riksdagspartierna har så stor makt och möjlighet till att skapa opinion i samhället 

spelar de en viktig roll i den svenska hbtqi-diskursen. Partiernas föreställningar om hbtqi-

personer kan därför komma till uttryck på respektive webbplatssida, och det är detta som ligger 

till grund för föreliggande uppsats. Undersökningen kommer granska hur partierna framställer 

hbtqi-personer och hur de vill öka rättigheterna för gruppen. En multimodal legitimeringsanalys 

passar därför bra för att se hur framställningar och förslag till förbättringar legitimeras. Den 

kritiska diskursanalysen kommer sedan ge möjlighet till granskning av hur partierna bidrar till 

och skapar den svenska hbtqi-diskursen. 

 

 

 
 

1 Med hänvisning till ISOF:s frågelåda använder jag termen webbplats respektive webbplatssida. 
2 Med hänvisning till RFSL:s rekommenderade förkortning kommer jag i denna uppsats att använda 

förkortningen hbtqi, vilket står för homo, bi, trans, queer och intersex. Denna förkortning används i hela 

uppsatsen även om partierna använder andra förkortningar på sina webbplatssidor. 



6 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Denna uppsats ämnar belysa riksdagspartiernas hbtqi-politik i början av valåret 2022. Mitt syfte 

är därför att undersöka framställningen av hbtqi-personers rättigheter på riksdagspartiernas 

webbplatssidor och vad det kan säga om riksdagspartiets föreställningar om gruppen. Mina 

frågeställningar är därför: 

 
- Hur legitimeras hbtqi-personers rättigheter i skrift och bild på riksdagspartiernas 

webbplatssidor? 

- Vad kan legitimeringarna säga om riksdagspartiernas framställningar av hbtqi-

personer? 

- Hur skiljer sig partiernas framställningar åt? 

 
2 Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning presenteras. Det saknas tidigare språkvetenskapliga 

studier av hur svensk hbtqi-politik framförs på riksdagspartiernas webbplatssidor. Därför utgår 

detta kapitel främst från forskning där legitimeringsanalys och kritisk diskursanalys anammats. 

För att ge bakgrund till Theo van Leeuwens (2007) legitimeringsanalys kommer både Westberg 

(2016) och Helgesson (2017) lyftas fram. Därefter kommer forskning om hbtqi-rättigheter 

redogöras för, detta för att ge en bild av hur hbtqi-diskursen i Sverige utvecklats fram till idag. 

Gustav Westbergs (2016) avhandling om diskursförändringar kring föräldraskap söker 

genom legitimeringsanalys svar på hur man som förälder har uppmuntrats vara i olika 

tidsperioder. Studien presenteras diakront för att ge en bild av hur diskurserna om föräldraskap 

förändrats över tid. De tidsperioder som undersökts är 1870-talet, 1940-talet och 2010-talet.  

Westberg (2016) utgår från en variant av kritisk diskursanalys som kallas diskurshistoriska 

programmet (DHA). DHA är utvecklat av bland annat Ruth Wodak (se vidare Reisigl & Wodak 

2001:41–44, Reisigl & Wodak 2016:26, 31) och är anpassat för analyser av rasistiska, 

nationalistiska och etniskt diskriminerande diskurser samt och hur de förhåller sig till sin 

historiska kontext. Triangulering är en metod inom DHA där forskningsobjektet undersöks ur 

flera perspektiv, alternativt att undersökningen har en mångfald bland sina källmaterial. Genom 

att använda sig av triangulering kan en språkvetenskaplig diskursanalys undvika att få 

underspecificerade eller övergenererade slutsatser och resultat genom ett alltför snävt metodval. 

Vidare använder sig Westberg (2016:25 f.) även av Theo van Leeuwens (2007) 
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legitimeringsanalys. Med denna metod analyserar han diskursen under de tre tidsperioderna. 

Studien visar att föräldrarollen uppmuntrats vara olika under de olika tidsperioderna (s. 223 ff.). 

Karin Helgesson (2017:114 f.) använder sig likt Westberg (2016) av van Leeuwens (2007) 

legitimeringsanalys. Helgessons (2017: 111) studie fokuserar på informationsmaterial från 

kommuner och hur de legitimerar sopsortering som social praktik. Syftet med studien är bland 

annat att undersöka om legitimeringsstrategierna som används kan säga något om kommunens 

syn på medborgaren. Hon utgår från den kritiska diskursanalysen så som den beskrivs av 

Norman Fairclough (2001). Inom den kritiska diskursanalysen tillåts Helgesson (2017:113 f.) 

analysera texterna utifrån sin kontext och kan därför dra paralleller mellan hur de påverkas av 

och påverkar kontexten. Hon visar att de ideologier som framställs som självklara kan säga 

något om den diskurs som de kommunala texterna platsar i. Studiens resultat visar att 

kommunens legitimeringar bland annat skapar en hierarkisk relation mellan stat-medborgare 

(s. 123 f.). Synen på medborgaren som undersåte framställs främst genom rationaliseringar. 

Resultaten ger en syn på medborgaren som en aktiv problemlösare. Den nya synen på 

medborgaren sammanfattar Helgesson som ”ett tecken på att den svenska kollektivismen inte 

är så död som man kunnat tro” (s. 124). 

 
2.1 Hbtqi-diskursen i Sverige 
 
Markus Sjölén Gustafsson (2020) har kartlagt hur riksdagens syn på homosexualitet utvecklats 

från 1933 till 2010. Han har undersökt officiella dokument från riksdagen. Dokumenten med 

idéer om lösningar och problem analyserades för att se hur synen på homosexualitet förändrats. 

Homosexualitet gick från att ses som farligt till harmlöst och legaliserat. Sjölén Gustafssons 

(2020:2) studie visar att man skilt på de sexuella och emotionella aspekterna av homosexualitet. 

De sexuella rättigheterna etablerades tidigare än de emotionella. 

Homosexuella relationer legaliserades 1944. 1977 fastslog experter att åldern för samtycke 

till sex för homosexuella skulle vara densamma som för heterosexuella vilket senare 

legaliserades 1984. Efter lagen om samtycke skriver Sjölén Gustafsson (2020:66 f.) att 

rättigheterna för homosexuella var i ett harmoniserat tillstånd med heterosexuellas fram till 

1987. Först då började man göra skillnad på emotionell attraktion hos hetero- och 

homosexuella. Detta ledde till exkludering där homosexuella par inte fick ingå äktenskap eller 

bli föräldrar eftersom en sådan legalisering ansågs vara ett hot mot idén om familjen. Det dröjde 

fram till 2001 innan homosexuella par fick adoptera, 2004 blev insemination tillåtet och 2009 

blev könsneutralt äktenskap tillåtet. 



8 

 

Ett mönster som Sjölén Gustafssons (2020:67 f.) studie upptäcker är att dessa harmoniseringar, 

inom den sexuella- och emotionella aspekterna, tar cirka 20–30 år från idé om jämlikhet till 

faktisk legaliserad jämlikhet. Studien visar även att reformerna 1944, 1994 och 2008 varit 

pådrivna av riksdagen och inte regeringen. Vid de tre tillfällena har riksdagen gått emot den 

sittande koalitionsregeringens önskan. Vid de två senare reformerna är det dåvarande 

regeringspartiet Kristdemokraterna som blockerat reformerna. 

Sammanfattningsvis visar Sjölén Gustafssons (2020:71) studie hur expertråd samt 

riksdagens pådrivningar varit viktiga i processen för införandet av lika rättigheter för 

homosexuella i Sverige. Den slutgiltiga harmonin, som Sjölén Gustafsson (2020:71) kallar den, 

ledde till insikter om vad som kan politiseras men även vilken makt staten besitter när de driver 

politik som påverkar beteenden. 

Även Jens Rydström (2011) har kartlagt vägen till legalisering av homosexualitet i Sverige. 

Hans studie visar (s. 167) att även Danmarks lagstiftning om registrerat partnerskap 1989 har 

banat väg för den svenska lagstiftningen om partnerskap och sedan könsneutralt äktenskap. 

Rydström menar även att de politiska reformerna för ökade hbtqi-rättigheter berott på 

aktivisters kamp och det övergripande politiska klimatet. Hans studie visar att Miljöpartiet, 

Folkpartiet (idag Liberalerna) och Vänsterpartiet var de första som hade en positiv inställning 

till könsneutralt äktenskap (2011:157). Det var tack vare lobbying mot Socialdemokraterna och 

Moderaterna från bland annat RFSL som gjorde att alla partier utom Kristdemokraterna röstade 

ja till lagförslaget (s. 158). 

De senaste 13 åren har hbtqi-diskursen förändrats, inte minst när det kommer till 

transrättigheter. Regeringen (2018) listar alla lagförändringar som ökat hbtqi-personers 

rättigheter, varav sju nya lagar om transpersoner som trätt i kraft mellan 2009 och 2018. År 

2009 avskaffas transvestism som sjukdomsbegrepp av Socialstyrelsen. Att vara transperson 

sågs alltså som en sjukdom fram till för endast 13 år sedan. Samma år inkluderas även 

könsöverskridande identitet som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen. Från och med 

2013 krävs det inte längre att du är ogift och folkbokförd i Sverige för att ändra juridisk 

könstillhörighet och steriliseringskravet vid könskorrigerande operation tas även bort. 

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) inkluderar från och med 2017 att arbetsgivare och 

utbildningsanordnare ska främja lika rättigheter även för personer med könsöverskridande 

identitet eller uttryck samt hbtqi-personer. Året därpå beslutas det att de som drabbats av 

sterilisering vid könskorrigeringar har rätt att ansöka om statlig ersättning. Slutligen ökar och 

förtydligas transpersoners straffrättsliga skydd under 2018. 
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3 Teori 
 
I föreliggande kapitel presenteras legitimeringsanalysen. Hur den brukas som metod beskrivs i 

metodkapitlet. Därefter utreds multimodalitet och text som begrepp. I kapitlet presenteras även 

den kritiska diskursanalysen som används för att diskutera undersökningens resultat. Slutligen 

redovisas terminologirekommendationer utifrån Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 

transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL) och Institutet för språk och 

folkminne (ISOF). 

 
3.1 Legitimering 
 
Legitimering används av alla auktoriteter för att etablera och öka förtroende (Weber 1964:325). 

Enligt van Leeuwen (2007:91) är det språket som är det vanligaste verktyget för att uppnå denna 

makt. Språket används alltså av auktoriteter för att legitimera, det vill säga skapa och etablera 

förtroende, genom stärkande av auktoritetens ståndpunkter och sociala praktiker. Legitimering 

sker enligt van Leeuwen (2007:92) utifrån fyra olika kategorier, auktoritet, moralisering, 

rationalisering och mytopoesis. Dessa kan användas separat eller tillsammans för att legitimera 

sociala praktiker (se 3.1.1). Genom olika formuleringar och hänvisningar skapar och skapas 

legitimeringar i text genom språkliga val. Dessa språkliga val kan enligt van Leeuwen (2007:92) 

både förekomma tydligt i texten eller skrivas mellan raderna. Oavsett kan en 

legitimeringsanalys hjälpa till att kritiskt undersöka hur legitimeringar konstrueras och används 

för att skapa och bidra till diskurser.  

 
3.1.1 Sociala praktiker 

 
För att förstå legitimeringsanalysen krävs en förståelse för van Leeuwens (2007:92) begrepp 

sociala praktiker, eller bara praktiker. Begreppet praktik kopplas till legitimeringsanalysen 

eftersom det ofta är praktiker som legitimeras. van Leeuwen (2008) utreder begreppets 

komplexitet. Hans definition är (2008:5 f.) att sociala praktiker är all typ av text och allt som 

kan tänkas representera och pågå i världen vi lever i. Denna definition gäller även om 

praktikerna är abstrakta. Vidare menar van Leeuwen att det är viktigt att skilja på att göra en 

social praktik och prata om en social praktik. Westbergs (2016:24) svenska sammanfattning 

definierar sociala praktiker som ”socialt reglerade sätt att göra saker på”. Definitionen bygger 

enligt Westberg (2016:24) på att praktiken kan tolkas olika beroende på vem som utför den, hur 
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denne utför praktiken, när den gör det och med vilka medel. Sammanfattningsvis är min 

tolkning av sociala praktiker följande: alla handlingar som kan ses som kommunikativa eller är 

socialt reglerade i vår reella och abstrakta värld är sociala praktiker. Praktiker kan genom dessa 

egenskaper bidra till diskurser. 

 
3.2 Multimodalitet och begreppet text 
 
En webbplats är ett textuellt men även ett visuellt medium, där det grafiska bär på mening. För 

att undersöka en webbplats krävs det att ta det visuella uttrycket i beaktan. Därför kommer ett 

multimodalt perspektiv och det utvidgade textbegreppet att användas i legitimeringsanalysen. 

Anders Björkvall (2019:7 f.) presenterar ett utvidgat textbegrepp. Text kan enligt honom förstås 

(2019:7) som ”kommunicerande och betydelseskapande funktioner” vilka inkluderar skrift, 

bilder, layout och andra visuella element. Vidare menar Björkvall (2019:7 f.) att skrift och bild 

aldrig är frikopplade från varandra när det kommer till betydelse. Skrift och bild samspelar 

alltså i kommunikation och kan förstås som en gemensam text. Detta beskrivs som att texten 

har flera kommunikationsformer och är därmed multimodal. En modalitet är alltså en 

betydelsebärande kommunikationsform. Multimodal betyder att flera modaliteter, så som text, 

bild, layout och typsnitt uttrycker betydelse i texten. När texten är multimodal menar Björkvall 

(2019:8) att modaliteterna inte kan separeras eftersom de tillsammans skapar texten. I denna 

uppsats kommer därför begreppet text att användas om den multimodala text som förekommer 

på riksdagspartiernas webbplatssidor. Text inkluderar alltså både skrift och bild. 

 
3.3 Kritisk diskursanalys 
 
Den kritiska diskursanalysen vilar enligt Fairclough (2003:2 f.) på idén om att språk är en del 

av vårt sociala liv som inte kan förbises. Diskursen har en dialektisk relation till det sociala livet 

och vi kan genom textanalys analysera diskurser. Termen diskurs definieras som ”an element 

of social life which is closely interconnected with other elements” (Fairclough 2003:3). Texten 

och diskursen är alltså en del av sociala interaktioner som även sammanspelar med andra 

element. Diskurs kan förstås på två vis enligt Fairclough (2003:26), dels abstrakt, som ett 

substantiv som betyder språk som en del av det sociala livet, dels konkret som olika sätt att 

representera världen. Van Leeuwen (2008:6) kopplar diskursbegreppet till sociala praktiker och 

beskriver det som en socialt konstruerad vetskap om en typ av sociala praktiker. 
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Begreppet text förekommer även inom den kritiska diskursanalysen. Fairclough (2003:8) menar 

att text har kausala effekter. Det betyder att en text kan vara en orsak till en specifik verkan. 

Han förklarar (2003:8) det som att vi kan få kunskap genom text och på så vis förändra våra 

attityder, värderingar och vår tro. Utöver dessa förändringar menar Fairclough att det finns 

långsiktiga kausala effekter som kan orsakas av långvarig exponering av en viss typ av text. Vi 

kan exempelvis förändras till att se på oss själva som konsumenter genom regelbunden 

exponering av reklam. Dock är inte förhållandet mellan orsak-verkan, alltså text-effekt, alltid 

regelbundna. Fairclough för fram att det är många yttre faktorer som påverkar huruvida text 

bidrar till kausala effekter. Textens utformning leder exempelvis inte automatiskt till kausala 

effekter. Vidare menar Fairclough att läsarperspektivet spelar roll i textens påverkan på läsaren. 

Något som lyfts fram av Fairclough (2003:9) som en stor kausal effekt hos texter är dess 

upprätthållande eller förändrande av ideologier. Han förklarar ideologier som upprätthållanden 

och förändrare av det sociala förhållandet mellan makt, dominans och exploatering. Vidare 

förklarar han att förhållandet mellan kritisk diskursanalys och ideologi är av stor vikt (s. 9). 

Detta eftersom ideologiska texter kan analyseras utifrån hur de påverkar maktrelationer och 

sociala relationer mellan makt och dominans. Att analysera riksdagspartiernas texter med hjälp 

av kritisk diskursanalys ger alltså möjlighet till koppling, både till hbtqi-diskursen och de 

möjliga kausala effekterna av ideologiska texter. 

Slutligen är förhållandet till objektivitet en viktig aspekt av textanalys inom kritisk 

diskursanalys. Fairclough (2003:14) menar att textanalysen speglas av vem det är som 

undersöker texten. Detta beror på att vår uppfattning av verkligheten, och därmed texten, är 

skiftande. Eftersom vår syn på text och verklighet är skiftande, både över tid och personer 

emellan, är textanalysen subjektiv. Förhållandet till objektivitet i kritisk diskursanalys påverkas 

även av vilka frågor vi väljer att ställa till en text. Frågorna baseras på vår uppfattning av 

verkligheten och medför således motiveringar och värderingar. Däremot ser Fairclough 

(2003:15) subjektiviteten i textanalysen inte som ett problem, utan som en nödvändigt för att 

kunna analysera hur texten förhåller sig till sociala praktiker, alltså diskursen. 

 
3.3.1 Definition av hbtqi-diskursen 

 
Denna uppsats kommer ett flertal gånger hänvisa till Sveriges hbtqi-diskurs. I kapitel 2.1 

redogörs legaliseringsprocessen av både homosexualitet och transrättigheter så som de sett ut 

fram till 2020. Förståelsen för hur övergången från olagligt till lagligt påverkat synen på hbtqi-

personer är en del av att vara insatt i hbtqi-diskursen. Det är alltså viktigt att förstå hbtqi-
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personers historia för att kunna undersöka varför diskursen ser ut som det gör idag. 

Riksdagspartiernas texter är alla skrivna för att vara en del av hbtqi-diskursen i Sverige. De blir 

automatiskt en del av diskursen eftersom allt som berör hbtqi-frågan blir en del av dess diskurs. 

I denna uppsats kommer synen på hbtqi-diskursen däremot utgå från den positivt inställda delen 

av diskursen. Vid diskussion av hbtqi-diskursens syn på partierna är det de som är positivt 

inställda till hbtqi-personers rättigheter som inkluderas i diskursen. 

 
3.4 Terminologirekommendationer 
 
I Sverige har vi ett riksförbund för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 

intersexpersoners rättigheter (RFSL) som funnits sedan 1950 (Nationalencyklopedin, RFSL). 

Då RFSL är den största organisationen som arbetar för hbtqi-personers rättigheter anser jag att 

denna är lämplig att använda som måttstock vid analys av riksdagspartiernas texter. Eftersom 

RFSL är Sveriges största hbtqi-organisation kan deras terminologirekommendationer anses 

väga tungt i valet av hur man benämner gruppen. Terminologianvändningen kring hbtqi-

personer kan tyda på acceptans av vissa grupper inom gruppen. Detta eftersom varje bokstav 

representerar en grupp, i detta fall homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och 

intersexpersoner. Historiskt använde RFSL (2019) förkortningen hbt från 2000 till 2012 och 

hbtq fram till 2019 då de etablerade förkortningen hbtqi. Eftersom RFSL är Sveriges 

riksförbund för hbtqi-rättigheter är organisationen trovärdig som källa för 

terminologirekommendationer. Denna uppsats kommer därför använda förkortning hbtqi 

eftersom den rekommenderas av RFSL och därmed är accepterad av hbtqi-personer i Sverige 

2022. 

Institutet för språk och folkminne, ISOF väljer i stället att rekommendera hbtq (ISOF 2022). 

ISOF menar att hbtq är det mest spridda alternativet och som blir minst omständligt vid 

sammansättningar. De jämför hbtq med hbtq+ som enligt dem används för att inkludera de som 

inte identifierar sig som hetero eller något som ryms inom hbtq-begreppets fyra bokstäver. 

Däremot menar ISOF att pluset kan göra sammansättningar svåra att läsa och att hbtq därför är 

att föredra. ISOF tar även upp hbtqi och hbtqia, där a står för asexuell, men menar att dessa har 

en begränsad spridning än så länge. Slutligen tar de upp förkortningen hbt som var vanlig för 

tio år sedan innan hbtq blev den vedertagna förkortningen. Sammanfattningsvis rekommenderar 

ISOF att använda hbtq och RFSL rekommenderar hbtqi. 
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4 Material och metod 
 
I detta avsnitt presenteras materialet och hur det samlats in. Vidare redogörs för metoden som 

består av både en multimodal legitimeringsanalys och en kritisk diskursanalys. 

 
4.1 Avgränsning och material 
 
För att samla in mitt material hämtar jag in den text som finns på respektive riksdagspartis 

webbplatssida. Texterna hämtas samma datum för att ges lika förutsättningar. Jag kommer 

endast utgå från dessa eftersom det finns en möjlighet att texterna ändras under tiden jag 

genomför min undersökning. Materialet består av texter från riksdagspartierna under 

mandatperioden 2018–2022 vilka är Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, 

Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

Sammanlagt består materialet av fem bilder, åtta skrifter och totalt 2627 ord. Materialet 

samlades in den 25 mars 2022. 

Eftersom denna uppsats har ett begränsat omfång kommer endast bild, skrift samt textlängd 

att undersökas och analyseras. Bild kommer jag i denna uppsats att definiera som fotografier 

då den definitionen passar bäst in på bilderna som förekommer i undersökningens material. 

Övriga modaliteter som layout, typsnitt samt grafiska utformningar kommer alltså inte beröras. 

Med denna avgränsning av material kommer det vara svårt att påstå något om partiernas 

åsikter. Det kan även vara svårt att avgöra om partierna använder diskriminerande språk, med 

hänvisning till diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Det kommer alltså inte gå att tyda 

huruvida partiet eller enskilda partimedlemmar står bakom hbtqi-rättigheter eller inte. Sättet 

som partiet framställer hbtqi-personer kan däremot ge en fingervisning om hur partierna vill 

representera hbtqi-personer. Att granska riksdagspartiernas hbtqi-sidor ger alltså en möjlighet 

att undersöka eventuella föreställningar om hbtqi-personer som kan förekomma i texterna. 

 
4.2 Metod 
 
Metoden som kommer användas är en multimodal legitimeringsanalys samt en kritisk 

diskursanalys. Legitimeringsanalysen är multimodal och kommer därmed att inkorporera 

webbplatssidornas skrift, bilder eller eventuella avsaknad av bilder samt textlängd. För att ge 

en helhetsbild av partiernas framställningar är multimodalitetsperspektivet essentiellt. 

Inledningsvis granskas partiernas val av terminologi när det kommer till förkortningen för 
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hbtqi-personer. Jag vill undersöka om partierna formulerar sig olika och om detta kan säga 

något om vilka undergrupper som partierna väljer att lyfta fram i sin politik. Vidare kan valet 

av terminologi tyda på vilka språkvårdsinstanser som partiet väljer att lyssna till. Därefter 

analyseras riksdagspartiernas skrifter och bilder utifrån van Leeuwens (2007) 

legitimeringsanalys (se 4.2.1). Bilderna kommer även granskas utifrån konceptet förankring så 

som det förklaras i Björkvall (2019:24 f.). Förankring beskrivs vara en viktig relation mellan 

skrift och bild. Genom att analysera en bild utifrån hur skriften förankrar dess betydelse vägleds 

läsaren till att förstå vad som är centralt i bilden. I denna undersökning kommer därför bilderna 

analyseras utifrån att de används på webbplatssidor om hbtqi-politik. Textens kontext skapar 

således en förståelse för att hbtqi-diskursen och partiernas identitet är centrala faktorer i 

bilderna. 

För att diskutera de multimodala texterna och resultaten från legitimeringsanalysen används 

en kritisk diskursanalys (se 3.3). Genom den kritiska diskursanalysen tillåts kritiska tolkningar 

av texterna och de sociala praktiker som legitimeras. På detta vis kommer texterna kunna 

granskas diskursivt för att se hur riksdagspartierna framställer hbtqi-personer genom sina 

legitimeringar. För att kunna tolka texterna utifrån hbtqi-diskursen läses alla texter med 

förkunskaper om hbtqi-rättigheternas utveckling i Sverige. Dessa finns redogjorda för i 2.1 samt 

3.4. Metoden blir således att söka efter tecken på texternas koppling till hbtqi-diskursen i 

Sverige utifrån de legitimeringar som förekommer för att sedan kritiskt diskutera hur partierna 

på detta vis framställer gruppen. Denna metod kan således påvisa riksdagspartiernas plats i 

hbtqi-diskursen i Sverige valåret 2022. 
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4.2.1 Legitimeringsanalys som metod 

 
Genom van Leeuwens (2007) legitimeringsanalys kommer jag söka svar på mina 

frågeställningar. Uppsatsen kommer använda Westbergs (2016:26) svenska översättningar av 

legitimeringsanalysens fyra strategier.3 Undersökningen kommer utgå från de fyra strategierna 

och deras underkategorier. Detta kapitel kommer därför att redogöra för de fyra strategierna 

och dess respektive underkategorier. De fyra strategierna är som tidigare nämnts: 

 
1. Auktoritetslegitimeringar (”Authorization”) 

2. Moralisk legitimering (”Moral Evaluation”) 

3. Rationalisering (”Rationalization”) 

4. Mytopoesis (”Mythopoesis”). 

 
Den första strategin, auktoritetslegitimering delar van Leeuwen (2007:94–97) in i sex 

underkategorier. Den första är personlig auktoritet vilket är en form av legitimering där någon 

kan legitimera genom motiveringen ”för jag säger så” eller ”eftersom det här och det här”. 

Denna person besitter då personlig auktoritet genom sin roll eller status i en viss situation eller 

institution. Den andra underkategorin är expertauktoritet. Dennes auktoritet erhålls genom 

expertis snarare än status. Auktoriteten kan motiveras genom referenser eller förstås utifrån 

situation och diskurs. I en text kan man exempelvis hänvisa eller referera till en professor inom 

ämnet och på så sätt legitimera sin ståndpunkt. Den tredje formen av auktoritet är 

förebildsauktoritet. Denna form av auktoritet kan utövas av förebilder eller opinionsledare. 

Deras beteende kan legitimera åsikter eller beteenden för deras anhängarskara genom att de 

engagerar sig i praktiken som de vill legitimera. Den fjärde auktoritetsformen är opersonlig 

auktoritet. Denna legitimering sker genom lagar, regler och föreskrifter som bestämmer vad 

som är rätt och fel. Legitimering genom opersonliga auktoriteter görs genom användandet av 

ord som ”obligatoriskt”, ”lagligt”, ”policy” och ”regel”. Den femte formen av 

auktoritetslegitimering är hänvisning till tradition. Traditionens legitimeringsförmåga 

upprätthålls av att samhället inte ifrågasätter, ”vi gör detta eftersom vi alltid har gjort så”. Denna 

form av auktoritet tappar sin legitimeringsförmåga om samhället ifrågasätter traditioner. Den 

sjätte och sista formen av auktoritet är konformitet. Legitimering sker i detta fall genom att 

många gör på samma sätt. Genom att följa strömmen så legitimeras beteendet om och om igen 

av den stora skaran. 

 
3 I de fall som Westberg inte har en översättning gör jag en egen översättning av legitimeringsstrategierna. 
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Den andra strategin som van Leeuwen (2007:97–100) presenterar är moralisk legitimering. 

Strategin hänvisar till specifika diskursers uppfattning om vad som är bra och dåligt. Emellertid 

sker inga explicita hänvisningar till dessa diskurser. I stället används nyckelord som ger oss en 

känsla för om praktiken är moraliskt bra eller dålig. Eftersom dessa moraliska legitimeringar 

inte explicit nämns kan man enbart känna igen dem genom en allmän förståelse för samhället 

och kontexten som legitimeringen förekommer i. Den moraliska legitimeringen kan därtill delas 

in i tre underkategorier. Den första är evaluering där legitimering sker genom bruket av vissa 

typer av adjektiv. Dessa används för att skapa en självklarhet kring det man legitimerar och på 

så sätt undvika ifrågasättande. Beroende på vad som legitimeras används exempelvis ord som 

”normalt”, ”naturligt” och ”hälsosamt”. Den andra formen av moralisk legitimering är 

abstraktion. I denna form av legitimering beskrivs abstrakta följder av handlingen i stället för 

den faktiska handlingen. Detta ger en legitimering av själva handlingen eftersom man lyfter 

fram det resultat som anses vara moraliskt rätt i den specifika diskursen. Den tredje moraliska 

legitimeringen är jämförelser. Genom att jämföra en social praktik med något sämre eller 

likställa den med något bra kan praktiken legitimeras. Denna form av legitimering kan även ske 

över olika diskurser, exempelvis kan man vinna positiva konnotationer så länge legitimeringen 

kan uppfattas i rätt socio-kulturell kontext. 

Den tredje strategin i van Leeuwens (2007:100–104) legitimeringsanalys är rationalisering. 

Rationaliseringen lutar sig mot diskursens underliggande moral i sin legitimering. Den första 

typen av rationalisering är instrumentell typ. Denna typ av legitimering sker genom en 

ordföljdsformel som van Leeuwen (2007) beskriver som ”Jag gör X för att kunna göra (eller 

vara, eller ha) Y” (s. 102). Detta ger praktiken en meningsfull eller effektiv egenskap som gör 

att den legitimeras. Den andra typen av rationalisering är teoretisk rationalisering. Den grundar 

sig på idén om att praktiken som legitimeras bör vara baserad på någon typ av sanning eller 

kunskap. Även Westberg (2016) menar att teoretisk rationalisering baseras på diskursens 

sanningar och att den därför kan ske genom formeln ”X är/har Y” (s. 210). 

Den fjärde och sista legitimeringsstrategin som van Leeuwen (2007:105–107) presenterar är 

mytopoesis. Legitimering uppfylls i denna strategi genom berättande om en protagonist och om 

vilka utfall dennes handlingar får. Strategin mytopoesis kan ske genom både moraliska- och 

exempelnarrativ. Den moraliska typen visar hur protagonisten belönas för legitima handlingar 

och bestraffas för att bryta mot normen. Exempeltypen visar i stället hur en praktik som även 

speglas i andra diskurser kan leda till vissa konsekvenser. 
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5 Analys 
 
I föreliggande kapitel presenteras undersökningens analyser. Först kommer riksdagspartiernas 

legitimeringar att presenteras. Därefter kommer analyserna av partierna att jämföras, med syftet 

att se hur de framställer hbtqi-personer. 

 
5.1 Riksdagspartiernas legitimeringar 
 
Detta kapitel kommer utgå från respektive riksdagsparti. I varje kapitel kommer partiets 

legitimeringar att presenteras tillsammans med en kort beskrivning av webbplatssidans 

utformning. Presentationen utgår från webbplatssidans kronologi. Bildanalysen kommer 

presenteras först hos de partier vars webbplatssidor innehåller bilder, om ingen bild 

förekommer kommer detta att kommenteras kort. Riksdagspartiernas terminologival kommer 

även analyseras. Därefter analyseras textens skrift. Partierna presenteras i alfabetisk ordning för 

att undvika värdering utifrån exempelvis politiska åsikter eller antal mandat i riksdagen. Citat 

som hämtas från partiernas webbplatssidor nummerges för enkel referering. 

Varje riksdagspartis text är skriven utifrån deras uppfattning av hbtqi-diskursen idag. När de 

presenterar vad de vill göra för att främja hbtqi-rättigheter utgår de från att läsaren har en 

förståelse för hur det är för hbtqi-personer att leva i dagens Sverige. För att upptäcka vissa 

legitimeringar kommer jag därför behöva läsa texterna utifrån hbtqi-diskursens perspektiv. 

Detta för att kunna dra kopplingar till vad som kan anses vara moraliskt korrekt utifrån den 

specifika diskursen. 

 
5.1.1 Centerpartiet 

 
Det första man möts av på Centerpartiets webbplatssida är en bild med skrift ovanpå. 

Webbplatssidan har totalt 375 ord. Det uppges inte när texten senast uppdaterades. Rubriken 

som används är ”HBTQ-FRÅGOR”. Att använda förkortningen hbtq visar på att Centerpartiet 

följer ISOF:s rekommendation att använda den mest spridda förkortningen. Detta signalerar att 

Centerpartiet lyfter fram homo- och bisexuella, transpersoner och queera i sin politik. Genom 

denna förkortning visar Centerpartiet även att de är pålästa om den aktuella hbtqi-diskursen 

eftersom de använder den förkortning som språkvården rekommenderar. Dock går de mot 

RFSL i och med att de inte har med ”i” för intersexpersoner. De väljer alltså den mer välkända 

förkortningen över den som hbtqi-förbundet rekommenderar. 
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Centerpartiets bild föreställer en manligt kodad person som går med en barnvagn. Han går på 

ett övergångsställe från vänster till höger i bilden. Övergångsställets streck har regnbågens 

färger med en färg per streck. Bakgrunden ser ut att vara ett regnigt storstadskvarter med några 

få människor som rör sig i bildens periferi. Bilden symboliserar en pappa som antagligen tillhör 

hbtqi-gruppen som är på promenad med sitt barn. Denna tolkning stärks av förankringen i 

skriften eftersom webbplatssidan handlar om hbtqi-frågor och övergångsstället är i regnbågens 

färger. Eftersom webbplatssidan är till för att visa väljare vad Centerpartiet driver för politik 

kan vi anta att målgruppen är Centerpartiets eventuella väljare. Bilden hjälper därför till att 

skapa bilden av att Centerpartiets väljare kan vara personen i bilden, en förälder i stjärnfamilj4 

som bor i en större stad.  

Det första stycket som förkommer ovanpå bilden inleds med (1). De två meningarna kan tänkas 

vara kontraster till varandra. 

 
(1) Lösningen på världsproblem är inte mindre kärlek. Vem du älskar är din ensak. 

 
Först lyfts kärlek fram som en eventuell lösning på världsproblem för att sedan beskrivas som 

läsarens ensak. Denna inledning blir paradoxal då hbtqi-kärlek först legitimeras genom att 

kunna lösa världsproblem till att i nästa mening inte angå någon annan än en själv. 

 
(2) Du ska ha samma rättigheter och få samma bemötande, oavsett vilken sexuell läggning du har. 

 
Nästa legitimering sker när verbet ”ska” i (2) används för att visa att alla förtjänar att ha samma 

rättigheter oavsett sexuell läggning. Verbet kan tänkas hänvisa till diskrimineringslagen vilket 

gör att denna legitimering sker genom opersonlig auktoritet. (2) kan även tolkas som en 

moralisk legitimering eftersom det inom hbtqi-diskursen är vedertaget att alla ska ha samma 

rättigheter. Detta gör att citatet ses som en allmän sanning inom diskursen. 

Därefter följer en punktlista med vad Centerpartiet vill förändra. Det som sticker ut i listan 

är beskrivningen av sexuella läggningar (3). De vill att alla ska få lättare att bilda familj, men i 

stället för att skriva något i stil med ”hbtqi-personer” eller ”personer oavsett sexuell läggning” 

skriver Centerpartiet ”personer med olika typer av sexuell läggning”. 

 
(3) Centerpartiet vill: Värna möjligheterna för personer med olika typer av sexuell läggning att bilda familj . 

 
Genom denna formulering pekas inte hbtqi-personer ut, men mellan raderna går det att göra 

den tolkningen. Denna läsning bygger på vetskapen att det är en längre process för samkönade 

 
4 En stjärnfamilj är, i kontrast mot kärnfamilj, en regnbågsfamilj, adoptionsfamilj eller en enföräldersfamilj (SO 

2021). 
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par att skaffa barn än för olikkönade par, något som är vedertaget i hbtqi-diskursen. Läsaren 

kan därför antas vara en person som är medveten om att deras möjligheter att skaffa barn är 

svårare än för personer i olikkönade relationer. Genom att tolka (3) på detta vis kan läsaren av 

Centerpartiets text antas vara en hbtqi-person. Men det kan även tolkas så att läsaren antas vara 

en person i olikkönad relation som har svårt att få barn. 

Vidare lyfter Centerpartiet fram ökade kunskaper om hbtqi-personer i vården samt möjlighet 

till att behålla kontakten med en social förälder5 som viktiga punkter. Dessa punkter bidrar till 

bilden av Centerpartiet som en auktoritet inom familjefrågor i hbtqi-diskursen. Denna bild 

stärks av att kommande stycke tar upp hur Centerpartiet kämpat för hbtqi-personers rättigheter 

och att deras politik utgår från att alla är lika mycket värda. Partiets möjliga maktposition inom 

hbtqi-diskursen legitimeras även genom hänvisningar till diskrimineringslagen. Genom att visa 

att partiets politik kan motiveras av lagen stärks dess trovärdighet inom diskursen. Dessutom 

vill Centerpartiet motverka hatbrott mot hbtqi-personer och legitimerar detta med en teoretisk 

rationalisering där de beskriver dagens situation som ”oacceptabel”. De uppmanar även läsaren 

och den svenska medborgaren att stärka hbtqi-rättigheter i Sverige och i andra länder. Även 

detta stärker Centerpartiets auktoritet inom hbtqi-diskursen. 

I stycket som följer skriver Centerpartiet om psykisk ohälsa bland hbtqi-personer. De 

legitimerar den höga risken för psykisk ohälsa och suicid inom gruppen med att hbtqi-personer 

i större utsträckning utsätts för hatbrott och diskriminering. Legitimeringen sker genom 

teoretisk rationalisering eftersom detta är en vedertagen sanning inom hbtqi-diskursen. När 

Centerpartiet sedan presenterar att denna grupp, som är extra utsatt, behöver få bättre tillgång 

till vård hänvisar de även till personer utanför hbtqi-gruppen (4). 

 
(4) Vi måste göra det enklare för fler människor som lider av psykisk ohälsa generellt att få hjälp i tid. 

 
Genom att använda evaluering i form av ”fler” skiftas fokus från att bara hbtqi-personer ska ha 

rätt till bättre vård till att alla borde få detta (4). Därför kan påståendet undvika ifrågasättande 

om varför en specifik grupp ska få mer hjälp än en annan, trots att just hbtqi-personer utifrån 

Centerpartiets egen skrift löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. 

Det avslutande stycket på Centerpartiets webbplatssida handlar om familjepolitik. De inleder 

stycket med en uppmaning om att samhället måste anpassa sig efter att familjer kan se olika ut. 

Detta kan tolkas som att de ”olika familjerna” är en egen del av samhället som därför skiljer sig 

från normen. Eftersom Sveriges familjenorm är kärnfamilj med mamma, pappa och två barn 

 
5 En social förälder definieras av RFSL som en ”närvarande och omvårdande förälder” som inte är biologiskt 

eller juridiskt kopplat till barnet. 
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kan vi utifrån familjediskursen förstå att de ”olika familjerna” i detta fall är stjärnfamiljer. 

Centerpartiet framställer därmed stjärnfamiljer som något som samhället behöver anpassa sig 

efter och legitimerar på så sätt sina kommande påståenden genom denna teoretiska 

rationalisering. Diskursen sanning som den teoretiska rationaliseringen hänvisar till är att 

kärnfamiljer behöver anpassa sig efter stjärnfamiljer (5).  

 
(5) Vi vill till exempel se en mer flexibel föräldraförsäkring och modernare adoptionsregler och tillåta altruistiskt 

surrogatmödraskap i Sverige. 

 
Genom legitimering med de evaluerande adjektiven ”flexibel” och ”modernare” minimeras 

risken för ifrågasättande av partiets idéer då orden har positiva konnotationer. Den tredje 

anpassningen som föreslås leda till bättre familjepolitik är legalisering av altruistiskt 

surrogatmödraskap (5). Surrogatmödraskap legitimeras endast genom den tidigare nämnda 

teoretiska rationaliseringen, där samhället behöver underlätta för stjärnfamiljer, snarare än med 

hänvisning till någon auktoritet. Legalisering av surrogatmödraskap legitimeras alltså av att 

samhället behöver anpassa sig efter att alla familjer inte ser likadana ut. 

Slutligen avslutar Centerpartiet sin skrift med att de ställer sig positivt till att fler 

mödravårdscentraler regnbågscertifierar sig. De betonar dock att vårdcentralerna kan välja 

själva om de vill certifiera sig och de ställer heller inga krav på detta. Den liberala synen på 

regnbågscertifikat tyder på partiets ideologiskt liberala ställning till hbtqi-rättigheter. 

 
5.1.2 Kristdemokraterna 

 
Kristdemokraternas text endast består av 80 ord och ingen bild. Det uppges inte när texten 

senast är uppdaterad. Kristdemokraterna väljer att använda förkortningen ”HBT” som rubrik. 

Denna förkortning har inte rekommenderats på över tio år av vare sig RFSL eller ISOF. Genom 

att utelämna dagens rekommenderade ”q” och ”i” signalerar Kristdemokraterna att de väljer att 

endast synliggöra homo-, bisexuella och transpersoner. Allt som inte platsar in i det binära 

könssystemet, det vill säga queera- och intersexpersoner, blir därför uteslutna ur 

Kristdemokraternas bild av hbtqi-personer. 

Kristdemokraterna inleder sin skrift med att stärka sin auktoritet. Detta sker genom att 

Kristdemokraterna för fram att partiets politik utgår från att ”varje person är unik och 

oersättlig”. Därefter legitimerar de att alla har samma värde med hjälp av hänvisning till en 

opersonlig auktoritet i form av diskrimineringslagen. Dock byter de bland annat ut ordet 

”rättighet” ur 1 kap. 1 § i lagen (6) till ”absoluta och okränkbara värde” (7), se de fetmarkerade 

orden i citaten nedan. 
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(6) Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. (SFS 2008:567). 

 
(7) Alla har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös 

tillhörighet eller sexuell läggning. 

 
Betydelseskillnaden mellan värde och rättighet är att rättighet handlar om individens rätt men 

värde kan dra tankarna åt nyttighet eller tillgång (SAOL 2015). Genom att inte direkt anföra 

lagen utan förändra orden till att syfta på nyttighet kan det tolkas som att Kristdemokraterna 

inte vill att alla ska ha samma rättigheter. Vidare förstärker partiet sitt påstående om allas lika 

värde genom de evaluerande adjektiven ”absoluta” och ”okränkbara”. Dessa evaluerande 

adjektiv stjäl fokus från utbytet av ”rättighet” till ”värde”. Evalueringen minskar därmed 

chansen till ifrågasättande av ordbytet och dess betydelseförändrande innebörd. Vidare skriver 

Kristdemokraterna om människovärde och partiets människosyn (8). Kristdemokraterna 

legitimerar att de vill värna om allas rätt till liv, frihet och värdighet genom sin egenskap av 

förebildsauktoritet. 

 
(8) Utifrån vår människosyn vill vi värna alla människors liv, frihet och värdighet. 

 
Genom formuleringen ”utifrån vår människosyn” skapar Kristdemokraterna möjligheten att 

värna om hbtqi-personer i de fall där arbetet för att värna om lika rätt inte strider mot deras 

människosyn. Formuleringen ”utifrån vår människosyn” kan därför ge Kristdemokraterna 

möjligheten att endast värna om ”alla människors liv, frihet och värdighet” i vissa fall. Ordet 

värna betyder ’försvara’ eller ’skydda’ (SAOL 2015). I de tillfällen där det krävs att kränka 

någons rättighet för att värna om en annans rättighet står Kristdemokraterna inför ett val. De 

kommer då utifrån sin människosyn värna någon över en annan, vilket strider mot partiets 

påstående om att alla har samma värde (7).  

Vidare skriver Kristdemokraterna att våld, diskriminering och kränkande uttalanden ska 

motverkas. Legitimeringen av dessa påståenden sker genom hänvisning till partiets ideologi, 

vilket grundar sig på kristen etik och människans okränkbara värde (8). Legitimeringsstrategin 

som används blir därför Kristdemokraternas förebildsauktoritet inom kristendomens ideologi. 

Slutligen lägger de fram ett förslag där transpersoner som genomgått könskorrigering och 

då steriliserats ska få ersättning för detta. Dock trädde en sådan lag i kraft redan 2018 vilket 

tyder på att Kristdemokraterna inte håller sig uppdaterade i frågan (Regeringen, 2018). 

Sammanfattningsvis använder Kristdemokraterna den tio år gamla förkortningen ”HBT”. 

Partiet legitimerar majoriteten av sina påståenden med sin förebildsauktoritet inom sin ideologi 

i stället för med uppdaterad lagstiftning eller auktoritet inom hbtqi-diskursen. I webbplatssidans 
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text framstår det därmed som att Kristdemokraterna inte är en aktiv deltagare i dagens svenska 

hbtqi-diskurs. 

 
5.1.3 Liberalerna 

 
Liberalernas webbplatssida består av 696 ord och en inledande bild. Det finns ingen information 

om när texten senast är uppdaterad. Förkortningen som Liberalerna använder är ”HBTQ” vilket 

är förkortningen som rekommenderas av ISOF. Partiet följer därmed språkvårdens 

rekommendation som utgår från vilken förkortning som är vanligast i hbtqi-diskursen. Eftersom 

de inte använder sig av RFSL:s rekommenderade förkortning tyder det på att de inte inkluderar 

intersexpersoner i sin text. 

Bilden som återfinns högst upp på webbplatssidan innehåller en regnbågsflagga i förgrunden 

och en person som delvis täcks av flaggan i bakgrunden. Fokus ligger på personen och flaggan 

förefaller därför utanför skärpedjupet. Personen bär stora solglasögon och är därför som något 

anonym. Utifrån glasögonbågarnas färgglada utseende och personens relativt lilla ansikte kan 

man dra slutsatsen att det är ett barn. Bildens bakgrund är grå med antydningar att barnet sitter 

i en barnvagn eftersom ett hjul förekommer till höger i bild. Denna bild säger inte så mycket 

om Liberalernas koppling till hbtqi-diskursen eftersom varken partiloggan, partiets blåa färg 

eller någon person som är kopplat till partiet syns i bilden. Det som bilden bidrar med är att 

förankra regnbågsflaggan i samband med Liberalernas text om hbtqi-frågor. Detta tyder på 

partiets stöttning av flaggan som symbol för hbtqi-rättigheter. Bilden visar även att Liberalerna 

vill visa upp att de stöttar barn som antingen är hbtqi-personer eller växer upp i stjärnfamiljer. 

Liberalerna inleder sin skrift med rubriken ”HBTQ-frågor, Det handlar om frihet”. 

Underrubriken lutar sig mot vetskapen inom hbtqi-diskursen att alla hbtqi-personer inte får leva 

fritt. Ordet frihet kan även kopplas till partiets liderbala ideologi vilken utgår från individens 

frihet (Liberalerna, NE). Ingressen har som syfte att framställa liberalismen som en 

förebildsauktoritet när det kommer till att kämpa för allas lika rättigheter. De legitimerar sin 

maktposition genom att skriva att de länge arbetat för att allas liv och kärlek ska vara lika 

mycket värda, vilket är moraliskt rätt inom hbtqi-diskursen. Eftersom Liberalerna bekräftar sin 

auktoritet genom en moralisk legitimering i (9) bidrar skriften till att stärka partiets plats inom 

diskursen. 

 
(9) Ditt liv och din kärlek är lika mycket värd oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. 
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Vidare i texten förekommer en punktlista som listar vad Liberalerna vill förändra. Punkterna 

legitimeras genom abstraktion där målet är att levnadsstandarden för hbtqi-personer ska bli 

bättre, utan att läsaren får se några konkreta förslag på förändring. Däremot bidrar punkterna 

till ökade rättigheter för hbtqi-personer vilket kan tänkas öka Liberalernas auktoritet inför 

gruppen. Dock vill Liberalerna införa altruistiskt surrogatmoderskap, eller som de kallar det, 

värdmoderskap utan inblandad betalning. Denna punkt kan med större sannolikhet moraliskt 

legitimeras av den liberala diskursen än hbtqi-diskursen. Jag drar denna slutsats eftersom 

individens rätt till barn är en del i liberalt samhälle där individens frihet sätts först. Därför bidrar 

punkten om surrogatmödraskap till Liberalernas auktoritet inom liberalismen snarare än i hbtqi-

diskursen. 

Den löpande skriften på webbplatssidan ordnas utifrån de punkter som tagits upp i listan. 

Under den första underrubriken ”världen behöver mer kärlek – inte mindre” används opersonlig 

auktoritet och mytopoesis för att visa hur lagen och normerna kring kön och sexualitet inte 

stämmer överens. Stycket inleds med hänvisning till allas lika rättigheter, en opersonlig 

auktoritet. Men lagen om allas lika rätt följs inte alltid. Den heteronormen råder i samhället 

straffar hbtqi-personer eftersom de bryter mot normen. Liberalerna visar detta genom moralisk 

mytopoesis i (10). 

 
(10) Men fortfarande vågar många hbtq-personer inte leva öppet. Många utsätts för hatbrott. 

 
Genom denna mytopoesis (10) visar Liberalerna normerna de vill förändra så hbtqi-personer 

inte straffas av att leva öppet. I avsnittet om homofobi i skolan legitimeras rätten att vara den 

man är genom opersonlig auktoritet, med hänvisning till hbtqi-personers rättigheter. Vidare 

används teoretisk rationalisering vid legitimering av ökad hbtqi-kompetens i offentlig 

verksamhet. Legitimeringen sker då genom redogörande för det rådande vårdläget med hänsyn 

till vad som är moraliskt rätt inom hbtqi- och vårddiskursen, att allas hälsa ska tas på allvar. 

Liberalerna använder även teoretisk rationalisering när de vill minska diskriminering på EU-

nivå. Den sanning som legitimerar i detta fall är Liberalernas presentation av att tidigare 

samarbete mellan europeiska länder har stärkt hbtqi-rättigheter, vilket tyder på att samarbete på 

EU-nivå gynnar hbtqi-personer i Europa. 

I de kommande styckena använder sig Liberalerna av evaluerande adjektiv för att legitimera 

sina ståndpunkter. Liberalerna beskriver bland annat hbtqi-aktivister som ”modiga” när de vill 

legitimera att stödja aktivisterna. De skriver även om asylrätt för förföljda hbtqi-personer. Rätt 

till asyl legitimeras genom att dessa personer måste ha ”goda skäl att vara rädd för allvarlig 

förföljelse i sitt hemland”, se (11). 
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(11) Den som har goda skäl att vara rädd för allvarlig förföljelse i sitt hemland ska kunna få asyl. 

 
Formuleringen öppnar upp för bedömning av olika skäl som goda eller mindre goda. Denna 

evaluering kan därför tänkas tilltala en grupp som behöver motiveras av ”goda skäl" för att vara 

positivt inställd till asylrätt. Detta ger bilden av att Liberalerna skriver för en grupp som har en 

restriktiv inställning till asyl. 

 
(12) I många länder är det möjligt att bli förälder genom assisterad befruktning där en kvinna föder barnet åt ett 

annat par eller en annan person. 

 
Vidare argumenterar Liberalerna för legalisering av altruistiskt surrogatmödraskap (12). 

Legaliseringen motiveras genom hänvisning till att det är möjligt i många andra länder. 

Evalueringen ”många” bidrar till ett minskande av ifrågasättande om varför det inte är lagligt i 

Sverige. Liberalerna legitimerar även genom sin förebildsauktoritet inför läsaren när de menar 

att barn som är efterlängtade ska få födas under trygga former. Slutligen använder Liberalerna 

evaluering genom formuleringen ”avgörande krav”. Evalueringen legitimerar skyddande 

rättigheter för surrogatmödrar och de barn de föder. Liberalerna skriver med stor sannolikhet 

”avgörande” för att minska ifrågasättandet av legaliseringen av surrogatmödraskap i stället för 

att berätta på vilka sätt de vill skydda mammornas rättigheter. 

Slutligen skriver Liberalerna om transfrågor. De legitimerar ökade rättigheter för 

transpersoner genom ett evaluerande ”modernisera lagarna” vilket skapar positiva 

konnotationer tack vare adjektivet ”modernisera”. Instrumentell rationalisering legitimerar 

ökade transrättigheter genom Liberalernas redogörande för hur unga transpersoners livskvalité 

skulle förbättras av ändrade lagar. Det sista som Liberalerna tar upp är hur de länge legat i 

framkant när det kommer till arbetet för hbtqi-rättigheter. Liberalernas auktoritet inom hbtqi-

diskursen ökar även genom att de varit med och infört den könsneutrala äktenskapslagen samt 

krävt att avveckla steriliseringstvånget för transpersoner, vilket de väljer att avsluta sin text 

med. 

 
5.1.4 Miljöpartiet 

 
Miljöpartiets webbplatssida består av 656 ord och en bild. Rubriken som används är ”lika rätt 

är allas rätt” och en förkortning för hbtqi-personer förekommer först i brödtexten. De använder 

sig av beteckningen ”hbtqi” vilket är den förkortning som RFSL rekommenderar. Detta 

signalerar att Miljöpartiet är insatta i hbtqi-diskursen eftersom de väljer att benämna gruppen 

utifrån hbtqi-personers riksförbund. Förebildsauktoriteten ökar därmed för Miljöpartiet inom 
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hbtqi-diskursen eftersom de väljer att följa RFSL snarare än språkvårdens. Det finns ingen 

uppgift om när sidan är uppdaterad senast. 

Webbplatssidan inleds med en bild från ett pridetåg. Centrerat i tåget går partiets två språkrör 

leendes mot kameran. De och samtliga människor i tåget bakom dem viftar högt med 

regnbågsflaggor och Miljöpartiets flaggor. Bakom språkrören skymtar även en större banderoll 

med hbtqi-slagord i Miljöpartiets gröna estetik. Alla i tåget går mot kameran och i periferin 

skymtar publik som tittar på pridetåget. Genom att ha en bild när partiet med sina språkrör glatt 

medverkar i ett pridetåg signalerar det att Miljöpartiet med glädje deltar i hbtqi-diskursen. 

Språkrören personifierar partiets stolthet och glädje över att vara en del av hbtqi-personers 

pridetåg. Att hbtqi-personer väljer att gå med partiet i pridetåget signalerar att Miljöpartiet 

accepteras som en del av pridetåget och därmed en del av hbtqi-diskursen. Detta förankras av 

att skriften visar att Miljöpartiet bidrar till hbtq-diskursen genom sin politik. Partiets 

förebildsauktoritet inom hbtqi-diskursen legitimeras därför genom att de har med denna bild på 

sin webbplatssida. 

 
(13) Alla människor ska ha rätten och friheten att uttrycka sin kärlek, sexualitet och identitet. Från det viker vi 

aldrig. 

 
Webbplatssidans skrift inleds med en rubrik och de två kortare meningarna som citeras ovan 

(13). Legitimeringen i (13) sker genom hänvisning till opersonlig auktoritet i form av ”rätten”. 

Miljöpartiets auktoritet inom hbtqi-diskursen stärks även av den andra meningen i (13) ”från 

det viker vi aldrig”. Skriften som följer är en punktlista med det Miljöpartiet vill förändra. Alla 

påståenden i listan legitimeras med hänvisning till opersonlig auktoritet. Dessa auktoriteter är 

diskrimineringslagen samt hbtqi-personers rätt till asyl. Även i den löpande skriften som följer 

punktlistan legitimerar Miljöpartiet med opersonlig auktoritet, exempelvis i sina stycken om 

minskad diskriminering, träffplatser för unga hbtqi-personer samt ökad respekt och trygghet för 

barn i stjärnfamiljer. Legitimeringarna sker då genom användningen av verbet ”ska” vilket 

betonar att lagen måste följas. En teoretisk rationalisering förekommer när de legitimerar 

frizoner för unga hbtqi-personer eftersom de skriver ”har rätt till”.  Rationaliseringen hänvisar 

till sanningen om att alla unga, inklusive hbtqi-personer, bör ha rätt till frizoner. Slutligen 

använder de sin förebildsauktoritet när de legitimerar könsneutralt föräldraskap samt möjlighet 

till fler än två vårdnadshavare per barn. 

I följande stycke använder Miljöpartiet mytopoesis för att kräva att asylsökande hbtqi-

personer ska få stanna i Sverige. Mytopoesis sker genom att visa hur hbtqi-personer i andra 

länder bestraffas och riskerar avrättning genom att bryta mot heteronormen. Eftersom de andra 
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ländernas lagar strider mot Sveriges lagar om lika rättigheter legitimerar mytopoesisen att 

asylsökande ska kunna stanna i Sverige. När Miljöpartiet sedan redogör för transpersoners 

rättigheter används opersonlig auktoritet samt evaluering. I stycket om transpersoners 

rättigheter lyfter de fram att alla har rätt att vara sig själv och att könstillhörighetslagen behöver 

moderniseras, se (14). Genom ”moderniseras” får man en bild av att förändringen kommer bli 

positiv genom adjektivets konnotationer och därmed minskar risken för ifrågasättande. De 

tydliga kraven på lika rättigheter som framförs med hjälp av verbet ”ska” i (14) stärker även 

partiets förebildsauktoritet inom transfrågor och hbtqi-diskursen i stort. 

 
(14) Miljöpartiet kämpar för en moderniserad könstillhörighetslag som ska skilja på den medicinska och juridiska 

processen. 

 
Vidare använder Miljöpartiet sin förebildsauktoritet för att kräva att stöd från EU ska kunna 

dras in eller förminskas för de länder som inte stödjer demokrati och minoritetsskydd. Detta 

förslag, tillsammans med förslag om en diskrimineringslag på EU-nivå, legitimeras genom 

hänvisning till Sveriges lag om hets mot folkgrupp. 

Följande del i skriften är en punktlista som tar upp alla förändringar för att stärka hbtqi-

rättigheter som genomförts när Miljöpartiet har suttit i regering. Listan kan ses som en form av 

abstraktion. I skriften nämns förändringar som utifrån hbtqi-diskursen förstås som positiva. 

Däremot nämns inte hur dessa förändrat det faktiska tillståndet för hbtqi-personer. Men, genom 

att uppvisa vad partiet har drivit igenom skapas ett förtroende för Miljöpartiet. Detta då partiet 

vill skapa positiv förändring och inte endast har visioner för ökade rättigheter. Slutligen 

förekommer en lista med klickbara webblänkar till hur Miljöpartiet fortsätter arbeta för hbtqi-

rättigheter, vilket ökar förtroendet för partiet. Sammanfattningsvis ökar förtroendet för 

Miljöpartiet genom deras webbplatssida eftersom partiet har skapat och vill fortsätta skapa 

positiva förändringar i hbtqi-diskursen i dagens Sverige. 

 
5.1.5 Moderaterna 

 
Moderaternas webbplatssida består av 232 ord och en bild. Det finns ingen uppgift om när 

hemsidan senast är uppdaterad. Förkortningen som Moderaterna använder är ”HBTQ” vilket är 

den som rekommenderas av ISOF. Genom att använda den förkortning som rekommenderas av 

språkvården signalerar Moderaterna att de vill skriva den mest vedertagna förkortningen. 

Förkortningen visar även att de inte väljer att följa RFSL:s rekommendationer där ”i”, för 

intersexpersoner ingår. 
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Högst upp på webbplatssidan har Moderaterna en bild föreställandes en regnbågsflagga som 

hålls upp av en hand. Flaggan är i förgrunden av bilden och den suddiga bakgrunden ser ut att 

föreställa en storstad. Hela bilden har ett mörkblått filter över sig. Eftersom färgen matchar den 

i Moderaternas logga signalerar det att Moderaterna vill visa att hbtqi-frågor hör samman med 

Moderaternas politik. Denna bild används därför för att skapa ett samband mellan hbtqi-

diskursen och Moderaterna vilket kan bidra till att öka partiets chans till auktoritet inom 

diskursen. 

 
(15) Sverige ska vara ett land där man kan leva i trygghet och frihet – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller 

könsuttryck. 

 
Moderaterna inleder sin skrift med att hänvisa till opersonlig auktoritet genom hänvisning till 

diskrimineringslagen (15). Vidare skriver Moderaterna hur hbtqi-personers rättigheter har ökat 

genom uttrycket ”stora framsteg har gjorts”. Legitimeringen sker bland annat genom 

abstraktion, eftersom vi inte får vet vilka framsteg som skett. Det sker även en evaluering 

genom att framstegen beskrivs som ”stora”. Evalueringen gör att läsaren inte nödvändigtvis 

ifrågasätter vilka förändringar som skett och hur de fått möjlighet att hända eftersom de förstås 

vara positiva utifrån legitimeringarna. Det är intressant att Moderaterna inte skriver något om 

hur de själva har bidragit till framstegen utan förändringen beskrivs i passiv form. 

Vidare skriver Moderaterna att hbtqi-personer faller offer för psykisk ohälsa, kränkningar 

och suicid. Genom att porträttera hbtqi-personer som protagonister som straffas genom att bryta 

mot heteronormen kan idén om att heterosexualitet fortfarande är det som är eftersträvansvärt 

legitimeras. Denna mytopoesis fortsätter med att legitimera att hedersförtryck drabbar hbtqi-

personer i hög grad. Dessa legitimeringar byggs inte på någon opersonlig- eller expertauktoritet. 

Skriften legitimeras endast av partiets egen förebildsauktoritet samt mytopoesisen som antas 

grunda sig i hbtqi-diskursen i Sverige. 

 
(16) Sverige ska också främja hbtq-rättigheter internationell. I många länder utsätts hbtq-personer för brutalt 

förtryck. 

 
Moderaterna vill även förebygga förtryck mot hbtqi-personer internationellt (16). Däremot är 

de två meningarna i (16) inte speciellt sammanhängande. Det framkommer inte i (16) hur 

Moderaterna ska främja rättigheterna eller hur de ska motverka förtrycken. Den andra meningen 

kan ses som ännu en mytopoesis som legitimerar Moderaternas vilja att främja rättigheterna 

internationellt, utöver detta förekommer endast legitimering genom partiets förebildsauktoritet. 

Det efterkommande stycket i skriften är en förslagslista på vad Moderaterna vill förändra. 

Det som listas är ökad kunskap om hatbrottslagstiftning, könsneutral familjelagstiftning och 
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tillåtande av altruistiskt surrogatmoderskap. Även underlättande för barn som tillkommit 

genom surrogatmoderskap och förbättring av hbtqi-strategier i kommun och landsting 

förekommer i listan. Alla punkter legitimeras av partiets förbildsauktoritet. Den sista punkten 

klargör att Moderaterna står bakom att könsuttryck och könsidentitet nu omfattas av 

hatbrottslagstiftningen. Det förekommer dock vissa formuleringar i dessa punkter som kan 

anses vaga eller exkluderande. I punkten om hbtqi-strategier i kommun och landsting vill 

Moderaterna att dessa ska införas i ”fler” kommuner och landsting. Denna formulering väcker 

frågan: Varför väljer Moderaterna inte att skriva att alla kommuner och landsting ska ha en 

hbtqi-strategi? Därefter nämner Moderaterna att bristande bemötande i hälso- och sjukvården 

inte ska ske på grund av sexuell läggning. Även transpersoner ska enligt diskrimineringslagen 

inte bemötas bristande på grund av sin könsidentitet. Det är därför intressant att Moderaterna 

endast väljer att nämna sexuell läggning som ett förslag till förbättring. Slutligen uppmanar 

Moderaterna läsaren till att dela artikeln samt hjärtmarkera webbplatssidan om hbtqi-rättigheter 

är en hjärtefråga. Men bland Moderaternas läsare är det endast en procent som har valt att 

markera hbtqi-rättigheter som sin hjärtefråga. 

 
5.1.6 Socialdemokraterna 

 
Socialdemokraternas webbplatssida består av 265 ord och innehåller ingen bild. Texten 

uppdaterades senast 15 mars 2022. Rubriken som används är ”HBTQ+frågor”. Denna 

förkortning är den som rekommenderas av ISOF. Dock problematiserar ISOF användandet av 

”+” i HBTQ+ eftersom sammansättningar kan bli krångligare att tolka, exempelvis HBTQ+-

person. Vad som poängteras är dock att ”+” inkluderar alla som inte identifierar sig med någon 

av de andra bokstäverna, vilket ändå gör förkortningen till relativt vanlig enligt ISOF. Eftersom 

Socialdemokraterna väljer en förkortning som rekommenderas av språkvården väljer de att 

positivt representera och bidra till hbtqi-diskursen, trots att de ej valt RFSL:s rekommenderade 

förkortning hbtqi. 

 
(17) Kampen för HBTQ+personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin. 

 
Skriften inleds med denna underrubrik (17) för att stärka Socialdemokraternas maktposition 

inom hbtqi-frågor. Legitimeringen sker genom att Socialdemokraterna skriver att de länge 

drivit hbtqi-kampen framåt. Det förekommer även en abstraktion i form av ”stor framgång”. 

Genom denna formulering är förhoppningen att undvika ifrågasättande om vilka framgångarna 

är och i stället belysa att framgången faktiskt skett. Därefter följer ett stycke som legitimerar 
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allas rätt att behandlas lika. Legitimeringen i detta stycke sker med hjälp av hänvisning till 

diskrimineringslagens opersonliga auktoritet. 

Följande del i skriften är en punktlista med vad Socialdemokraterna vill förändra. Hela listan 

legitimeras genom partiets förebildsauktoritet. Eftersom de som auktoritet inom hbtqi-politik 

vill göra dessa förändringar förstås förslagen vara bra för hbtqi-rättigheter. Socialdemokraterna 

vill ge stöd till unga hbtqi-personer, förbättra yrkesutbildningar, sjukvården och 

föräldraförsäkringen samt skapa mötesplatser. I punkten om föräldraförsäkring används, utöver 

förebildsauktoritet, ”moderniserad” som evaluerande legitimering. Läsaren förväntas förstå att 

modern är något bra och därför inte ifrågasätta vad det är som kommer förändras i försäkringen. 

Vidare i skriften främjar Socialdemokraterna sig själva inom hbtqi-diskursen genom att fastslå 

att de står upp för människovärdet och upprepar att socialdemokratin kämpat för hbtqi-

personers rättigheter. I meningen som följer skriver Socialdemokraterna att det ”starka 

samhället” inte accepterar diskriminering av något slag (18).  

 
(18) I det starka samhället accepteras inte diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, 

tro, sexuell läggning eller något annat som gör oss människor unika – varken på arbetsplatsen, på fritiden, i 

skolan eller i hemmet. 

 
Legitimeringen sker inte bara genom hänvisningen till den opersonliga auktoriteten, 

diskrimineringslagen, utan även genom det evaluerande ”starka” vid beskrivning av samhället. 

Våra konnotationer till ”stark” får oss att se ett starkt samhälle som mer positivt än ett svagt. 

Genom denna evaluering skapar Socialdemokraterna en bild av Sveriges befolkning som starka 

tillsammans om vi följer lagen och motverkar diskriminering. Socialdemokraterna lyfter även 

fram att friheten som finns i ett demokratiskt samhälle är vad partiet arbetar för. Enligt 

Socialdemokraterna är ett demokratiskt samhälle därmed ett samhälle där hbtqi-personer har 

rättigheter som uppfylls. 

Partiet avslutar sin skrift med en uppmaning att läsa deras hbtqi-program. Webblänken, som 

tar läsaren till ett 16 sidor långt program, skapar ett förtroende för att Socialdemokraterna 

verkligen driver den politik som de i skriften säger sig göra. Detta program fungerar därför som 

en abstraktion för Socialdemokraternas trovärdighet inom hbtqi-diskursen. Vi får se att de vill 

förändra men vi får inte veta vilka förändringar som faktiskt har skett. Läsaren lämnas alltså 

med vetskapen om att Socialdemokraterna har mycket mer de vill förändra för att öka hbtqi-

rättigheterna vilket kan öka partiets auktoritet i hbtqi-diskursen. 
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5.1.7 Sverigedemokraterna 

 
Sverigedemokraternas text innehåller 92 ord. Texten är senast uppdaterad 3 maj 2020. Rubriken 

de använder är ”HBT+” vilket varken är den förkortningen som RFSL eller ISOF 

rekommenderar. HBT+ liknar förkortningen HBT som enligt ISOF var vanlig att använda för 

tio år sedan. Då Sverigedemokraterna inte har med ”q” i sin förkortning signaleras en 

oacceptans av queerhet i partiets uppfattning om vad passar in i hbtqi. Inte heller ”i” tas upp i 

förkortningen vilket betyder att de inte heller uppmärksammar intersexpersoner. Dock kan 

dessa grupper tänkas inkluderas i ”+”. Webbplatssidan innehåller inte någon bild. 

Sverigedemokraterna inleder sin skrift med att framställa Sverige som ett föregångsland när 

det kommer till respekt för olikheter och öppenhet (19). Denna typ av moraliserande 

legitimering kallas för jämförelse. Jämförelsen görs med målet att visa att Sverige är bättre än 

andra länder på att respektera hbtqi-personer.  

 
(19) Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller öppenheten och respekten för olikheter. 

 
Sverigedemokraterna menar att Sverige länge varit ett föregångsland vilket blir en form av 

evaluering. Evalueringen ”föregångsland” anger inte någon specifik tid eller på vilket sätt vi är 

en förebild, men vi förstår att ”föregångsland” är positivt och därför minskar chansen för 

ifrågasättning. Utan att vara insatt i hbtqi-diskursen kan detta förstås som något positivt, men 

Sverige har fram till 2013 steriliserat transpersoner som gör könskorrigering. Könsneutrala 

äktenskap blev inte lagligt i Sverige förrän 2009 (Regeringen 2018) jämfört med Nederländerna 

som var det första landet att inför könsneutralt äktenskap 2001 (SVT 2017). Dessa 

legitimeringar kan signalera att Sverigedemokraterna är medvetna om hbtqi-personers situation 

i Sverige idag. I synnerhet eftersom de i meningen efter (19) gör en legitimering genom 

opersonlig auktoritet där de näst intill citerar diskrimineringslagen. Sverigedemokraterna lyfter 

även fram att diskrimineringen ska bekämpas, ett ordval som kommer bli viktig för 

helhetsintrycket av skriften. 

I efterföljande meningar skriver Sverigedemokraterna om hedersförtryck och hur det 

begränsar hbtqi-personer och ökar hatbrott med homofobiska motiv. Detta påstående 

legitimeras inte på något vis utöver att Sverigedemokraterna som förebildsauktoritet för sina 

väljare ofta gör uttalanden kopplat till hedersförtryck. Vidare betecknar Sverigedemokraterna 

hbtqi-personer med ”de” i sin skrift och på så sätt berättar man om hur det är att leva som hbtqi-

person utifrån ett ”vi och dem”-perspektiv. Sverigedemokraterna beskriver hbtqi-personer från 

ett utifrånperspektiv vilket kan tolkas som att partiet vänder sig till personer som inte tillhör 
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minoritetsgruppen. Genom att föra hbtqi-personers talan tolkas det därför som att 

Sverigedemokraternas tänkta läsare inte är hbtqi-personer. 

Vidare menar Sverigedemokraterna att hbtqi-personer som växer upp i miljöer där ”det 

svenska samhällets inflytande är svagt” har det särskilt svårt. Partiet skriver även att hbtqi-

personer blir särskilt drabbade om de växer upp i områden där ”främmande och reaktionära 

kulturer dominerar” (20). 

 
(20) Särskilt svårt kan det vara för HBT-personer som växer upp i utsatta områden och i miljöer där främmande 

och reaktionära kulturer dominerar och det svenska samhällets inflytande är svagt. 

 
Vad dessa påståenden gör är att likställa allt som enligt Sverigedemokraterna inte klassas som 

”ett svenskt samhälle” som mer otryggt. I detta fall menar också Sverigedemokraterna att en 

uppväxt i en annan kultur medför en ökad risk för hatbrott och homofobi. Den legitimeringen 

som används för att motivera dessa påståenden är en hänvisning till svensk tradition. Genom 

att tidigt i skriften målat upp Sverige som ett föregångsland när det kommer till trygghet, kan 

Sverigedemokraterna med denna formulering mena att svagt svenskt inflytande leder till ökad 

otrygghet. Problematiken med denna legitimering är att hbtqi-rättigheter i Sverige inte varit 

fullständiga särskilt länge. Det har förekommit lagar som kränker hbtqi-personers rättigheter så 

sent som under 2010-talet, vilket nämnts ovan. Legitimeringen med hänvisning till en svensk 

tradition är därför mycket svag eftersom traditionen från 1944 till 2009 varit ofullständiga 

hbtqi-rättigheter (Sjölén Gustafsson 2020:66 f.). 

Sammanfattningsvis förekommer många påståenden i Sverigedemokraternas skrift vars 

legitimeringar endast lutar sig mot partiets förebildsauktoritet och hänvisningar till svensk 

tradition. För att förstå vad denna text kan uppmana till behöver det tidigare nämnda ordvalet 

”bekämpa” undersökas. Enligt Sverigedemokraterna ska diskrimineringen bekämpas. Partiet 

menar även att det som bidrar mest till hatbrott med homofobiska motiv är hedersförtryck och 

områden där ”främmande och reaktionära kulturer” dominerar. Detta innebär att 

Sverigedemokraterna målar upp icke-svenska kulturer som reaktionära, hedersförtryckande och 

benägna till homofobi. Sverigedemokraterna använder därmed sin webbplatssida om hbtqi-

frågor till att måla upp bekämpandet av mångkulturella områden som lösningen på att alla ska 

behandlas lika. 
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5.1.8 Vänsterpartiet 

 
Vänsterpartiets webbplatssida består av 200 ord och innehåller en bild. Webbplatssidan har 

rubriken ”HBTQ” vilket är den förkortningen som ISOF rekommenderar. Att de väljer denna 

förkortning tyder på att de är insatta i aktuell språkpolitik. Eftersom Vänsterpartiet inte 

inkluderar ”i” eller ”+” i sin förkortning tyder det på att partiet väljer en mer välkänd förkortning 

framför att inkludera intersexpersoner och andra grupper i sitt val av förkortning. 

Webbplatssidan är senast uppdaterad 3 juni 2020. 

Bilden är placerad högst upp på webbplatssidan ovanför all skrift. Bilden visar partiets förra 

partiledare Jonas Sjöstedt med en grupp människor med regnbågs- och vänsterpartiflaggor. 

Sjöstedt är centrerad i bilden och vinkar glatt till vänster om betraktaren. Med stor sannolikhet 

är bilden tagen under ett pridetåg eftersom personerna i bilden går mot betraktaren som i ett tåg 

och de ramas in av en polis till vänster och en publik bakom ett avspärningsband till höger. 

Personerna i bilden kan tänkas representera eller vara Vänsterpartiets väljare. Genom att 

positionera sin partiledare centrerat i bilden upplevs det som att han är en del av hbtqi-

personernas gemenskap. Att vara hbtqi-person och sympatisera med Vänsterpartiet legitimeras 

genom denna bild tack vare att hbtqi-kodade personer håller i Vänsterpartiets flaggor samt syns 

med partiledaren. Legitimeringen sker därmed genom hbtqi-personers auktoritet inom hbtqi-

diskursen. Det är även centralt att det är en tidigare partiledare som deltar i bilden eftersom hans 

person fysiskt representerar partiet. Sjöstedt glädje över att delta i pridetåget signalerar att 

Vänsterpartiet uppskattar att vara en del av hbtqi-diskursen. Genom denna bild legitimeras 

därför Vänsterpartiet som en förebildsauktoritet när det kommer till hbtqi-frågor eftersom de 

med glädje är en del av och tar plats i ett pridetåg. Bildens budskap förankras sedan i skrift 

eftersom partiet för fram upp hur de arbetar för hbtqi-personers rättigheter. 

Den första meningen i skriften kräver lika rättigheter för alla människor (21). Påståendet om 

lika rättigheter med hjälp av verbet ”ska” klassas som en legitimering genom en opersonlig 

auktoritet eftersom utformningen hänvisar till diskrimineringslagen. 

 
(21)  Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

 
I kommande meningar nämns regler kring föräldraskap. Vänsterpartiet lyfter vikten av en 

könlös föräldraskapspresumtion oavsett om paret är gifta eller registrerade partners, detta för 

att inkludera alla sexuella läggningar och par. Legitimeringen av könlös 

föräldraskapspresumtion sker genom hänvisning till att alla ska ha lika rättigheter oavsett 
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sexuell läggning. Legitimeringsstrategin blir därför den opersonliga auktoriteten 

diskrimineringslagen. 

Vidare i skriften legitimeras underlättande åtgärder för både administrativ och medicinsk 

könskorrigering samt införandet av ett tredje juridiskt kön. Detta legitimeras av opersonlig 

auktoritet genom hänvisning till allas rätt till sin könsidentitet, vilka återfinns i 

diskrimineringslagen kap. 1 1 § och 5 §. I stycket som följer uppmanar Vänsterpartiet samhället 

att bli bättre på att inkludera och möta transpersoner. Detta legitimeras genom partiets 

förebildsauktoritet inom hbtqi-diskursen. Därefter vill Vänsterpartiet att vården och skolan ska 

ställas under hårdare krav när det kommer till inkludering och bemötande av transpersoner (22). 

Legitimeringen sker genom en hänvisning till den första meningen i (22) om inkludering av 

transpersoner. Hänvisningen i (22) sker genom den andra meningens inledande ”därför”. 

 
(22) Samhället behöver bli bättre på att möta och inkludera transpersoner. Därför vill vi ställa hårdare krav både i 

vården och i skolan när det gäller bemötande och inkludering. 

 
De två sista meningarna i Vänsterpartiets brödtext handlar om hot och våld mot hbtqi-personer. 

Vänsterpartiet vill att arbetet mot hatbrott ökar vilket legitimeras genom den första meningen i 

citat (23). I den första meningen sker legitimeringen genom en moralisk evaluering där 

”oacceptabelt” används för att minska ifrågasättning och skapa acceptans för påståendet . 

Arbetet mot hatbrott som beskrivs i den andra meningen i (23) hänvisar till den föregående 

meningen genom ”därför”. På så sätt legitimeras arbetet mot hatbrott genom evalueringen ”det 

är oacceptabelt” som återfinns i den första meningen i (23). 

 
(23) Det är oacceptabelt att många personer idag utsätts för hot eller våld enbart för att de till exempel lever med 

någon av samma kön eller har ett normbrytande könsuttryck. Vänsterpartiet vill därför bland annat att arbetet 

mot hatbrott stärks. 

 
Slutligen uppmanar Vänsterpartiet läsaren att ta del av fem motioner som de lagt fram i 

riksdagen. Detta kan tolkas som partiets vilja att visa att de bidrar till förändringar för hbtqi-

personer, vilket legitimerar deras maktposition och chans till att fungera som förebildsauktoritet 

inom hbtqi-diskursen. Inom diskursen kan motionerna anses vara moraliskt korrekta eftersom 

de har som mål att öka rättigheterna för hbtqi-personer. Däremot är det inte säkert att dessa 

motioner lett till någon faktisk förändring. I sådana fall blir motionerna en abstrakt evaluering. 

Sammanfattningsvis visar Vänsterpartiet sig som ett drivande parti inom hbtqi-frågor både 

genom skrift och bildanvändning på sin webbplatssida. De frågor de väljer att lyfta fram stärks 

av diskrimineringslagen, deras förebildsauktoritet och inlämnade motioner. Vänsterpartiet kan 
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därför tolkas som ett parti som vill driva politik som gynnar hbtqi-personer och försöker 

framställa gruppen på ett verklighetsbaserat sätt. 

 
5.2 Diskussion av legitimeringarna 
 
Detta kapitel kommer utifrån legitimeringarna från riksdagspartiernas webbplatssidor diskutera 

framställningen av hbtqi-personers påverkan på den allmänna hbtqi-diskursen. För att diskutera 

undersökningens resultat och dra slutsatser används en kritisk diskursanalys. Först kommer 

partiernas framställningar att jämföras för att se hur deras deltagande i hbtqi-diskursen skiljer 

sig åt. Därefter kommer tendenser till förändring av hbtqi-diskursen att diskuteras. 

 
5.2.1 Hur skiljer sig partierna åt? 

 
Alla riksdagspartier har en webbplatssida dedikerad till hbtqi-frågor. Dock väljer de att 

benämna gruppen på olika vis, se tablå 5.1. 

 
 

 
Tablå 5.1 visar att förkortningen HBTQ är den som förekommer hos flest partier, hälften 

använder denna förkortning. Förkortningen HBTQ är även den som främst rekommenderas av 

ISOF. Socialdemokraterna använder förkortningen HBTQ+ som även den lyfts av ISOF som 

vanligt förekommande och accepterat att använda idag. Miljöpartiet är ensamma om att 

använda hbtqi, vilket är den förkortning som rekommenderas av RFSL. De två sista 

benämningarna HBT och HBT+ rekommenderas varken av ISOF eller RFSL i dagsläget. Detta 

betyder att både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna använder sig av benämningar på 

Tablå 5.1 Vilka benämningar av hbtqi-personer använder riksdagspartierna? 

Riksdagsparti Benämning av hbtqi-personer 

Centerpartiet HBTQ 

Kristdemokraterna HBT 

Liberalerna HBTQ 

Miljöpartiet hbtqi 

Moderaterna HBTQ 

Socialdemokraterna HBTQ+ 

Sverigedemokraterna HBT+ 

Vänsterpartiet HBTQ 
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hbtqi-personer som varken rekommenderas eller är vanligt förekommande. Benämningarna 

som används av riksdagspartierna signalerar att alla partier förutom Kristdemokraterna och 

Sverigedemokraterna är insatta i vilka förkortningar som är vanligt förekommande och 

rekommenderade. Miljöpartiet sticker ut som det enda parti som använder sig av riksförbundets 

rekommenderade förkortning. Detta kan bidra till att Miljöpartiet ses som det bästa partiet på 

att förhålla sig till den del av hbtqi-diskursen som arbetar för att representera hela gruppen. 

 
Tablå 5.2. Tablå över bildanavändningen bland riksdagspartierna 

Riksdagsparti Bild? Med regnbågsflagga/-or? Med 

partiledare? 

Centerpartiet Ja Nej, men övergångsställe i regnbågsfärger Nej 

Kristdemokraterna Nej - - 

Liberalerna Ja Ja Nej 

Miljöpartiet Ja Ja Ja 

Moderaterna Ja Ja Nej 

Socialdemokraterna Nej - - 

Sverigedemokraterna Nej - - 

Vänsterpartiet Ja Ja Ja 

 
Ännu en skillnad mellan partiernas webbplatssidor är bruket av bilder. I tablå 5.2 ovan 

presenteras vilka partier som har en bild på sin webbplatssida och vilka som inte har det. De 

flesta, fem av åtta, har en bild. Alla som har en bild har antingen en flagga, eller i Centerpartiets 

fall ett övergångsställe, som bär regnbågens färger. Dessa färger är starkt förknippade med 

hbtqi-diskursen genom regnbågsflaggan. Skriften hjälper till att förankra regnbågsflaggans 

betydelse för bilderna. Läsaren förstår genom texten att flaggorna som används och bildernas 

utformning är till för att visa hur partiet förhåller sig till och deltar i hbtqi-diskursen. Utifrån 

användningen av bilder kan vi alltså klassa de fem partier som väljer att ha en bild som mer 

delaktiga i hbtqi-diskursen än de tre som inte har en. Kristdemokraterna, Socialdemokraterna 

och Sverigedemokraterna ses därmed som minst delaktiga i hbtqi-diskursen utifrån 

bildanvändningen. Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna använder alla regnbågens färger 

vilket gör att de visar att de deltar i hbtqi-diskursen och inte skymmer från regnbågsflaggan. 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet visar dock att de är stolta över att partiledarna är med i pridetåg, 

glatt viftande med regnbågsflaggor. Miljöpartiet och Vänsterpartiet visar även genom sina 

bilder att hbtqi-personer vill gå med dem i ett pridetåg vilket signalerar att hbtqi-personer 
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godkänner partiernas politik och därmed deras deltagande i pridetåget och hbtqi-diskursen. 

Utifrån sin bildanvändning och dess förankring i partiernas skrifter har Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet störst deltagande och högst auktoritet i hbtqi-diskursen av riksdagspartierna. 

Riksdagspartierna framställer sig själva olika när det kommer till hur de presenterar hbtqi-

rättigheters förändring över tid. Kristdemokraterna nämner inte den tidigare kampen för lika 

rättigheter för hbtqi-personer, vilket kan bero på att de varit bidragande i att bromsa den (Sjölén 

Gustafsson 2020:68). Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet lyfter fram att de antingen lagt fram motioner eller länge arbetat för och drivit 

igenom reformer som bidragit till ökade rättigheter för hbtqi-personer. Enligt Rydström är det 

endast Miljöpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet som hade en inledande positiv ställning till 

könsneutralt äktenskap, till skillnad mot Socialdemokraterna som efter lobbying från RFSL 

ändrade inställning (2011:157). Moderaterna skriver i passiv form att förändringar skett och 

Sverigedemokraterna skriver att Sverige idag är ett framgångsland när det kommer till hbtqi-

rättigheter. Moderaterna och Sverigedemokraterna tillsammans med Kristdemokraterna 

signalerar att deras parti inte varit med och drivit kampen framåt. Liberalerna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet ses i detta fall som aktivt deltagande i hbtqi-diskursen över en längre tid. Detta 

eftersom de alla tre var tidiga med att arbeta för hbtqi-rättigheter och på sina webbplatssidor 

visar att de fortsätter göra detta idag (Rydström 2011: 157). Det är därmed dessa tre partier som 

kan anses ha störst auktoritet inom hbtqi-diskursen och som med störst sannolikhet framställer 

hbtqi-personer och hbtqi-diskursen verklighetstroget. 

På webbplatssidorna har riksdagspartierna använt sig av förebildsauktoritet för att 

legitimera. Förebildsauktoriteten anspelar på partiernas maktposition i förhållande till sina 

väljare. Detta liknar kommunernas legitimeringar i Helgessons (2017:123 f.) studie. 

Kommunerna lutade sig då mot stat-medborgarerelationen för att använda förebildsauktoritet 

inför sina medborgare. Riksdagspartierna vänder sig, likt kommunerna, mot medborgaren. Mer 

specifikt riktar sig riksdagspartierna till väljarna. Partierna använder sin maktposition i 

demokratin för att legitimera genom förebildsauktoritet. Förebildsauktoriteten kan komma ur 

partiernas position i hbtqi-diskursen eftersom webbplatssidorna är riktade till väljare som vill 

lära sig mer om partiernas hbtqi-politik. Detta betyder att läsaren antingen är en väljare, hbtqi-

person, en som vill stötta hbtqi-personer eller en kombination av samtliga. Genom användandet 

av förebildsauktoritet kan målgruppen undersökas. Vissa partier redovisar hur de arbetat för 

hbtqi-personers rättigheter vilket skapar en bild av partiet som auktoritet inom hbtqi-diskursen. 

De partier som har möjlighet att legitimera genom förebildsauktoritet i hbtqi-diskursen är 

Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Några av de 
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andra partierna använder sig av förebildsauktoritet, men riktar sig mot de väljare som tillhör 

partiets egen ideologi. När Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna legitimerar 

surrogatmödraskap med sin förebildsauktoritet sker detta med hänvisning till individens frihet. 

Individens frihet är kopplat till liberalismen vilket tyder på att dessa partiers förebildsauktoritet 

i detta fall kommer ur den liberala ideologin. Denna tolkning leder till slutsatsen att partierna 

som litar på att ideologilegitimeringar accepteras antar att läsaren stödjer en liberal ideologi. 

Även Kristdemokraterna gör detta i sin text när de legitimerar med hänvisning till sin ideologi. 

Sverigedemokraterna legitimerar arbetet för lika rättigheter med bekämpning av ”främmande 

och reaktionära kulturer” (20). Förebildsauktoriteten som används för att legitimera detta 

påstående ger slutsatsen att Sverigedemokraterna skriver sin text med en målgrupp i åtanke som 

har en negativ inställning till mångkultur och vill motverka den i Sverige. 

 
5.2.2 Vad tyder framställningarna på? 

 
Sveriges riksdagspartier sitter på stor makt i samhället. Med makten kommer möjlighet till 

uppmaning om beteenden genom den politik som drivs igenom, något som även Sjölén 

Gustafsson (2020:71) hävdar. Möjligheten till beteendeförändring hos medborgarna genom 

makthavares beteenden kan även förklaras med hjälp av stat-medborgare relationen som 

Helgesson (2017:123 f.) diskuterar i sin studie. Hon menar (Helgesson 2017:123 f.) att 

kommunernas texter skrivs med synen på läsaren som en aktiv problemlösare. 

Riksdagspartierna är även dem medvetna om sin maktposition och att de kan förbättra läget för 

hbtqi-personer eftersom de uppmanar läsaren att arbeta för lika rättigheter. Däremot använder 

Sverigedemokraternas sin text för att framställa mångkultur och ett samhälle utan svenskt 

inflytande som en stor orsak till hbtqi-personers sämre förutsättningar. Sverigedemokraterna 

använder därmed sin maktposition till att legitimera att diskriminera personer som tillhör icke-

svenska kulturer. Indirekt uppmanas läsaren att bekämpa områden där dessa personer bor. 

Sverigedemokraternas text diskriminerar alltså en grupp som inkluderas i diskrimineringslagen 

när de skriver om rättigheterna för en annan. 

Sjölén Gustafssons (2020:2) studie visar hur homosexualitet gått från olagligt till lagligt och 

accepterat. Studien åskådliggör att det tar cirka 20–30 år från ett första steg mot jämställdhet 

till lagen är harmoniserad. Sedan 2010 menar Sjölén Gustafsson (2020:67 f., 71) att lagarna för 

homosexuella är harmoniserade. I texterna från riksdagspartiernas webbplatssidor kan man 

dock tyda en början på en ny utveckling för hbtqi-personer. Riksdagspartierna framställer 

transfrågor olika på sina webbplatssidor. Flera partier har tydliga mål om hur de vill tillåta ett 
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tredje juridiskt kön och underlätta för transpersoner i vården medan andra inte är lika drivande 

i ökade transrättigheter. Detta visar på ett politiskt klimat som är öppet för förändring, vilket 

Rydström (2011:167) menar är viktigt för att lagstiftningar ska förändras. Däremot har 

Kristdemokraterna inte uppdaterat sin text om transfrågan på fem år eftersom de skriver att de 

vill driva igenom en lag som funnits sedan 2018. Vissa partier nämner inte explicit transfrågor 

utöver att ”t” förekommer i deras förkortningar av hbtqi och Moderaterna nämner bara 

transfrågor i relation till hatbrott. Eftersom partierna driver frågan i olika grad tyder det på att 

transrättigheter inte är harmoniserade ännu. De ökade rättigheterna för transpersoner sedan 

avskaffandet av sjukdomsstämpeln 2009 och fram till idag kan tyda på att vi är i startgroparna 

på vägen mot en harmonisering för transrättigheter. Målet med diskrimineringslagen är att man 

inte ska diskrimineras utifrån varken sexuell läggning, kön eller könsidentitet, vilket betyder att 

lagen uppmuntrar reformer för att ökade transrättigheter. Riksdagspartiernas framställning av 

hbtqi-personer på sina webbplatssidor ger sken av att ökade transrättigheter, så som ett tredje 

juridiskt kön och förbättrad kompetens inom vården, är på gång. Om man utgår från Sjölén 

Gustafssons (2020:2) analys av legaliseringsprocessen av homosexualitet i Sverige kan 

transpersoner inom snar framtid därmed vara jämställda med andra inom hbtqi-gruppen. 

 
6 Sammanfattning och avslutande diskussion 
 
Denna uppsats har undersökt vad framställningen av hbtqi-personers rättigheter på 

riksdagspartiernas webbplatssidor kan säga om riksdagspartiernas föreställningar om gruppen. 

Den första frågeställningen behandlar legitimeringarna som förekommer på riksdagspartiernas 

webbplatser. De viktigaste upptäckterna visar att partierna tillsammans använder sig av 

samtliga legitimeringsstrategier. Riksdagspartierna varierar sig dock i hur de legitimerar genom 

hänvisning till opersonlig auktoritet. Vissa partier använder sig av diskrimineringslagen för att 

legitimera sina förslag på reformer för ökade rättigheter för hbtqi-personer. Många partier 

använder sin egen förebildsauktoritet för att legitimera. Användandet av förebildsauktoritet 

grundar sig på läsarens villighet att gå i partiets fotspår. Förebildsauktoriteten kan därför bara 

legitimera i de fall som läsaren ser upp till auktoriteten. Många av partierna som är förebilder 

inom hbtqi-diskursen har inga problem att använda sig av förebildsauktoritet på sina 

webbplatssidor. Dessa partier använder sig även av en bild på sin webbplatssida för att stärka 

sin auktoritet. De partier som använder sin auktoritet inom sin ideologi i stället för i hbtqi-

diskursen lutar sig mot att läsaren är anhängare av ideologin snarare än är hbtqi-person. Vidare 

använder sig alla partier av evalueringar. Många använder dem för att flytta fokus från vad de 
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vill legitimera, medan andra partier använder evalueringar för att stärka sina argument. Endast 

tre partier använder sig av rationalisering, vilket är hänvisningar till sanningar inom en viss 

diskurs. Övriga legaliseringsstrategier som förekommer är hänvisning till tradition, abstraktion, 

jämförelse, instrumentell rationalisering och mytopoesis. 

Den andra frågeställningen som undersökningen besvarar är vad legitimeringarna kan säga 

om riksdagspartiernas framställningar om hbtqi-personer. Först och främst använder inte alla 

partier samma förkortning när de framställer hbtqi-personer. Den vanligaste förkortningen är 

HBTQ, vilket fem partier använder och som är rekommenderad av ISOF. HBTQ+ och hbtqi 

används av två partier, vilka båda är rekommenderade av ISOF respektive RFSL. Även HBT 

och HBT+ används som inte rekommenderas av vare sig ISOF eller RFSL. Tillsammans med 

legitimeringarna visar terminologivalen att partierna positionerar sig på olika vis i hbtqi-

diskursen.  

Tack vare en diskussion av den tredje frågeställningen, ”hur skiljer sig framställningarna 

åt?”, går det att jämföra riksdagspartiernas syn på hbtqi-personer. Centerpartiet, Liberalerna, 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet använder sig av rekommenderade förkortningar, har med en bild 

där regnbågsflaggan syns och använder sig av förebildsauktoritet inom hbtqi-diskursen. Även 

Socialdemokraterna har använt sig av denna typ av förebildsauktoritet. Detta tyder på att de ser 

hbtqi-personer som potentiella väljare. Liberalerna har tillsammans med Centerpartiet, 

Moderaterna och Kristdemokraterna använt sig av sin egen ideologi i användandet av 

förebildsauktoritet. Det tyder på att de inte ser läsaren av webbplatssidan som hbtqi-person utan 

i stället tillhörande partiets ideologi. Centerpartiet och Liberalernas läsare kan därför tänkas 

vara både liberala och hbtqi-personer. Sverigedemokraternas legitimering genom 

förebildsauktoritet vilar på idén att mångkultur inte är gynnande för hbtqi-rättigheter. De ser 

alltså sin läsare som någon som är villig att arbeta mot mångkultur. 

Denna undersökning skulle fått mer underbyggda resultat om den multimodala analysen 

bestått av fler modaliteter än skrift och bild. Triangulering, som beskrivs av Westberg (2016), 

hade kunnat bidra till mer specifika resultat. Utöver webbplatssidor skulle motioner och övriga 

officiella dokument från riksdagspartierna kunnat undersökas. Metoden hade genom en 

grundligare multimodal analys kunnat bidra till fler intressanta aspekter att diskutera. Om denna 

undersökning genomförts med möjlighet till större omfång kunde trianguleringen tagits i större 

beaktan och materialet och metoden skulle därmed kunna utökats. 

Det demokratiska samhället behöver granskas för att rättigheter ska uppnås och 

diskriminering minskas. Vidare forskning inom hbtqi-politik i Sverige skulle bidra till ökad 

förståelse för minoritetsgruppen och hur den formas och formar samhället. Det hade varit 
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intressant med en vidare undersökning om hur riksdagspartierna faktiskt arbetar för att öka 

rättigheterna för hbtqi-personer, och inte bara hur de framställer hbtqi-rättigheter. Speciellt 

fokus på motioner, reformer och lagförslag från riksdagspartierna skulle bidra till en mer 

omfattande kartläggning av den svenska politikens förhållande till hbtqi-diskursen. 
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