
Student 
Vt 2013 
Examensarbete, 15 hp 
Språkkonsultprogrammet, 180 hp 

 

 

”Er kvinnosyn visar sig i er politik men också 
i ert förhållningssätt och i ert språkbruk” 

En textanalys med genusperspektiv på Sverigedemokraternas 
partiprogram 

Malin Wigen



 
 

Sammanfattning  

I denna studie har en kritisk textanalys med genusperspektiv gjorts på 
Sverigedemokraternas partiprogram. Syftet var att undersöka om 
Sverigedemokraternas språk i partiprogrammet lever upp till sina 
jämställdhetsambitioner och undersöka vilka föreställningar om kön som framträder. 
Då kön är kopplat till sexualitet har analysen även gjorts utifrån ett intersektionellt 
perspektiv för att kunna problematisera heteronormativitet. Detta för att se hur 
familjen representeras i partiprogrammet. Texten har analyserats på den textuella 
och den ideationella nivån, på den textuella nivån har det undersökts hur kön 
markeras i texten och på den ideationella nivån har inferenser och presuppositioner 
analyserats för att se hur kön och familj framställs. Resultatet visar att 
Sverigedemokraternas språk inte lever upp till jämställdhetsambitionerna, trots att 
språket är könsneutralt. Kvinnor och män framställs ha medfödda olikheter vilka kan 
leda till skillnader i livsval och beteenden. Med en sådan syn på kön kan de medfödda 
olikheterna vara en förklaring på varför fler män har chefspositioner. 
Sverigedemokraterna antyder även att vi har ett fritt val, vilket betyder att kvinnor 
och män väljer sina positioner i samhället, därmed finns ingen könsmaktsordning 
eller makstrukturer. Dessutom upprätthåller de en heternormativitet då de anser att 
barn bör växa upp med föräldrar av motsatt kön.  
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1. Inledning 

Sverigedemokraterna är ett av Sveriges största partier och är ett riksdagsparti som säger sig 

tro att det finns medfödda skillnader mellan könen - utöver det biologiska könet. Trots att 

Sverigedemokraternas har denna syn på kön skriver de i inledningen i sitt partiprogram att 

de "eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle". Vilket är något som 

jämställdhetsministern Maria Arnholm inte håller med om: 

"Er kvinnosyn visar sig i er politik men också i ert förhållningssätt och i ert språkbruk", sade 

hon i en debatt mellan henne och Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, i 

programmet Agenda i Svt som sändes den 28 april 2013.  

Med vårt språkbruk skapar vi föreställningar om verkligheten, samhällskeenden, andra 

människor och om oss själva (Edlund m.fl. 2008:12). Dessa föreställningar för vi vidare 

mellan varandra, både skriftligt och muntligt. På så sätt upprätthåller vi rådande normer och 

strukturer i samhället samtidigt som vi bidrar till att befästa dessa. Det är en 

konstruktivistisk språksyn, språket och samhället samverkar, vilken även är den syn på språk 

som genomsyrar denna studie.  

Med denna syn på språk går det att göra antagandet att vi är medaktörer i skapandet av kön. 

Vi skapar och förstärker föreställningar om oss själva med språket och genom interaktion 

lever vi upp till de förväntningar som finns om kvinnor och män (Edlund m.fl. 2008:13).  Vi 

fostras in i två olika kön, vilket skapar skillnad i makt. Och maktfördelningen har historiskt 

sett varit männen till fördel eftersom mannen varit en norm i samhället (Edlund m.fl. 

2007:41). I och med att språket kan upprätthålla och befästa den hierarkiska uppdelningen 

av kön, kan språket även förändra densamma. Till exempel kan man använda sig av ett språk 

där både kvinnor och män inkluderas, vilket kan främja jämställdheten mellan kvinnor och 

män (Milles 2008:11).   

Med detta som bakgrund har syftet med studien varit att undersöka om språket i 

Sverigedemokraternas partiprogram lever upp till partiets jämställdhetsambitioner samt 

undersöka vilka föreställningar om kön som framträder i partiprogrammet. Dessutom har 

studien genomförts ur ett intersektionellt perspektiv eftersom kön är nära kopplat till den 

sexuella identiteten (Ambjörnsson 2003:15).   

För att ta reda på om språket i partiprogrammet lever upp till Sverigedemokraternas 

jämställdhetsambitioner har jag gjort en textanalys med genusperspektiv.  Jag har analyserat 

texten på den textuella och den ideationella nivån. I den framtida rollen som språkkonsult är 
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denna typ av analys av texter viktig eftersom det gäller att vara medveten om, och göra andra 

medvetna om, att språket utifrån en konstruktivistisk språksyn, kan upprätthålla och befästa 

normer och strukturer.  

2. Tidigare forskning 

Det finns ett flertal studier som berör relationen mellan språk och kön där texter har 

analyserats med ett genusperspektiv. Tre av dessa som till viss del har inspirerat min egen 

har utförts av Karin Milles (2002), Lena Lind Palicki (2005) och Gunilla Byrman (2006). 

Karin Milles (2002) och Lena Lind Palicki (2005) har berört könsneutralt språk i sina 

studier. I Karin Milles studie Könsneutralitet eller Könsblindhet har hon undersökt om 

språket i två broschyrer utgivna av Socialstyrelsen är könsneutralt eller ej (2002:189). Milles 

skriver att ett könsneutralt språk inte ska bidra till bevarande av negativa eller normerande 

uppfattningar om kvinnor eller män eller osynliggöra kvinnor eller män. Hon lyfter fram att 

det är främst kvinnor som osynliggörs i språket i och med språksystemets utformning 

(2002:190). Därav analyserar Milles bland annat om det förekommer generiskt han i 

broschyrerna och om det förekommer yrkesbeteckningar som osynliggör kvinnor eller män 

(2002:193). I sin studie kommer Milles fram till att språket i broschyrerna är könsneutralt 

vilket hon problematiserar . Ett könsneutralt språk kan dölja maktstrukturer i samhället vilka 

kan vara relevanta att belysa, då kvinnor och män lever under olika villkor. Milles kallar det 

för ett könsblint språk (2002:196). Hon kommer fram till att man bör vara medveten om 

detta för att kunna bedöma när det är relevant att lyfta fram kön som struktur (2002:197).  

I Lena Lind Palickis studie undersöker Palicki hur kön framställs i en lärobok med syftet att 

beskriva och diskutera vad som händer i en faktisk skolpraktik när problematisering av kön 

är en målsättning (2005:162). Hon använder sig av Karin Milles definition av ett 

könsneutralt språk och antyder att könsneutralitet kan manifesteras i språket på två sätt, 

antingen kan man skriva fram kön i en könsmarkerad konstruktion eller skriva bort kön i en 

omarkerad konstruktion. Det är en könsmarkerad konstruktion som lyfter fram 

könsordningen och synliggör den och vilket, som Milles även anser, kan vara relevant att 

göra. En könsomarkerad konstruktion kan dock bidra till att man inte särskiljer kön (Palicki 

2005:167-168).        

För att besvara sitt syfte analyserar Palicki de könsmarkerade och de könsomarkerade 

konstruktionerna, vilka synliggör eller osynliggör kön (2005:171). Detta är en viss likhet med 

Milles studie, då Milles bland annat analyserar förekomsten av ord som osynliggör kön 

(2002). Palicki har även analyserat vilka presuppositioner som framträder i texten. Hon 

hänvisar till Norman Fairclough som redogör att genom att se vad som presupponeras är det 
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möjligt att synliggöra bakomliggande föreställningar om samhället och könsordningen samt 

se vilka föreställningar om världen som tas för givna (2005:172).  

Även Gunilla Byrman analyserar presuppositioner i sin studie: Det förbisedda 

jämställdhetsdirektivet – Text- och genusanalys av tre utlysningstexter från VINNOVA 

(2006). Hon gör studien utifrån ett genusperspektiv med syftet att kartlägga hur texter 

utformas och vilka konsekvenser utformningen har för begriplighet, jämställdhet och 

genusperspektiv (2006:9). Hon använder sig av Lennart Hellspong och Per Ledins 

textanalysmodell som är en variant av Faircloughs kritiska diskursanalys. Hon analyserar 

presuppositionerna, vilka framkommer på den ideationella nivån i en text, den nivå som 

berör idéerna i texten och hur de gestaltas (2006:29). Utöver att hon analyserar 

presuppositioner på den ideationella nivån analyserar hon även vilka inferenser, tillägg och 

utfyllnader, en läsare måste göra för att texten ska bli meningsfull och sammanhängande 

(2006:14).  

3. Syfte och frågeställningar 

Sverigedemokraterna skriver i sitt partiprogram att de eftersträvar ett jämställt samhälle. 

Mitt syfte är att undersöka om Sverigedemokraternas språk i partiprogrammet lever upp till 

sina jämställdhetsambitioner och att undersöka vilka föreställningar om kön som framträder. 

Då kön även är kopplat till sexualitet kommer jag även att utgå från ett intersektionellt 

perspektiv för att kunna problematisera heteronormativitet. 

För att uppnå syftet har jag följande frågeställningar: 

Hur markeras och framställs kön i partiprogrammet? 

Hur representeras familjen i Sverigedemokraternas partiprogram? Ger de uttryck för en 

heteronormativ förståelse av familjen? 

4. Teori och begrepp 

Här nedan presenteras mina teoretiska utgångspunkter och begrepp. Avsnittet inleds med 

den konstruktivistiska språksynen och följs av kritisk diskursanalys. Därefter berörs 

genusteori där begreppen kön, genus, genussystem och intersektionalitet definieras. 

Teoriavsnittet avslutas med en redogörelse om könsneutralt språk.  

4.1. Konstruktivistisk Språksyn 

I denna studie har jag utgått från det konstruktivistiska synsättet på språk. Enligt ett 

konstruktivistiskt synsätt råder det en växelverkan mellan språk och samhälle, med språket 
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organiserar och strukturerar vi världen. De föreställningar vi bildar för vi vidare mellan 

varandra och på så sätt upprätthåller och befäster vi dessa (Edlund m.fl. 2008:19-20). 

Därmed upprätthåller och befäster vi rådande normer och strukturer i samhället, vilka 

reproduceras. I och med att vi kan forma samhället med språket kan vi även förändra det 

med språket, strukturer och normer är inte fixerade för alltid (Edlund m.fl. 2008:13).  

4.2. Kritisk diskursanalys 

Texter är ett resultat av sociala förhållanden samtidigt som texter bidrar till att etablera, 

upprätthålla och förändra de sociala förhållanden som de uppstår i (Hellspong, Ledin 

1997:259). Enligt Winther Jorgenseen och Phillips analyseras förbindelserna mellan texter 

och de samhälleliga och kulturella processerna samt strukturerna i den kritiska diskursanalys 

som är utformad av Fairclough (2000:70). Kritik är, enligt Fairclough, grundad i värderingar 

om vad som är ett bra samhälle. En sådan värdering om vad som är ett bra samhälle kan till 

exempel vara att det ska vara jämställt mellan kvinnor och män. Med en kritisk diskursanalys 

kan man fokusera på vad som är "fel" i ett samhälle, resultatet av en sådan analys ska kunna 

användas för att kunna "rätta" till felet (Fairclough 2010:7). Därmed utgår textanalysen i 

denna studie utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys, då det är den rådande könshierarkin 

som borde ställas till rätta.   

4.3. Genusteori 

4.3.1. Kön och genus 

Det centrala inom genusteori är problematiseringen av begreppet kön. Begreppet kön syftade 

tidigare endast till den biologiska bestämningen. Men eftersom man ansåg att kön var mer 

komplext introducerades begreppet genus. Man förkastade nu att mäns och kvinnors olika 

sysslor och maktposition i samhället var ett resultat av det biologiska könet. Begreppet genus 

infördes för att visa på att kön inte bara är biologiskt, kön är även en social och kulturell 

konstruktion (Edlund m.fl. 2008:29).  Yvonne Hirdman framlägger att genus ska förstås som 

föränderliga tankefigurer som är "män" och "kvinnor", tankefigurer som tillkommit genom 

en uppdelning av människor i kön. Dessa tankefigurer framkallar föreställningar om vad som 

är en man respektive kvinna (2007:212). Utifrån dessa föreställningar formas och värderas 

kvinnor och män olika och tillskrivs olika egenskaper.  

I och med introduceringen av genus och förståelsen för att det biologiska könet styr vilka 

egenskaper man tillskrivs har begreppet kön fått en ny innebörd, kön är biologiskt, socialt 

och kulturellt format (Edlund m.fl. 2007:33). Och det är den definitionen som användningen 

av begreppet kön syftar på i diskussionsavsnittet.  
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I enlighet med den konstruktivistiska synen på språk är vi medaktörer i skapandet av kön. Vi 

skapar och förstärker föreställningar om oss själva med språket, både via tal och i skrift. 

Genom interaktion lever vi upp till de förväntningar som finns om kvinnor och män (Edlund 

m.fl. 2008:13).  Vi fostrar in pojkar och flickor i två olika kön, vilket skapar skillnad i makt. 

Och maktfördelningen har historiskt sett varit männen till fördel eftersom mannen varit en 

norm i samhället (Edlund m.fl. 2007:41). Och görandet av kön, som anses vara grunden för 

maktskillnaden och relationer mellan kön i samhället, förklaras bäst med Yvonne Hirdmans 

begrepp, genussystemet. Dock finns det forskare som har betonat att trots att kvinnor och 

män fostras olika, vilket bidrar till skillnader, är egenskaperna och kompetenserna lika 

mycket värda. Olikheterna täcker in olika viktiga behov i samhälle och familj, det råder ingen 

hierarkisk värderingskala. Detta kallas för ett skillnadsperspektiv, där kvinnor och män och 

deras egenskaper värderas lika högt, vilket ofta används politiskt (Edlund m.fl. 2007:40).  

4.3.2. Genussystemet  

Genussystemet är en ordningsstruktur av kön där ordningen av människor i genus är 

grundläggande för andra sociala ordningar (Hirdman 2007:212).  Genussystemet bygger på 

två principer. Den ena principen är isärhållandet av kön, den andra principen är hierarkin 

där mannen är en norm (Hirdman 2007:213). Isärhållandet handlar om att män och kvinnor, 

respektive manlig och kvinnligt, hålls isär och ses som varandras motsatser. Isärhållandet 

kan till exempel innebära vad som anses vara en kvinnlig respektive manlig syssla (Hirdman 

2007:215). Ju kraftigare isärhållandet mellan kvinnor och män fungerar desto mer legitim 

blir mannen som norm (Hirdman 2007:222). Detta isärhållande upprätthålls av ett så kallat 

genuskontrakt som bygger på våra ömsesidiga föreställningar om kvinnor och män och som 

vi förhåller oss till. Och genom att vi förhåller oss till genuskontraktet reproduceras 

ordningen av kön från generation till generation, vi är därmed medaktörer i skapandet av kön 

(Hirdman 2007:218). 

Genussystemet kan skifta, isärhållandet och förtrycket ser olika ut vid olika tidpunkter. 

Edlund m.fl. skriver att "Kön är dynamiskt och kulturellt och socialt skapat; bakom 

organiseringen av reproduktion och sexualitet ligger olika intressen, (köns-)ideologiska, 

politiska, ekonomiska, som skiftar över tid och rum" (2008:33).  Hirdman tar upp 1900-

talets Sverige då egenskaperna och sysslorna kan vara båda könens. Men det viktiga menar 

Hirdman är att uppmärksamma att man uttrycker att det kan vara så men inte att det är så 

(2007:225). 

4.3.3. Intersektionalitet  

Intersektionalitet är ett begrepp inom genusvetenskapen som ger möjlighet att utreda 

relationen mellan kön, ålder, klass, etnicitet och sexuell identitet. Identiteter som är av 
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betydelse i den rådande maktstrukturen (Milles 2008:44). Införandet av intersektionalitet 

kan ses som en kritik mot feministisk forskning som endast fokuserat på kön.  

Kön är nära kopplat till den sexuella identiteten, att vi tillskrivs hur vi ska vara som män och 

kvinnor gör också att vi tillskrivs att vi ska vara män och kvinnor (Ambjörnsson 2003:15). 

Och att vara två skilda kön, en man och en kvinna, gör att vi förväntas att åtrå varandra 

(Ambjörnsson 2003:105). Det råder en heteronormativitet, det vill säga att institutioner, 

lagar, strukturer, relationer och handlingar upprätthåller heterosexualitet som en norm i 

samhället (Ambjörnsson 2003:15). Heterosexualitet socialt överordnas homosexualitet, 

homosexualitet ses som något avvikande och onaturligt medan heterosexualitet återskapas 

som naturlig och normal (Ambjörnsson 2003:22).  

4.4. Könsneutralt språk 

I och med att språket kan påverka samhället går det använda ett språkbruk som främjar 

jämställdheten mellan män och kvinnor (Milles 2008:11). Det handlar om att använda sig av 

ett könsneutralt språk vilket är ett språk som inte förmedlar och återskapar en 

könshierarkisk världsbild. En könshierarkisk världsbild är en världsbild som tydligt skiljer på 

män och kvinnor enligt Hirdman som Milles refererar till. Men det är viktigt att notera att ett 

könsneutralt språk inte behöver vara ett könsblint språk, som undviker att prata om kön 

överhuvudtaget. Utan ett könsneutralt språk handlar om att inkludera både kvinnor och män 

och att undvika att förmedla normerande eller stereotypa uppfattningar (Milles 2002:190).   

I svenska språket har det tidigare varit vanligt att göra en åtskillnad mellan män och kvinnor 

genom att ändelser av personbeteckningar signalerat könstillhörighet. Personbeteckningar 

för kvinnor fick ändelsen: -inna, -ska,-ös och -issa och personbeteckningar för män fick: -ör 

eller -are (Milles 2008:37). Idag eftersträvar man att använda samma personbeteckning 

oberoende av kön, vilket varit ett mål inom den svenska språkplaneringen sedan sena 1900-

talet (Edlund m.fl. 2008: 189).  

Svenskan är ett av världens språk där han eller hon används när vi syftar på någon i tredje 

person i svenska språket (Edlund m.fl. 2008:185). Pronomenet han har länge använts när 

man vill syfta till personer av båda könen, ett så kallat generiskt han. Hon har också använts 

med samma syfte men främst vid syftning på substantivet människa. Dock avråds man 

använda sig av både han och hon som ett könsneutralt pronomen (Milles 2008:49). Istället 

rekommenderas det könsneutrala pronomenet den eller generiskt man 

(Språkriktighetsboken 2005:80). Denne är ett annat pronomen som brukar användas som ett 

könsneutralt pronomen, dock syftar denne främst på personer av det manliga könet och är 

därmed ingen lösning på problemet (Språkriktighetsboken 2005:77).  
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5. Material och metod 

Detta avsnitt inleds med en presentation om det valda materialet och vilket urval jag har 

gjort. Därefter följer analysmetoden för min studie med en beskrivning om hur analysen har 

gått till.  

5.1. Materialbeskrivning 

I min analys har jag undersökt Sverigedemokraternas partiprogram. Sverigedemokraterna är 

Sveriges fjärde största parti enligt en partisympatiundersökning gjord av Statiska 

centralbyrån från maj 2013 (Statiska centralbyrån 2013). Sverigedemokraterna har cirka 

9000 medlemmar skriver de själva på sin hemsida Sverigedemokraterna.se.  

Att jag just valde att analysera material som Sverigedemokraterna har producerat har att 

göra med deras syn på kön. Sverigedemokraterna menar på att det finns en skillnad mellan 

könen, bortom det vi kan se med blotta ögat:  

Med nedärvda egenskaper som förenar en viss grupp av människor, men inte hela mänskligheten 

menar vi framförallt, att det förutom de socialt konstruerade skillnader vars existens vi erkänner, 

också finns biologiska skillnader mellan de flesta kvinnor och de flesta män, som sträcker sig bortom 

det som kan observeras med blotta ögat. (Sverigedemokraternas partiprogram 2011: 7). 

Jag valde att analysera partiprogrammet eftersom det är ett grundläggande styrdokument för 

partiets åsikter och värderingar. Det är i partiprogrammet som deras syn på samhället och 

hur de vill samhället ska se ut återspeglas. Jag har analyserat de avsnitt i partiprogrammet 

som är relevanta för min studie, tillsammans utgör det analyserade materialet 14 sidor av 

totalt 33 sidor. Avsnitten är följande:  

 Sverigedemokraterna och demokratin. 

 Sverigedemokraterna och människan. 

 Sverigedemokraterna och socialkonservatismen.  

 Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten. 

 Sverigedemokraterna och den ideella sektorn. 

 Sverigedemokraterna och samhällsbyggnaden.  

 Sverigedemokraterna och arbetsmarknaden.  

 Sverigedemokraterna och välfärden.  

Att jag valde de uppräknade avsnitten är för att det är främst i dessa som föreställningar om 

kön manifesteras, vilket är en del av mitt syfte att undersöka.  
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5.2. Metodbeskrivning 

Analysen är baserad på en kritisk textanalys utformad av Hellspong och Ledin som är en 

variant av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. I likhet med Fairclough, uppger 

Hellspong och Ledin att den som gör en kritisk textanalys blottlägger brister. Det finns alltid 

en orsak till varför en text är utformad som den är, texter är ett resultat av sociala 

förhållanden (Hellspong, Ledin 1997:259). Enligt Hellspong och Ledins modell för kritisk 

textanalys analyseras texter på tre nivåer: Den textuella, den ideationella och den 

interpersonella nivån. I och med mitt syfte och frågeställningar har analysen endast gjorts på 

den textuella och den ideationella nivån. På den textuella nivån har jag kunnat undersöka hur 

kön markeras genom att studera ord.  På den ideationella nivån har jag undersökt innehållet i 

texten för att kunna se hur kön framställs och hur familjen representeras. 

5.2.1. Textuella nivån 

För att kunna besvara min frågeställning om hur kön markeras i partiprogrammet har jag 

studerat förekomsten av könsmarkerade och könsomarkerade konstruktioner på den 

textuella nivån. En könsmarkerad konstruktion synliggör kön och en könsomarkerad 

konstruktion osynliggör kön (Lena Lind Palicki 2005:167).          

När jag har analyserat de könsmarkerade konstruktionerna har jag undersökt förekomsten av 

personnamn, pronomen han och hon, yrkesbeteckningar, substantiven man och kvinna med 

synonymer samt generiskt hon, generiskt han och denne. Generiskt hon, generiskt han och 

denne används ofta för att syfta till både män och kvinnor men i och med att Svenska 

språknämnden avråder att använda dessa har jag räknat dem som könsmarkerade 

konstruktioner (Språkriktighetsboken 2010:80). Detta är en skillnad från Lena Lind Palickis 

studie där hon har räknat generiskt han och generiskt hon som könsomarkerade 

konstruktioner (2005:177). Gällande yrkesbeteckningarna har jag sett dem som 

könsmarkerade om det har framgått ur kontexten att de har relaterat till kvinnor eller män.  

I analysen av de könsomarkerade konstruktionerna har jag undersökt förekomsten av 

yrkesbeteckningar, sammanordnade konstruktioner, samt könsneutrala pronomen det vill 

säga: den och generiskt man.  

5.2.2. Ideationella nivån                          

På den ideationella nivån studeras innehållet i en text för att se vad den handlar om. En text 

har innehållspotential enligt Hellspong och Ledin, det vill säga en uppsättning av möjliga 

betydelser (1997:115). Det är genom en analys på den ideationella nivån det går att undersöka 

hur kön framställs och hur familjen representeras.   
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Jag har undersökt vilka inferenser (slutsatser) och presuppositioner (förgivettaganden) som 

framträder i texten.  Inferenser är slutsatser som inte är uttryckligen hävdade i texten men 

som går att dra utifrån det utsagda (Hellspong och Ledin 1997:128). Hellspong och Ledin 

skriver att presuppositioner "rör förhållanden som texten förutsätter att de gäller som en 

bakgrund till vad den för fram" (1997:127).  I och med materialets omfång och i och med mitt 

syfte har jag endast analyserat stycken ur texten som på något sätt berör familj eller kön. 

Texttyckena är tematiskt sorterande under tre olika rubriker: Familjen, Kvinnor och män 

och Män var överordnade kvinnor.  

6. Resultat 

Detta avsnitt inleds med resultatet av analysen på den textuella nivån där de könsmarkerade 

och de könsomarkerade konstruktionerna har analyserats. Därefter följs resultatet av 

analysen av inferenser och presuppositioner på den ideationella nivån.  

6.1. Textuella nivån 

Här nedan presenteras resultatet av förekomsten av könsmarkerade och könsomarkerade 

konstruktioner. Resultatet av inventeringen av könsmarkerade och könsomarkerade 

konstruktioner står sammanställda i två olika tabeller med en tillhörande redogörande text. 

Det finns ett urval av meningar från den analyserade texten som tillkommer i resultatet av 

både de könsmarkerade och de könsomarkerade konstruktionerna. Detta för att visa i vilken 

kontext en könsmarkerad konstruktion förekommer i samt för att visa hur en könsomarkerad 

konstruktion har använts. 

  

6.1.1. Könsmarkerade konstruktioner 

Tabell 1. Könsmarkerade konstruktioner. 

Könsmarkerade konstruktioner Kvinna Man Totalt 

Personnamn 0 3 3 

Pronomen hon och han 0 0 0 

Yrkesbeteckning 0 4 4 

Substantiv 1 0 1 

Denne — 2 2 

Genersikt hon 2       — 2 

Generiskt han       — 0 0 

Totalt 3 9 12 
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Som det går att utläsa ur tabell 1 finns det sammanlagt tolv könsmarkerade konstruktioner i 

texten. Av dessa är det nio stycken ord som kan relateras till män och tre ord som kan 

relateras till kvinnor.  

Det finns inga personnamn som kan relateras till kvinnor men tre personnamn som relateras 

till män, dessa är: Benjamin Pisraeli, Teodor Holmberg och Per Albin Hansson. Även när det 

kommer till yrkesbeteckningar är det inga som kan relateras till kvinnor men det 

förekommer fyra stycken som kan relateras till män. Tre av dem är tänkare. politiker, samt 

premiärminister i bestämd form. De är könsmarkerade i och med kontexten de står i: 

”Historiska socialkonservativa tänkare och politiker såsom den brittiska premiärministern 

Benjamin Disraeli, svensken Teodor Holmberg med flera [...]” (Sverigedemokraternas 

partiprogram 2011:9).  Den fjärde yrkesbeteckningen som relateras till män är konung. Av 

substantiven är det inget som kunde relateras till män men ett som kan relateras till kvinnor 

vilket är substantivet kvinna som står i sin pluralform:  kvinnor. 

I texten förekommer det inget generiskt han men däremot finns det två belägg för generiskt 

hon. I dessa belägg syftar hon till människa som i denna mening: "Vår strävan är att utforma 

politiken efter hur vi tror att människan är och inte hur vi önskar att hon vore" 

(Sverigedemokraternas partiprogram 2011:6).  Även denne förekommer två gånger som i 

följande mening: "Trakasserier och förföljelse av någon människa på basis av dennes sexuella 

läggning är förkastligt och skall bestraffas hårt" (Sverigedemokraternas partiprogram 

2011:19).   

6.1.2. Könsomarkerade konstruktioner 

Tabell 2. Könsomarkerade konstruktioner. 

Könsomarkerade konstruktioner   

Generiskt man 25 

Yrkesbeteckningar 1 

Den 4 

De flesta män och de flesta kvinnor 2 

Kvinnor respektive män 2 

Män och kvinnor 2 

De flesta kvinnor och de flesta män 1 

Kvinnor eller män 1 

En man och en kvinna 1 

Kvinnliga och manliga 1 

En mor och en far 1 

Den far och den mor 1 

Moders- och fadersgestalter 1 

Totalt  43 
 



 

11 
 

Det är sammanlagt 43 könsomarkerade konstruktioner som har hittats i texten. Som det går 

att utläsa ur tabell 2 förekommer generiskt man flest gånger som en könsomarkerad 

konstruktion och som könsneutralt pronomen. Pronomenet den förekommer endast fyra 

gånger och då i den som konstruktioner som i denna mening: "Den som åberopar sina 

rättigheter ska också vara medveten om sina skyldigheter gentemot sig själv och andra" 

(Sverigedemokraternas partiprogram 2011:6). 

Det finns en yrkesbeteckning som är könsomarkerad, vilken är bonde i pluralform, det vill 

säga bönderna. I texten förekommer sammanordnade konstruktioner som är 

könsomarkerade vilka utgörs av kvinna och man i olika konstruktioner: De flesta män och 

kvinnor, kvinnor respektive män, män och kvinnor, de flesta kvinnor och de flesta män, 

kvinnor eller män, en man och en kvinna.  Av dessa förekommer man som förled fem gånger 

och kvinna som förled fyra gånger. Även adjektiven kvinnligt och manligt förekommer som 

en sammanordnad konstruktion en gång.  

Resterade könsomarkerade konstruktioner är familjebeteckningar som står sammanordnade: 

en mor och en far och den far och den mor. Dessutom dyker och substantiven moders- och 

fadersgestalt upp en gång i texten i sin pluralform, moders- och fadersgestalter.  

6.2. Ideationella nivån 

Här nedan presenteras resultatet av undersökningen av vilka inferenser (slutsatser) och 

presuppositioner (förgivettaganden) som framträder i texten.  Jag har gjort ett urval av 

stycken ur texten som tillsammans bildar en gemensam idéstruktur och som ger en bild av 

Sverigedemokraternas syn på familjen och syn på kön. Textstyckena är tematiskt sorterade 

under underrubrikerna Familjen, Män och kvinnor och Män var överordnade kvinnor.   

6.2.1. Familjen 

Här presenteras ett urval av stycken som tillsammans ger en bild av Sverigedemokraternas 

syn på familjen. Under varje stycke finns det en kort tolkning om vad som implicit och 

explicit uttrycks i respektive stycke. Detta har jag gjort för att kunna dra en sammantagen 

slutsats, inferens, som de tillsammans utgör. Därefter presenteras vad styckena tillsammans 

presupponerar.  

6.2.1.1. Analys inferens 

1. Det är Sverigedemokraternas övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform som har bäst 

grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxt. Samtidigt är vi medvetna om att 

detta är en samlevnadsform som inte fungerar för alla och vill naturligtvis arbeta för ett fullgott 

samhällsstöd till alla samlevnadsformer där barn finns med i bilden. (Sverigedemokraternas 

partiprogram 2011:18)  
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Här framgår det att kärnfamiljen är den samlevnadsform som är bäst för att ge barn en stabil 

och trygg uppväxt. Ordet kärnfamiljen signalerar att det är en familjekonstellation som 

utgörs av en mamma och en pappa, därmed en kvinna och en man. Det framgår även att det 

finns barn som inte växer upp i kärnfamiljer, och att dessa behöver samhällsstöd.  

2. Som tidigare nämnts är det Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda 

skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras 

med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i 

många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha 

rätt till en far och en mor i sitt liv. (Sverigedemokraternas partiprogram 2011:18)  

Ett barn bör ha rätt till en far och en mor i sitt liv, vilket tolkas som att ett barn har rätt till en 

man och en kvinna. Att barn bör växa upp med en man och en kvinna förtydligas även genom 

att det framgår att ett barn behöver influeras av både manliga och kvinnliga egenskaper.  

3. Det minst komplicerade och därmed bästa för de flesta barn, är enligt vår bedömning att få växa 

upp med sina biologiska föräldrar som moders- och fadersgestalter. Barn som inte växer upp i en 

kärnfamilj skall ha rätt att umgås med båda sina biologiska föräldrar och i de fall detta inte är 

möjligt skall barnet i alla fall ha rätt att få information om vilka de biologiska föräldrarna är eller 

var. (Sverigedemokraternas partiprogram 2011:18) 

Det minst komplicerade och det bästa för de flesta barn är att växa upp med sina biologiska 

föräldrar som moders- och fadersgestalter. Orden biologiska föräldrar och moders- och 

fadersgestalter signalerar män och kvinnor. Det är tydligt att det är viktigt att barn har 

tillgång till en mamma och en pappa, vare sig de lever med dem eller inte. Därav är det viktigt 

att barn har en kvinna och en man i sitt liv, och inte bara en av dem eller två av samma kön. 

4. I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man 

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

att vi motsätter oss statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående, som samkönade par 

och polyamorösa grupper. (Sverigedemokraternas partiprogram 2011:19) 

I stycke 4 framgår det genom att barnet ska få ersättning i form av en man och en kvinna om 

hen förlorar sina biologiska föräldrar. Dessutom ifrågasätts andra familjekonstellationer - 

ensamstående, samkönade par och polyamorösa grupper ska ej tillåtas adoptera. Det är 

därmed viktigt att barnen har föräldrar som är av motsatt kön. 

Den sammantagna slutsatsen, inferensen, är att Sverigedemokraterna anser att: Barn mår 

bäst av att växa upp med en familj där föräldrarna är en man och en kvinna.   
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6.2.1.2. Analys presuppostioner 

I samtliga stycken presupponeras heterosexualiteten som en norm. Det är ord som biologiska 

föräldrar, kärnfamilj, en man och en kvinna, en far och en mor som signalerar detta. Även 

att det tydliggörs att barn inte bör leva med samkönade par, polyamorösa grupper och 

ensamstående visar att heterosexualitet presupponeras som en norm.  

Det presupponeras även att det finns andra typer av levnadssätt som avviker från den 

heterosexuella relationen, det framgår i stycke 4 att det finns människor som är 

ensamstående, människor som lever i polyamorösa grupper eller i en samkönad relation.   

I stycke 2 och 3 presupponeras det även att en pappa besitter vissa egenskaper och en 

mamma andra.  I stycke 2 kommer detta till uttryck genom det står att barnet bör växa upp 

med sina biologiska föräldrar som moders- och fadersgestalter, vilket tyder på att en mamma 

och en pappa utgör olika funktioner för ett barn. I stycke 3 kommer presuppositionen till 

uttryck genom att "de manliga och kvinnliga egenskaperna kompletterar varandra" vilket 

gör att "alla barn bör ha rätt till en far och en mor i sitt liv".   

6.2.2. Kvinnor och män 

Här presenteras ett urval av stycken som tillsammans ger en bild av Sverigedemokraternas 

syn på kvinnor och män. Under varje stycke finns det en kort tolkning om vad som implicit 

och explicit uttrycks i respektive stycke. Detta har jag gjort för att kunna dra en sammantagen 

slutsats, inferens, som de tillsammans utgör. Därefter presenteras vad styckena tillsammans 

presupponerar. 

6.2.2.1. Analys inferens 

5. Med nedärvda egenskaper som förenar en viss grupp av människor, men inte hela 

mänskligheten menar vi framförallt, att det förutom de socialt konstruerade skillnader vars 

existens vi erkänner, också finns biologiska skillnader mellan de flesta kvinnor och de flesta 

män, som sträcker sig bortom det som kan observeras med blotta ögat. I ett samhälle där 

människorna är fria att själva forma sina liv kommer dessa skillnader med största sannolikhet 

att leda till olikheter i preferenser, beteende och livsval. Att det finns olikheter i hur de flesta 

män och de flesta kvinnor väljer att leva sina liv behöver således inte vara ett problem, ett utslag 

av diskriminering eller resultatet av en förtryckande könsmaktsordning. (Sverigedemokraternas 

partiprogram 2011:7) 

I stycke 5 framgår det att Sverigedemokraterna anser att det finns biologiska skillnader 

mellan kvinnor och män, utöver det vi kan se, i och med att de skriver att det ”[...] finns 

biologiska skillnader mellan de flesta kvinnor och män, som sträcker sig bortom det som kan 

observeras med blotta ögat”. Sverigedemokraterna uttrycker att människor är fria att forma 

sina egna liv men att ”dessa skillnader med största sannolikhet”, kommer att leda till att de 
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flesta kvinnor och de flesta män skiljer sig i preferenser, beteenden och livsval.  ”Dessa 

skillnader” syftar på de biologiska skillnader som vi inte kan se, det vill säga de biologiska 

skillnaderna kan leda till olikheter mellan kvinnor och män.  I slutet av stycket står det att 

”det finns olikheter i hur de flesta män och de flesta kvinnor väljer att leva sina liv”, det vill 

säga livsvalen kan vara olika beroende på om du är man eller kvinna. Men detta behöver inte    

vara ett problem, utslag av diskriminering eller resultat av en förtryckande 

könsmaktsordning enligt Sverigedemokraterna.   

6. Erkännandet av olikhet skall inte heller tolkas som en strävan mot ojämlikhet. För 

Sverigedemokraterna är det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma 

värde och att båda könen skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga 

och respekterade. Inte heller skall det tolkas som att vi som parti har en bestämd uppfattning 

kring hur kvinnor respektive män bör bete sig eller vad de skall utbilda sig till eller arbeta med. 

Utgångspunkten att det finns skillnader som gör att kvinnor respektive män ibland kan se saker 

från olika perspektiv och göra saker på olika sätt förstärker ju, snarare än försvagar, betydelsen 

av att båda könen finns representerade på alla positioner i samhället. (Sverigedemokraternas 

partiprogram 2011:19) 

I stycke 6 framgår det att Sverigedemokraterna anser att kvinnor och män har exakt samma 

värde och att båda ska behandlas lika samt ha samma rättigheter. Sverigedemokraterna har 

inte någon bestämd uppfattning om hur kvinnor och män ska bete sig men de tror att det 

finns skillnader som gör att kvinnor och män ibland kan göra och se saker på olika sätt. Det 

vill säga, kvinnor och män föds olika vilket kan leda till skillnader i beteende. Erkännandet av 

olikhet ska inte tolkas som en strävan mot ojämlikhet skriver Sverigedemokraterna, eftersom 

olikheterna förstärker betydelsen av att båda könen finns representerade på alla positioner i 

samhället.  

7.  Vår uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet. Vi förespråkar en 

formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis av sin 

könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på 

samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt. 

(Sverigedemokraternas partiprogram 2011:19) 

Sverigedemokraterna säger att de förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor 

eller män ska särbehandlas på grund av könstillhörigheten. Det framgår även att det är helt 

upp till individen att välja sin egen väg i livet och att det inte är problematiskt om det skulle 

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

Detta går att tolka som att Sverigedemokraterna tror att olikheten mellan kvinnor och män 

kan ha en påverkan på individens livsval, det vill säga kvinnor respektive mäns livsval, och att 

de respekterar de olika livsvalen. 
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Den sammantagna slutsatsen, inferensen, är att Sverigedemokraterna anser att: Kvinnor och 

män kan skilja sig i livsval och beteenden eftersom de föds med olikheter, olikheter utöver de 

vi kan se.  

6.2.2.2. Analys presuppositioner 

Styckena presupponerar att människor, kvinnor och män, har ett fritt val. I stycke 5 står det 

att det kan förekomma skillnader i livsvalen då ”människorna är fria att själva forma sina 

liv”. I samma stycke står det även att ”det finns olikheter hur de flesta kvinnor och de flesta 

män väljer att leva sina liv”, vilket antyder att kvinnor och män väljer vad de ska göra enligt 

Sverigedemokraterna. I stycke 6 kommer valfriheten till uttryck implicit då 

Sverigedemokraterna skriver att de inte har någon bestämd uppfattning kring hur kvinnor 

och män ska bete sig, eller vad de ska utbilda sig till eller arbeta med. Det vill säga individen 

väljer. I stycke 7 skriver Sverigedemokraterna att det är upp till individen att välja sin egen 

väg i livet.   

Tillsammans presupponerar styckena att det är bra att det finns olikheter mellan kvinnor och 

män.  I stycke 5 står det att det inte är ett problem ”att det finns olikheter i hur de flesta män 

och de flesta kvinnor väljer att leva sina liv”. I stycke 6 skriver Sverigedemokraterna ett 

erkännande av olikhet inte ska tolkas som en strävan mot ojämlikhet. Detta för att det finns, 

enligt Sverigedemokraterna, skillnader mellan kvinnor och män som gör att de ibland kan se 

saker och från olika perspektiv och göra saker på olika sätt, vilket förstärker betydelsen av att 

både kvinnor och män finns representerade på alla positioner i samhället. Det vill säga 

olikheterna anses kompletterar varandra. I stycke 7 står det att det inte är problematiskt att 

kvinnor och män inte alltid gör allting på samma sätt. Att det råder olikheter ses därför som 

något positivt.  

6.2.3. Män var överordnade kvinnor 

Här presenteras ett urval av stycken som även dem berör kvinnor och män, dock är det inte 

Sverigedemokraternas syn på kvinnor och män. Under varje stycke finns det en kort tolkning 

om vad som implicit och explicit uttrycks i respektive stycke. Detta har jag gjort för att kunna 

dra en sammantagen slutsats, inferens, som de tillsammans utgör. Därefter presenteras vad 

styckena tillsammans presupponerar. 

6.2.3.1. Analys inferens 

8. Historiska socialkonservativa tänkare och politiker såsom den brittiska premiärministern 

Benjamin Disraeli, svensken Teodor Holmberg med flera bejakade den gamla konservatismens 

krav på lag och ordning, eftertänksamt framåtskridande och bevarande av välfungerande 

gemenskaper såsom familjen och nationen, samtidigt som man också erkände att det inom den 

framväxande arbetarrörelsen fanns berättigande krav på sociala reformer, ökad rättvisa och 
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förbättrat omhändertagande av samhällets svaga grupper. (Sverigedemokraternas partiprogram 

2011:9) 

I stycke 8 framgår det att de socialkonservativa tänkarna och politikerna var män, i och med 

att det endast är namn som relateras till män som framkommer i stycket, det vill säga 

Benjamin Disraeli och Teodor Holmberg. Det framgår även att det fanns svaga grupper i 

samhället som behövde få mer stöd. 

9. Flera decennier innan Per Albin Hansson höll sitt berömda folkhemstal hade svenska, 

socialkonservativt färgade samhällsdebattörer formulerat tankar om en välfärdsstat och lanserat 

begreppet folkhem. Socialkonservatismen skiljde också ut sig från andra konservativa 

inriktningar genom att flera av dess anhängare relativt tidigt anammade idéerna om utvidgad 

demokrati, rösträtt och ökad jämställdhet för kvinnor. (Sverigedemokraternas partiprogram 

2011:9) 

I stycke 9 framgår att det var en manlig politiker som höll folkhemstalet, vilket namnet Per 

Albin Hansson pekar på. Att det står att det anammades idéer om ökad jämställdhet för 

kvinnor tyder på att kvinnor var underordnade män, vilket kan tolkas som att de tillhörde 

samhällets svaga grupper.  

Den sammantagna slutsatsen, inferensen, man kan dra utifrån dessa stycken är att: Män tog 

hand om kvinnor, vilka tillhörde samhällets svaga grupper.  

6.2.3.2. Analys presuppostioner 

I styckena presupponeras det att män var politiker, det är namnen Benjamin Disraeli, 

Teodor Holmberg och Per Albin Hansson som signalerar detta. I och med att de inte 

tillhörde samhällets svaga grupper presupponeras det att män hade makt. Det 

presupponeras även att det var ojämställt mellan kvinnor och män genom orden ”ökad 

jämställdhet för kvinnor”, män var överordnade.  

7. Diskussion 

Syftet med min analys har varit att undersöka om Sverigedemokraternas språk i 

partiprogrammet lever upp till sina jämställdhetsambitioner samt undersöka vilka 

föreställningar om kön som framträder. I detta avsnitt behandlas resultatet av analysen där 

jag har tittat på hur kön markeras och framställs i partiprogrammet samt hur familjen 

representeras.  

7.1. Hur markeras och framställs kön? 

På den textuella nivån, där könsmarkerade och könsomarkerade konstruktioner 

analyserades, visar resultatet att det finns 12 könsmarkerade och 43 stycken könsomarkerade 
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konstruktioner, vilket är en relativ stor skillnad. Av de könsmarkerade konstruktionerna är 

det 9 ord som kan relateras till män och 3 ord som kan relateras till kvinnor. Tre av orden 

som kan relateras till män utgörs av personnamn, men det finns inga personnamn som kan 

relateras till kvinnor i den analyserade texten. Även av yrkesbeteckningarna är det 4 stycken 

som kan relateras till män, men inga som kan relateras till kvinnor. Dock hade det blivit ett 

annorlunda resultat i analysen av yrkesbeteckningar om jag hade bortsett från kontexten i 

och med att både politiker och premiärminister är könsneutrala ord. 

Det används inget generiskt han i texten, däremot generiskt hon som används för att syfta på 

substantivet människa, vilket visar på att rekommendationerna för användning av 

könsneutralt pronomen inte riktigt följs (Språkriktighetsboken 2005:80). Även att det finns 

två belägg för förekomsten av pronomenet denne stödjer denna observation.  

Trots att det finns fler ord som relateras till män och trots att rekommendationerna för 

användning av könsneutralt pronomen inte riktigt följs går det inte att bortse från att det är 

ett övervägande antal könsomarkerade konstruktioner i texten. Den vanligaste 

könsomarkerade konstruktionen som återfinns i texten är generiskt man, vilket det fanns 25 

belägg för. Därefter är de vanligaste könsomarkerade konstruktionerna olika 

sammanordnade konstruktioner. Dessa utgörs till exempel av: de flesta män och de flesta 

kvinnor, kvinnor respektive män, män och kvinnor och en man och en kvinna. Men dessa 

skulle även kunna ses som könsmarkerade konstruktioner i och med att kön synliggörs, 

enligt Lena Lind Palicki skrivs kön bort i en könsomarkerad konstruktion (2005:167-168). 

Dock ser jag de sammanordnade konstruktionerna som ett tecken på att språket inte är 

könsblint vilket är det Karin Milles diskuterade i sin studie (2002:190).  Jag tycker att 

konstruktionerna inkluderar både kvinnor och män, vilket gör att inget av könen osynliggörs. 

Frågan är varför Sverigedemokraterna har valt att använda sig av dessa sammanordnade 

konstruktioner istället för att skriva människor. Detta kan vara ett tecken på ett isärhållande 

av kön, vilket är en av principerna som genussystemet bygger på enligt Hirdman (2007:213). 

Men eftersom jag inte har berört om de sammanordnade konstruktionerna är utbytbara mot 

ordet människor eller syftar till att jämföra könen är denna anmärkning endast en 

generalisering.   

På den ideationella nivån analyserade jag vilka slutsatser, inferenser, och vilka 

förgivettaganden, presuppositioner, som gick att dra utifrån texten. Detta för att se hur kön 

framställs. En grundläggande syn som Sverigedemokraterna har på kön, vilket genomsyrar 

styckena 5, 6 och 7, visar sig i den sammantagna slutsatsen, inferensen, som jag fick utifrån 

analysen i avsnitt 6.2.2.1. Inferensen, är följande: Kvinnor och män kan skilja sig i livsval och 

beteenden eftersom de föds med olikheter, olikheter utöver de vi kan se. 
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En möjlig tolkning utifrån inferensen är att Sverigedemokraterna anser att det biologiska 

könet kan vara en förklaring på kvinnors och mäns olika sysslor och maktposition i 

samhället. Det vill säga att det ser ut som det gör faller sig naturligt i och med att kvinnor och 

mäns medfödda olikheter kan ha en påverkan på vilka livsval man gör. Detta är den 

förklaring som genusteoretiker förkastar (Edlund m.fl. 2008:29).  

Att Sverigedemokraterna anser att det finns olikheter mellan kvinnor och män, vilka kan ha 

en påverkan på våra livsval och beteenden, går att tolka som att kvinnor och män anses vara 

varandras motsatser. Att se på kvinnor och män som varandras motsatser är ett isärhållande 

av kön, en av de två principer som genussystemet bygger på (Hirdman 2007:213). Och enligt 

Hirdmans genusteori bidrar ett isärhållande av kön till att genussystemet upprätthålls och 

därmed även en könshierarki där mannen är en norm (2007:218).  Att mannen är en norm i 

en könshierarki är den andra principen i Hirdmans genussystem. Ju kraftigare isärhållandet 

mellan kvinnor och män fungerar desto mer legitim blir mannen som norm enligt Hirdman 

(2007:222). 

Men å andra sidan uttrycker inte Sverigedemokraterna att någon olikhet är sämre än den 

andre, de tillskriver inte heller vilka dessa olikheter är eller vilka skillnader de leder till. 

Tvärtom lägger de ingen värdering alls, vilket resultatet i avsnitt 6.2.2.2. visar där jag i 

analysen av styckena 5,6 och 7 kom fram till presuppositionen: Det är bra att det finns 

olikheter mellan kvinnor och män.  Jag tolkar det som att Sverigedemokraterna har ett så 

kallat skillnadsperspektiv på kön. Enligt ett skillnadsperspektiv på kön är mäns och kvinnors 

olika egenskaper och kompetenser lika mycket värda, olikheterna fyller en funktion i 

samhället (Edlund m.fl. 2007:40).  I slutet av stycke 6 står det explicit att ”olikheten 

förstärker betydelsen av båda könen finns representerade på alla positioner i samhället”, det 

vill säga olikheterna anses komplettera varandra. Men Sverigedemokraterna avviker lite från 

skillnadsperspektivet då detta perspektiv innebär att kvinnor och män fostras olika vilket 

leder till skillnader i egenskaper (Edlund m.fl. 2007:40). Sverigedemokraterna har mer 

uppfattningen att kvinnor och män har medfödda olikheter vilket kan leda till skillnader i 

livsval och beteenden.  

Trots att Sverigedemokraterna menar att våra medfödda olikheter kan leda till skillnader i 

livsval betonar de att vi har ett fritt val. Sverigedemokraterna antyder att vi väljer hur vi ska 

leva, oavsett könstillhörighet, vilket analysen av styckena 5, 6 och 7 visar där jag kom fram till 

att styckena presupponerar att människor, kvinnor och män, har ett fritt val. Kvinnor och 

mäns olikheter kan ha en påverkan men valet är fritt. Med den synen på att kvinnor och män 

väljer går det att tolka det som att kvinnodominerande yrken inte är lågavlönade just för att 

yrkena är kvinnodominerande, utan det råkar bara vara så att det är en majoritet av kvinnor 

som har valt att ha ett lågavlönat yrke – valet har ju varit fritt. Att män då generellt tjänar 
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mer har inte att göra med att män har högre lön än kvinnor utan det har att göra med att 

männen har valt högavlönade yrke. Om det är så att vi väljer våra positioner i samhället råder 

det ingen könsmaksordning. Vi har helt enkelt haft ett val enligt Sverigedemokraternas syn 

på valfriheten.  

I analysen av styckena 8 och 9 i avsnitt 6.2.3.1 drog jag den sammantagna slutsatsen, 

inferensen, att: Män tog hand om kvinnor, vilka tillhörde samhällets svaga grupper. 

Tillsammans presupponerade styckena att det var män som var politiker, att män hade makt 

och att det var ojämnställt mellan kvinnor och män, männen var överordnade. Detta kan 

tolkas som att historiskt sett har maktfördelningen varit till mannens fördel (Edlund m.fl. 

2007:41). Men resultatet i sig visar inte hur maktfördelningen mellan kvinnor och män ser ut 

idag och säger ingenting om Sverigedemokraternas syn på kön.  

7.2. Hur representeras familjen i Sverigedemokraternas 

partiprogram? Ger de uttryck för en heteronormativ förståelse av 

familjen?  

För att besvara frågan om hur familjen representeras i Sverigedemokraternas partiprogram 

analyserade jag den ideationella nivån genom att dra en sammantagen slutsats, inferens, ur 

styckena som berörde familjen samt se vilka förgivettaganden, presuppositioner, som gick att 

dra utifrån dessa. Utifrån styckena 1, 2, 3 och 4 i avsnitt 6.2.1.1. drog jag den sammantagna 

slutsatsen, inferensen, att: Barn mår bäst av att växa upp med en familj där föräldrarna är en 

man och en kvinna. Detta är en heteronormativ förståelse av familjen där män och kvinnor 

förväntas att åtrå varandra och förväntas bilda familj (Ambjörnsson 2003:15). I och med den 

inferensen kan man tolka det som att barn i andra familjekonstellationer skulle må sämre 

eftersom att det mest naturliga är, enligt Sverigedemokraterna, att en familj består av 

föräldrar av motsatt kön. Att andra familjekonstellationer inte beskrivs vara likvärdiga 

förstärker dessutom Sverigedemokraternas heteronormativa förståelse av familjen. 

Det är inte bara genom inferensen som man kan se att det råder föreställningar om att 

kvinnor och män förväntas åtrå varandra. Utifrån styckena presupponeras heterosexualiteten 

som en norm och andra sexualiteter, som till exempel homosexualitet, framstår som 

avvikande. Detta uttrycks implicit eftersom det framgår att barn inte bör leva med 

samkönade par, polyamorösa grupper eller ensamstående. På så sätt bidrar 

Sverigedemokraterna till att heterosexualitet socialt överordnas homosexualitet, vilket 

innebär att homosexualitet ses som något avvikande och onaturligt medan heterosexualitet 

återskapas som naturlig och normal (Ambjörnsson 2003:22). Sexualitet är nära kopplat till 

skapandet av kön, det innebär att Sverigedemokraterna inte tillskriver hur vi ska vara som 

kvinnor och män utan att vi ska vara män och kvinnor (Ambjörnsson 2003:15).  
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Att vi ska vara män och kvinnor framträder även tydligt då stycke 2 och 3 presupponerar att 

en pappa besitter vissa egenskaper och en mamma har andra. Att det finns manliga 

respektive kvinnliga egenskaper enligt Sverigedemokraterna kommer till uttryck explicit i 

stycke 3, vilket står i analysen avsnitt 6.2.1.2, att "de manliga och kvinnliga egenskaperna 

kompletterar varandra". Här visar sig ett isärhållande av kön men även att 

Sverigedemokraterna har ett skillnadsperspektiv på kön. 

7.3. Lever Sverigedemokraterna upp till sina 

jämställdhetsambitioner? 

Mitt syfte med denna studie var att undersöka om Sverigedemokraternas språk i 

partiprogrammet lever upp till partiets jämställdhetsambitioner och att undersöka vilka 

föreställningar om kön som framträder.  Analysen på den textuella nivån visar att kön 

markeras sällan vilket gör att både kvinnor och män inkluderas i partiprogrammet och att 

ingen av dem osynliggörs, vilket är ett av Milles kriterier för ett könsneutralt språk (Milles 

2002:190). Och ett könsneutralt språk kan främja jämställdheten mellan kvinnor och män 

(Milles 2008:11). På så sätt kan man se det som att Sverigedemokraternas språk i 

partiprogrammet lever upp till sina jämställdhetsambitioner. Analysen på den ideationella 

nivån, där föreställningar om kön i partiprogrammet framträder, visar dock att språket 

gömmer åsikter som inte motsvarar Sverigedemokraternas jämställdhetsambitioner, trots att 

språket är könsneutralt.  

Sverigedemokraterna framställer kvinnor och män som olika, det vill säga de anser att det 

finns medfödda olikheter mellan kvinnor och män som kan leda till skillnader i livsval och 

beteenden. Vilka dessa olikheter är eller vad olikheterna kan leda fram till är inget som 

framträder i texten. Sverigedemokraterna gör snarare en åtskillnad mellan kön och betonar 

att vi just är kvinnor och män.  Denna åtskillnad av kön och betonandet av att vi är kvinnor 

och män är något som tydligt framträder i deras syn på familjen som ska, enligt dem, bestå av 

mamma och en pappa. Detta för att män och kvinnor, enligt Sverigedemokraterna, besitter 

olika egenskaper. De skriver inte vad dessa egenskaper är men indirekt bidrar de till att 

föreställningar om att det finns typiska manliga respektive kvinnliga egenskaper befästs. 

Dessutom är ett isärhållande av kön ett sätt att upprätthålla en könshierarkisk ordning enligt 

Hirdmans genussystem (2007:213). Även Milles refererar till Hirdman och Hirdmans princip 

om isärhållande av kön i sin studie ”Könsneutralitet och könsblindhet” när hon lyfter fram att 

språket bidrar till en könshierarkisk världsbild när man tydligt skiljer på män och kvinnor 

(2002:190). 

Kvinnor och män förväntas även att åtrå varandra då den heterosexuella relationen 

framställs som den mest naturliga, i och med betonandet på barnets behov av en mamma och 
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en pappa, en man och en kvinna, i sitt liv. Alla andra typer konstellationer framställs som 

avvikande, de ifrågasätter att barn ska leva med till exempel ensamstående och 

homosexuella. Att förneka vissa människor att bli föräldrar är ett sätt att exkludera dem. 

Detta gör att jag ifrågasätter deras jämställdhetsambitioner, jag anser att ett parti som 

arbetar för jämställdhet ska inkludera alla kvinnor och män, och inte bara de som ingår i en 

norm. 

Sverigedemokraterna tillskriver som sagt inte vilka olikheter som finns mellan kvinnor och 

män eller vad dessa leder till men de menar att olikheterna kan leda till skillnad i livsval och 

beteenden. Är det då så, enligt Sverigedemokraternas syn på kön, att det är på grund av 

olikheterna som gör att det är flest män som är högt uppsatta chefer eftersom att män har en 

medfödd olikhet som gör att de lämpar sig bättre i den yrkesrollen? Och är det då så att 

kvinnor lämpar sig bättre att vara hemma med barn på grund av den medfödda olikheten? 

Att säga att de medfödda olikheterna kan leda till skillnader i livsval och beteenden är ett sätt 

att påstå att det faller sig naturligt att könsfördelningen på arbetsmarknaden ser ut som det 

gör och det är ett sätt att rättfärdiga att det ser ut som det gör. Och som det ser ut idag är det 

till exempel en majoritet av män som är chefer och en majoritet av kvinnor som är hemma 

med barn.  

Trots att Sverigedemokraterna ger uttryck för ett isärhållande av kön så går det inte att bortse 

från att de anser att olikheterna är lika bra och att de kompletterar varandra, de har ett så 

kallat skillnadsperspektiv på kön. De anser att det är olikheterna som förstärker betydelsen 

av att kvinnor och män finns representerade på alla positioner i samhället. Dock ser 

verkligheten inte ut så, kvinnor och män finns inte representerade på alla positioner i 

samhället. Men om det är så att vi har ett fritt val, vilket Sverigedemokraterna säger, så väljer 

kvinnor och män sina positioner i samhället. Därmed är det möjligt att göra tolkningen att 

det inte finns någon könsmaktsordning eller maktstruktur, i och med att vi har valt. Och då 

är frågan om vi verkligen har ett fritt val? Om det är så genusteoretiker antyder, att vi fostras 

in i olika kön det vill säga att vi gör kön, förlorar inte vi lite av detta fria val? Fostras flickor på 

ett visst sätt och pojkar ett annat, är det sannolikt att det påverkar dem livet ut, i både 

beteende och livsval. Och slutligen, föds vi verkligen med samma förutsättningar? Jag vill 

hävda att betoningen på att kvinnor och män väljer är ett sätt att förenkla verkligheten och 

hur den ser ut. Det är ett sätt att bortse från att det faktiskt finns, vilket jag tror, 

maktstrukturer och en könsmaktsordning.  

För att summera, på en ytlig nivå av språket går det att konstatera att Sverigedemokraternas 

språk lever upp till sina jämställdhetsambitioner, språket är könsneutralt. Men jag tycker att 

analysen av språket på den ideationella nivån visar att Sverigedemokraternas språk ändå inte 

lever upp till jämställdhetsambitionerna. Tillvisso tillskriver de inte kvinnor och män 
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egenskaper eller vad kvinnor och män ska göra men de betonar att det finns olikheter. Och 

ett parti som eftersträvar jämställdhet borde väl snarare lyfta fram att det råder likheter, 

istället för att genom att trycka på att det finns olikheter och därmed kategorisera in 

människor i kön. En kategorisering av människor i kön är ett sätt att isärhålla kön, vilket gör 

att språket förmedlar en könshierarkisk världsbild (Milles 2002:190). Att i sin tur påstå att de 

medfödda olikheterna, utöver de vi kan se, kan leda till skillnader i beteende och livsval är ett 

sätt att uttrycka att kvinnor kan vara mer lämpade till vissa sysslor och män till andra – även 

om Sverigedemokraterna säger att de inte har någon uppfattning om vad kvinnor och män 

ska göra. Och som det ser ut idag kan de biologiska olikheterna, enligt Sverigedemokraternas 

syn på kön, vara en förklaring på att det är män som innehar en majoritet av de högre 

positionerna i samhället. Denna syn på kön främjar inte jämställdheten utan man förnekar 

bara förekomsten av maktstrukturer och en könsmaktsordning, vilket enligt mig existerar.  

Om alla skulle ha denna syn på kön, att de medfödda olikheterna kan påverka våra beteenden 

och livsval, skulle vi sluta ifrågasätta kvinnor och mäns olika positioner i samhället, i och med 

att det skulle anses vara naturligt att det ser ut som det gör.  

Att dessutom peka på att kvinnor och män har ett fritt val är även det ett sätt att bortse från 

maktstrukturerna och könsmaktsordningen. Denna valfrihet inkluderar egentligen bara de 

som ingår i den heterosexuella normen, i och med att bland annat ensamstående och 

homosexuella ifrågasätts som föräldrar. Rätten att bli föräldrar är inte allas rätt, valet är inte 

fritt längre. Jämställdhet som innebär att alla kvinnor och män ska ha samma rättigheter 

innefattar därmed inte alla kvinnor och män. Så trots att språket är könsneutralt går det att 

konstatera att språket gömmer åsikter som inte motsvarar jämställdhetsambitionerna. 

Avslutningsvis vill jag påpeka att analysen endast har gjorts på 14 sidor av total 32 sidor 

vilket inte har gett en heltäckande bild utav hela partiprogrammet. Dessutom har jag i 

analysen av den ideationella nivån bortsett från andra viktiga identiteter som är av betydelse 

i skapandet av maktstrukturer, en sådan identitet är etnicitet (Milles 2008:44). För vidare 

forskning är just etnicitet något som borde analyseras i denna typ av material. Och vidare 

forskning är behövlig, partier måste ständigt granskas, och inte minst deras språk där 

föreställningar om samhället döljer sig. I min framtida roll som språkkonsult har denna 

undersökning varit till stor nytta då det gäller att vara medveten om att texter kan bidra till 

att etablera, upprätthålla och förändra de sociala förhållanden som de uppstår i (Hellspong, 

Ledin 1997:259).  
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