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Abstrakt 
Den här studien undersöker en jämställdhetspolitisk text från Sverigedemokraterna för att           

synliggöra partiets jämställdhetsarbete. Syftet är att språkligt och innehållsligt kartlägga vilka           

kvinnor som inbegrips i texten samt hur deras trygghet framställs i materialet.            

Frågeställningarna för studien är: Vilka föreställningar om kvinnor dominerar i texten, och            

hur uttrycks de språkligt? Vilka kvinnor vänder sig SD till i texten? Hur gestaltas trygghet               

generellt och hur porträtteras kvinnors trygghet i texten? Materialet som undersöks är            

Sverigedemokraternas åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen från 2014. Det          

övergripande teoretiska och metodologiska ramverket för studien är kritisk text- och           

diskursanalys. Det teoretiska ramverket kompletteras med Theo van Leeuwens         

legitimieringsteori. Analysen visar att kvinnor i allmänhet framställs som sårbara och i behov             

av skydd från auktoriteter. Resultatet visar också att det konstrueras dikotomier mellan            

kvinnor som framställs som normen och andra kvinnor som avviker från denna norm.             

Trygghet i allmänhet gestaltas som ett resultat av lag och ordning. Det främsta hotet mot               

kvinnors trygghet framställs vara icke-västerländska män, i synnerhet muslimer.         

Sammantaget visar resultatet att texten är konstruerad efter SD:s förankring i nationalism och             

konservatism. Den slutsats som kan dras är att materialet som initialt syftar till ökad              

jämställdhet för kvinnor snarare bidrar till ett förstärkande av rådande maktstrukturer.  

Nyckelord: Svenska språket, kritisk text- och diskursanalys, Sverigedemokraterna, kvinnors         

trygghet, jämställdhet, språk och rasism  

Title: Women, safety and ideology – A critical text and discourse analysis of the Sweden           

Democrats’ action programme for women’s safety in everyday life 
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1 Inledning och problemformulering 

Sverigedemokraternas syn på jämställdhet har länge varit debatterad i både medier och inom             

politiska forum. Partiet har från olika håll kritiserats för sin avsaknad av jämställdhetspolitik             

och samtidigt anklagats för att vara ett kvinnofientligt parti. År 2010 startade SD sitt              

kvinnoförbund, SD-Kvinnor, i vilket paritets kvinnor fick stå i fokus och föra sin egen              

politik. Jämställdhetsfrågan fick här en given plats (SD-Kvinnor, u.å). Partiet och förbundet            

har i dag kommit att utpeka kvinnors trygghet som källan till ett jämställt samhälle. Enligt SD                

grundas samhällsförtrycket av kvinnor på deras oförmåga att kunna röra sig fritt i             

offentligheten i samma utsträckning som män. Samtidigt som andra politiska partier vill            

förebygga kvinnoförtryck genom exempelvis en allmän genuspedagogik i skolan, menar SD           

att individen inte ska behöva ändra sitt beteende, utan det är statens ansvar att skydda kvinnor                

från eventuellt förtryck. SD har därför utformat ett åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i             

vardagen (SD-kvinnor, u.å.), där partiet tillsammans med kvinnoförbundet systematiskt         

presenterar olika åtgärder som staten bör vidta för att förbättra kvinnors livssituation. 

Det är detta åtgärdsprogram som jag genom en språklig analys undersöker i min studie.              

Eftersom SD har visat prov på en konservativ attityd till kvinnor och jämställdhet finner jag               

det relevant att granska ett färskt jämställdhetsmaterial som partiet har producerat. I dag             

uppmuntras fortfarande kvinnliga och manliga könsroller av SD, och de utgår från att             

samhället är uppdelat i en dikotomi av kvinnor och män, vilket framgår i citatet nedan: 

 
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 både en mor och en far i sitt liv (SD, u.å). 

 

I SD:s jämställdhetspolitik presenteras en endimensionell och konservativ bild av män och            

kvinnor, där föreställningar om hur man ska vara blir mer eller mindre statiska och hämmar               

en jämställd samhällsutveckling (SOU 2004:43, 59f). Följaktligen anser jag att det är relevant             

att djupgående studera SD:s text språkligt och innehållsligt och att kritiskt granska åtgärderna             

däri för att se hur det politiska jämställdhetsarbetet ser ut hos partiet. 
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1.1 Syfte  

Mitt syfte är att språkligt och innehållsligt undersöka Sverigedemokraternas åtgärdsprogram          

för att därigenom kartlägga hur kvinnor och trygghet framställs i materialet. Med ett text- och               

diskursanalytiskt angreppssätt vill jag analysera och problematisera de bilder som framställs           

om kvinnor och trygghet i texten och synliggöra de påståenden om kvinnor som framställs              

som mer sanna och självklara än andra. Mitt syfte är således att studera förbindelser mellan               

språkbruk och ojämlika maktförhållanden i texten. Jag har låtit mig inspireras av ett             

intersektionellt perspektiv, vilket innebär att studien syftar till att problematisera sociala           

kategoriseringar i texten, som exempelvis kön, etnicitet och ålder. Materialet ska undersökas            

mot bakgrund av den jämställdhet som Sverigedemokraterna säger att programmet kommer           

att bidra till. 

1.2 Forskningsfrågor 

Jag vill i min studie besvara följande frågor: 

 

1. Vilka föreställningar om kvinnor dominerar i texten, och hur uttrycks de språkligt? 

2. Hur gestaltas trygghet generellt och hur porträtteras kvinnors trygghet i texten? 

 

Med dessa frågor vill jag uppfylla syftet att söka svar på SD:s föreställningar om kvinnor och                

trygghet i en jämställdhetskontext och hur deras språk synliggör partiets kvinnosyn. 

1.3 Material och avgränsningar 

Materialet jag ämnar undersöka är Sverigedemokraternas åtgärdsprogram för kvinnors         

trygghet i vardagen från 2014. Åtgärdsprogrammet är praktiskt taget identiskt med deras            1

motion 2015/16:2813, som Sverigedemokraternas riksdagsledamöter lämnat in till Sveriges         2

riksdag. Materialet är tillgängligt i motionsform på regeringens webbsida, men den text som             

jag ska studera presenteras på SD:s hemsida där den har anpassats till en bredare              

mottagarkrets. Detta tar sig uttryck genom att programmet presenteras med framsida,           

1 https://sd.se/wp-content/uploads/2014/09/Trygghet-kvinnor.pdf 
2  Motionen hittas här: https://data.riksdagen.se/fil/A9CF1942-09E8-491E-9BA7-7780E0C7B713 
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sammanfattning och referenslista samtidigt som textdrag typiska för motioner har utelämnats,           

exempelvis förslag till riksdagsbeslut. Brödtexten är annars densamma som i motionen. 

Undersökningsmaterialet består av ett dokument på 24 sidor, som presenterar förslag som            

ska verka för kvinnors trygghet och för jämställdhet i hela landet. Omslagssidan utgörs av en               

bild på en till synes kvinnlig hand som håller i en försvarsspray. Eftersom det enbart finns en                 

bild i materialet kommer den inte att få någon ingående analys. Framsidan är dock en               

ingångsport till textens innehåll och därigenom betydelsefull. Av detta skäl kommer jag att             

kommentera den vidare i studiens  avslutande diskussion (se avsnitt 4). 

1.4 Definition av begreppet ‘trygghet’ 

I linje med studiens syfte att undersöka hur trygghet framställs i materialet är det relevant att                

definiera begreppet ‘trygghet’. I Svenska Akademiens ordbok (SAOB) förekommer flera          

definitioner, exempelvis: 

 
1) motsv. TRYGG 1, om ngt som innebär l. erbjuder l. medför säkerhet l. beskydd l. hjälp                 
o. d.; förr särsk. (i sht i mer l. mindre tautologisk förb. med trohet  ) motsv. 
 
2) motsv. TRYGG 2: förhållandet l. tillståndet l. belägenheten att vara (mer l. mindre) fri               
från fara l. hotande l. störande förhållanden l. händelser; särsk. i förb. med prep. i (i sht                 
förr äv. med  ): utan fara l. risk. G1R 4: 228 (1527). 
 
 

I SAOB återfinns ytterligare en relevant definition: ”Motsatsen till kaos. Trygghet är            

motsatsen till kaos. Men det som är trygghet för den ene är inte trygghet för den andre.”                 

SAOB:s definitioner synliggör att trygghet är ett begrepp som grundas på säkerhet, men             

definitionen uppvisar inget välavgränsat tillstånd. Trygghet kan snarare uppfattas som ett           

tänjbart begrepp som fylls av subjektiva upplevelser, värderingar och omdömen (Torstensson           

Levander 2007:37). 

I SD:s åtgärdsprogram kopplas trygghetsbegreppet till kvinnors begränsade        

rörelsemönster i staden. Därför är det relevant att definiera trygghet kulturgeografiskt. 

Rebecka Forssell och Mats Andersson på Centrum för tillämpad arbetslivsforskning,          

tillsammans med Carina Listerborn, lektor och professor i stadsbyggnad vid Malmö           

Högskola, menar att trygghetsbegreppet i mångt och mycket kan kopplas till den moderna             

stadens framväxt, där individer obehindrat ska kunna röra sig var och hur de vill. Således               

korrelerar tryggheten med de demokratiska rättigheter som står till grund för en jämställd stad              
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där alla ska kunna ha samma rättigheter och möjligheter. Det betyder att frånvaro av trygghet               

närmast kan beskrivas som orättvisa (Forssell, Listerborn & Andersson 2010:21). Carina           

Listerborn behandlar även begreppet i förhållande till orättvisa i sin avhandling Trygg Stad,             

där hon betonar att den tryggaste individen också är den mest privilegierade. Hon beskriver              

detta privilegium som en vit, medelålders man (Listerborn 2002:143). 

Eftersom trygghetsdefinitionen vilar på demokratiska rättigheter blir den politisk. Inte          

sällan är det kvinnors trygghet som utgör fokuspunkten i den politiska debatten.            

Politiseringen tenderar att dra trygghetsarbetet i två separata riktningar där moral (ingen            

behöver skyddas) och makt (kvinnor behöver skyddas) står i opposition till varandra. Den             

senare riktningen, vars åtgärder syftar till att minska kvinnors rädsla och upplevda otrygghet,             

tenderar enligt Listerborn att förstärka könsmaktstrukturer genom att fokusera på kvinnor           

som svaga och offer (Listerborn 2002:245). 

Elizabeth J. Allen påvisar liknande tendenser i Policy Discourses, Gender and           

Education: Constructing Women’s Status (2008) i vilken Allen har undersökt 21 olika            

kvinnokommisionspolicyer från fyra olika universitet i USA. Allen menar att det i dessa             

policys vilar dominanta och normaliserade könsdiskurser där kvinnors rädsla ses som den            

grundläggande orsaken till otrygghet. Hon betonar, på samma sätt som Listerborn, att man             

genom att adressera problemen på detta sätt konstruerar föreställningar om den sårbara            

kvinnan, vilka tenderar att upprätthålla asymmetriska könsmaktsordningar.       3

Problemdefinitionen bidrar till att aktuella åtgärder utgörs av belysning och skyddsväktare           

samtidigt som man väljer att utelämna det egentliga problemet, dvs. det manliga våldet mot              

kvinnor ur vilket rädslan uppstår (Allen 2008:170). 

2 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter  

I föreliggande kapitel redogör jag för de teoretiska och metodologiska utgångspunkter som            

bildar ram för studien. I inledningen till respektive analysdel presenterar jag mer detaljerade             

beskrivningar av de metodiska redskap som ligger till grund för de olika analyserna. 

3 Feministisk teoribildning beskriver fenomenet som en hierarkisk dikotomi där män är överordnade kvinnor.  
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2.1 Kritisk diskursanalys som teoretisk och metodologisk ram 

Jag utgår från ett konstruktivistiskt sätt att se på språk i min studie. Det innebär att jag ser                  

språk och samhälle som ömsesidigt beroende av varandra. Språk är alltså inte en avspegling              

av verkligheten utan verklighetskonstruerande och påverkas av den verksamhet som det           

produceras i. Det medför att identiteter, kategoriseringar och idéer inte är självklara och             

neutrala utan får mening i relation till sin kontext (Wojahn 2015:17). En utgångspunkt i              

studien är att kvinnor inte utgör en statisk och homogen entitet. Kön förstås inte sällan utifrån                

ett essentialistiskt synsätt, där det uppfattas som en naturlig och oföränderlig kategorisering.            

Dale Spender skriver i Man Made Language (1980) hur kategoriseringar som kön gynnas av              

diskursiva upprepningar och på så sätt uppfattas som en objektiv och förgivettagande            

sanning. Språk har således inflytande på människors världsuppfattning genom att vara en            

kanal för vad som kan urskiljas, kategoriseras och föras samman, samtidigt som det har en               

uteslutande funktion för det som inte är urskiljbart (Wojahn 2015:18). 

Samspelet mellan språk och samhälle är centralt för studiens teori och metod och kan              

beskrivas med begreppet ‘diskurs’. I den här studien definieras diskurs som: ”de            

grundläggande tanke- och handlingsmönster som utmärker olika slags verksamheter”         

(Hellspong & Ledin 1997:51). 

Den diskursanalytiska ansatsen fokuserar på språk i bruk. Med andra ord behandlar            

analysen texter där språkliga strukturer relateras till olika sociala sammanhang (van Dijk            

1997:3). Jag har valt att förhålla mig till den kritiska inriktningen av diskursanalysen, vilken              

utgör en teoretisk och metodologisk ram för min studie. Den kritiska diskursanalysens            

(förkortat till CDA, engelska Critical Discourse Analysis) grundantaganden är att synliggöra           

dolda textmönster som kan vittna om makt, förtryck eller upprätthållandet av normer som             

görs med språket. Eftersom det material jag undersöker har skrivits i den politiska sfären där               

makt utövas blir CDA en relevant förklaringsmodell givet studiens syfte och forskningsfrågor            

(jfr van Dijk 1993:252). 

Den kritiska hållningen mot normaliseringsprocesser sammanfaller även med studiens         

intersektionella fokusering. Paulina de los Reyes och Diana Mulinari beskriver          

intersektionalitet som ”ett teoretiskt perspektiv som synliggör hur olika historiskt och           

situationsberoende maktrelationer skapas i och genom den simultana verkan av kön,           
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klasstillhörighet och ’ras’/etnicitet” (2005:24). Med det intersektionella perspektivet kan jag          

alltså ifrågasätta och därmed problematisera de begrepp som används i materialet. Det blir             

således ett verktyg som kan synliggöra diskriminering av vissa grupper och privilegiering av             

andra och samspelet däremellan (Hagren Idevall 2016:71). Det intersektionella perspektivet          

tillsammans med CDA tillåter mig att, förutom att kritiskt granska materialet, reflektera över             

min egen syn på diskriminering och normalföreställningar i analysprocessen. 

Jag tar min utgångspunkt i CDA med Hellspongs & Ledins textmodell som presenteras i              

Vägar genom texten (1997). Modellen, som baseras på Michael Hallidays          

systemisk-funktionella lingvistik, utgår från att en text som helhet har tre metafunktioner: en             

textuell, en ideationell och en interpersonell (Hellspong & Ledin 1997:258). 

Den ideationella nivån behandlar textens idéinnehåll, dvs. vilken information om världen           

som texten förmedlar. Föremål för analys är textens teman, dvs. vilka ämnen texten tar upp               

och propositioner, dvs. vad texten säger om sina teman. Dessa blir en kanal för              

åtgärdsprogrammets utvalda information, vilket gör det möjligt att se vilka idéföreställningar           

som dominerar och vad som tas för givet i texten. 

Till den textuella nivån svarar textens formella uppbyggnad. I en studie med            

jämställdhetsfokus som denna är det relevant att analysera textens referensbindningar för att            

se hur textens formella sida bidrar till textens kategoriseringar. Dessa kan vittna om olika              

föreställningar SD har om kvinnor och trygghet, men även hur texten uppfattas. 

Den interpersonella strukturen lägger fokus på textens sociala relationer mellan          

avsändare och mottagare. Angelägna studieobjekt i denna studie är argumentation och de            

attityder som texten förmedlar. 

Textens olika nivåer är samtidigt beroende av sin kontext, dvs. dess språkliga och sociala              

miljö. Därför måste texten analyseras i ett större sammanhang för att förstå de val som ligger                

bakom texten och veta vem har producerat den, var texten är producerad och varför den har                

producerats (Hellspong & Ledin 197:49). Textens sammanhang presenteras i den          

kontextuella nivån. 
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2.2 van Leeuwens legitimitetsteori 

Åtgärdsprogrammet är ett argumentativt dokument. Jag kommer därför att tillämpa Theo van            

Leeuwens legitimeringsteori i analysen. Han bygger sin teori på fyra olika strategier:            

auktorisering, moralisk utvärdering, rationalisering  och mythopoesis . 

Auktorisering innebär att legitimeringen av argument presenteras genom referenser till           

tradition, lag, vana eller personer som anses ha auktoritet i kontexten (van Leeuwen:             

2007:96f). 

Moralisk utvärdering som strategi utgörs av moraliska diskurser auktoritet . Strategin          

signaleras inte sällan med underliggande värderingar om vad som är bra eller dåligt i den               

aktuella diskursen. Detta kan synliggöras med värderande ord som exempelvis, normal, sund            

eller eftersträvansvärd. Det kan också förekomma genom jämförelser med handlingar som           

anses ha positiva eller negativa värden (van Leeuwen 2007:97). 

Rationalisering innebär att textförfattaren försöker rättfärdiga argument genom att få          

påståenden att framstå som rationella och logiska. Moralisering spelar även en stor roll i              

rationaliseringen, men ligger till skillnad från moralisk värdering dold i texten (van Leeuwen             

2007:100). 

Mythopoesis innebär att påståenden rättfärdigas genom moraliska historier som är          

invävda i texten (van Leeuwen 2007:106). Det kan handla om berättelser där goda handlingar              

belönas, eller varningsberättelser där felaktigt beteende leder till något negativt. 

2.3 Min position och material- och metodkritik 

Den kritiska diskursanalysen förutsätter ett materialnära arbetssätt som kräver         

tolkningsarbete. Jag måste därför reflektera över min egen position i relation till studien och              

samtidigt medvetandegöra mina privilegier som kan ha en inverkan på min tolkning av             

materialet. 

Tillsammans med den kritiska diskursanalytiska ansatsen och det intersektionella         

perspektivet bidrar mitt medvetandegörande till studiens utgångspunkt. Eftersom jag         

definierar mig som kvinna, feminist och antirasist kommer dessa aspekter att påverka mitt             

tolkningsarbete i en viss riktning. Jag intar samtidigt en roll som privilegierad vit kvinna,              
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vilket betyder att jag innehar en normaliserad kvinnoroll som sällan ifrågasätts eller drabbas             

av diskriminering i lika hög grad som andra kvinnor med andra förutsättningar. 

Mina val i studien är inte slumpmässiga. Materialet är strategiskt valt och syftet,             

forskningsfrågorna och analysmetoden är baserade på min positionering. Det är mitt intresse            

för feministisk och antirasistisk forskning som har styrt studiens utformning. I studien är jag              

alltså medveten om min position i forskningsprocessen.  

Det bör tilläggas att den kritiska diskursanalysen är en metod där viss kunskap tenderar              

att bli föremål för kritisk analys, medan annan kunskap tas för givet. Jag har förhållit mig till                 

problemet genom att öppet redogöra för textens kontext, mot vilken den analyseras och             

genom att eftersträva transparens i mitt tolkningsarbete. Studien består därför av många            

textexempel för att visa min tankegång. Därigenom kan läsaren av den här studien avgöra              

tolkningens relevans. 

Materialet som jag undersöker består av ett begränsat antal sidor material av SD. Därför              

kommer resultatet att begränsas till den här texten och inte behandla SD:s jämställdhetsarbete             

i ett större perspektiv. 

3 Analys och resultat 

Nedan redovisas de resultat som den ideationella nivån (3.1), den textuella nivån (3.2) och              

den interpersonella (3.3) har visat. Jag kommer först att redogöra för textens kontext och              

därefter presentera resultaten av de tre metafunktionerna. I inledningen till varje delavsnitt            

introduceras de metoder som jag använder i respektive analys. 

3.1 Kontextuell nivå 

Kontexten är den språkliga och sociala miljö som texten uppkommit i och verkar i (Hellspong               

& Ledin 1997:49). I detta avsnitt kommer jag att diskutera textens deltagare och kulturella              

villkor. 

Texten är ett jämställdhetspolitiskt material som lanserades 2014. Materialet förekommer          

i två textversioner: en politisk motion och en version för allmänheten. Det är den senare               

version jag undersöker i denna text. Att texten rekontextualiserats från ett sammanhang till ett              

annat framkommer i det grafiska arrangemanget, vilket kan inverka på hur texten uppfattas.  
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Materialet presenteras på SD-kvinnors hemsida. Att texten förekommer på         

kvinnoförbundets hemsida torde betyda att målgruppen är kvinnliga SD-sympatisörer. Att          

kvinnor är målgruppen vittnar även textens grafiska utformning om. Textens layout           

domineras av färgen rosa, en färg som traditionellt associeras med kvinnlighet och en             

framsida som föreställer en kvinnlig hand hållande en försvarsspray. SD:s väljare           

representeras däremot främst av etniskt svenska män (SCB, 2016), vilket troligtvis har            

påverkat textens utformning. 

Som sändare av texten står SD, ett parti med tydliga ideologiska drivkrafter. Enligt egen              

utsago förhåller de sig till nationalism, ett tankesätt som hävdar det egna folkets värde och               

intressen (NE, 2016), och socialkonservatism, en politisk åskådning som värnar om           

bevarandet av traditionella värden (NE, 2016). Ideologierna är representerade i texten och            

manifesteras genom rasistiska och konservativa diskurser där den svenska identiteten          

framställs som överordnad och i ständigt hot av främmande kulturer, och främst islam.             

Texten har således påverkats av partiets ideologiska paroller: ”Trygghet och Tradition” och            

”Ge oss Sverige tillbaka”, dvs. SD:s återkommande slagord som vittnar om konservativa och             

rasistiska strukturer i partiets politik. 

3.2 Ideationell nivå  

I detta avsnitt avser jag att undersöka textens innehåll genom att granska teman och              

propositioner . Syftet är att ge en bild av åtgärdsprogrammets föreställningar om kvinnor och             

trygghet. Redogörelsen ska ses som en bakgrund till den textuella och den interpersonella             

analysen i kommande avsnitt. 

Jag har genom en närläsning av texten urskilt de textavsnitt som har ett genomgående              

tema. Textavsnitten har därefter fått varsin rubrik som motsvarar innehållet.          

Undersökningsmaterialet består av tydliga indelningar via huvudrubriker och mellanrubriker,         

vilka jag primärt har utgått från för att analysera fram textens olika teman. Jag har däremot                

inte låtit denna indelning styra min tolkning av innehållet. Jag har försökt ta ställning till vad                

varje avsnitt handlar om. 

Teman är vad texten handlar om och propositioner är vad texten hävdar om sina teman               

(Hellspong & Ledin 1997:122). Både teman och propositioner går att finna på olika nivåer i               

texten. Då talar man om makro- och mikroteman eller makro- och makropropositioner .            
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Termerna har dessutom en relativ betydelse, vilket betyder exempelvis att ett mikrotema kan             

vara makrotema för mindre delar av texten (Hellspong och Ledin 1997:118). Jag kommer             

även att analysera textens presuppositioner och inferenser . Presuppositioner är förgivettagna          

påståenden som går att urskilja i en text. Inferenser syftar på de implicita slutsatser som finns                

i en text (Hellspong & Ledin 1997:128). 

Jag kommer nedan att diskutera åtgärdsprogrammets teman och sedan övergå till att            

presentera de övergripande makropropositionerna i materialet. 

3.2.1 Åtgärdsprogrammets teman 

Jag uppfattar det överordnade temat i texten som SD:s åtgärdsprogram för kvinnors trygghet.             

I detta tema återfinns underordnade teman som preciserar materialets innehåll. Dessa           

underordnade teman är olika komponenter i den idévärld som SD lanserar om kvinnors             

otrygghet och trygghet. I bilaga 1 presenteras materialets teman med utgångspunkt i textens             

linjärisering. Där har jag urskilt två teman som står som mikroteman i SD:s åtgärdsprogram:              

Introduktion och motivering samt SD:s åtgärder . Dessa teman fungerar i sin tur som             

makroteman till flera underordnade ämnen. Emellertid har analysen visat att motiveringar till            

åtgärdsprogrammet förekommer frekvent i temat SD:s åtgärder och att åtgärder presenteras           

under rubriken Introduktion och motivering . Temana är alltså tätt förbundna med varandra            

och har därför analyserats tillsammans. Indelningen i bilaga 1 har därför främst funktionen att              

systematiskt visa de teman som tas upp i texten. 

De olika åtgärderna presenteras ofta, men inte alltid, explicit som teman eller            

propositioner genom rubriker. I tabell 1 nedan presenteras materialets makrostruktur med           

SD:s rubricering. I tabellen redovisas även hur mycket utrymme varje ämne har tillägnats.             

Jag har tillfört numreringen vid varje tema för att visa hur rubrikerna över- och underordnas i                

materialet. 
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Tabell 1: SD:s rubricering och sidor 

Teman Sida 

1. Sammanfattning 3 

2. Behovet av ett åtgärdsprogram 4 

2.1 Värdegrund styrande för vår syn på kvinnors rätt till trygghet 4 

2.2 Vad är kvinnovåld?  4 

2.3 Kvinnovåld är en särskild och viktig jämställdhetsfråga 5–7 

3. Sverigedemokraternas åtgärder 8 

3.1 Kontaktförbudsreform 8–9 

3.2 Trygghet i det offentliga rummet 9–12 

3.3 Trygghet på arbetsplatsen  13–14 

3.4 Straffskärpningar som nolltolerans mot kvinnovåld 15–16 

3.5 Reparativa åtgärder för offer för kvinnovåld 17–18 

3.6 Hedersvåld och annat kulturellt motiverat kvinnovåld  18–22 

 

Tabellen presenterar från sida 3–7 en introducerande text där olika teman förklarar motivet             

till åtgärdsprogrammet. Från sida 8 presenteras sedan de olika åtgärderna. Den åtgärd som             

har tilldelats minst plats i texten är våld mot kvinnor i hemmet, dvs. Kontaktförbudsreform.              

Trygghet i det offentliga rummet och Hedersvåld och annat kulturellt motiverat kvinnovåld är             

de åtgärder som tilldelas mest textuellt utrymme i texten. 

Genom att tillägna Hedersvåld och annat kulturellt motiverat våld och Trygghet i det             

offentliga rummet mycket plats uppfattas de också att vara de mest betydande. Innehållet i det               

förstnämnda temat präglas av ämnen från SD:s invandringspolitik, exempelvis mångkulturens          

risker, kulturella skillnader och utländska män som gärningsmän. Innehållet i Trygghet i det             

offentliga rummet lägger fokus på åtgärder som i mångt och mycket riktar sig mot kvinnor               

som rör sig ute sent, troligtvis yngre kvinnor. Ämnen som berörs är polisiär närvaro, ökad               

belysning nattetid och säkrare taxiresor. 

Vad som utelämnas i SD:s rubricering är att mycket textutrymme ägnas åt            

rättfärdiganden av argument, dvs. motiveringar till varför ett åtgärdsprogram eller åtgärder           

för kvinnors trygghet är relevanta. Dessa fungerar oftast som mikroteman i olika makroteman             

(se bilaga 1). Innehållet präglas av referenser till tidigare forskning eller undersökningar.            

Dessa inslag är relevanta i texten eftersom SD kan legitimera potentiella kontroversiella            

påståenden genom referera till opersonliga auktoriteter: 
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(1) Enligt NTU:s mätningar under åren 2007-2011 stod män som gärningsmän i 91            4

procent av alla rapporterade sexualbrott. (s. 5) 

 

Att explicit hänvisa till Nationella trygghetsundersökningen (NTU) auktoriserar påståendet.         

NTU verkar främst som auktoritet genom att vara en oberoende undersökning från en statlig              

myndighet. Exempel (1) visar vad van Leeuwen kallar auktorisering, vilket är en frekvent             

förekommande legitimeringsstrategi i texten. Den används ofta i början av ett nytt tema för              

att rättfärdiga dess relevans. 

Auktoriseringen styr dock texten åt en viss riktning. Exempelvis utelämnas den           

övergripande statistiken om var kvinnor utsätts för mest våld, i vilken det annars skulle              

klargöras att en större del av våld mot kvinnor begås i hemmet. Anmärkningsvärt är att               

statistik om våld i hemmet återfinns i det NTU-material som SD refererar till ovan (Färdeman               

m.fl. 2013:34). De statistiska valen kan således synliggöra manipulativa strategier i           

programmet, med vilka otryggheten i offentligheten prioriteras framför den i hemmet. 

Många av SD:s teman rättfärdigas även utan statistik eller undersökningar. Här ligger            

fokus snarare på SD:s värderingar och moral än på auktoriteter. I materialets            

föreställningsvärld tycks kvinnors trygghet innebära att undanröja kriminalitet. Det synliggörs          

genom att många åtgärder är avskräckande medel hos polis och rättsväsendet. Teman som             

rättsligt skydd från staten, hårdare straff, polisiär närvaro, kontroller av yrkesmän och            

kameraövervakning utgör exempel på detta. I texten legitimeras dessa åtgärder med           

rationalisering genom att de framställs som logiska lösningar på problem: 
 

(2) Sverigedemokraterna vill därför som enda parti kraftigt skärpa straffen för alla dessa            

mycket integritetskränkande brott. De nya straffen bör skärpas till den grad att de             

både upplevs som avskräckande och på [sic] verkligen skyddar samhället genom           

inkapacitering av redan debuterade gärningsmän. I kombination med övriga         5

åtgärder -[sic] speciellt de som ökar upptäcktsrisken såsom kameraövervakning         

-[sic] är skärpta straff en nyckel till ett tryggare samhälle. (s. 16) 

 

4 Nationella trygghetsundersökningen utförs av Brottsförebyggande rådet (Brå) som en svensk statlig 
förvaltningsmyndighet. 
5 Ett sätt att nedbringa brottsligheten, exempelvis genom att sätta gärningsmän i fängelse.  
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Utdraget visar hur kriminalitet och anonymitet utgör speciella hot mot tryggheten och hur SD              

ser ett logiskt samband mellan trygghet och lag och ordning. Rationaliseringen av åtgärderna             

i (2) utgör ett exempel på en diskurs som menar att kvinnor måste förlita sig på samhället för                  

att kunna känna sig trygga i offentligheten. Eftersom åtgärderna verkar inom domäner som             

inte sällan förknippas med vita män med makt, dvs. polisväsendet och rättsväsendet, kan SD:s              

teman tolkas som en implicit maktordning, där vita män bör skydda de utsatta kvinnorna. 

I de flesta fall överensstämmer rubrikerna med innehållet de representerar, men även            

avvikelser förekommer. Textutdraget nedan utgör ett exempel på detta: 

 
(3) Vi vill också sätta ned foten mot könssegregerad simundervisning i skolan, separata            

badtider för män och kvinnor i offentliga badhus, bärandet av heltäckande slöjor i             

skolan och på offentliga arbetsplatser samt andra fenomen som baserar sig på            

normen om att det är kvinnors ansvar att genom sitt beteende och sin klädsel hålla               

främmande mäns begär i schack. Slutligen vill vi dra in det statliga stödet till de               

religiösa samfund som lär ut att kvinnan är underordnad mannen och som anvisar             

kvinnor till särskilda och sämre belägna platser under gudstjänsterna. (s. 20) 

 

Exempel (3) är hämtat från makrotemat Hedersvåld och annat kulturellt relaterat våld . Att             

innehållet samspelar med textens syfte, dvs. att verka för kvinnors trygghet i vardagen,             

framkommer inte. Utdraget är istället ett exempel på vad van Leeuwen kallar moralisk             

värdering (2007:97), där idéinnehållet pekar ut islam som kulturellt avvikande genom att            

framhäva religiösa aspekter som textförfattarna anser vara fel och som skiljer sig från vad SD               

uppfattar som svenska normer. Anmärkningsvärt i (3) är dock att påståendet inte verkar rikta              

sig mot judendomen, en religion där kvinnor och män på samma sätt som muslimer hänvisas               

till olika platser under gudstjänster. SD:s rädsla att förknippas med deras antisemitiska rötter             

kan ses som en förklaring till detta. 

3.2.2 Åtgärdsprogrammets makropropositioner 

Mitt fokus i närläsningen av texten finns på det innehåll som går att anknyta till               

textförfattarnas framställningar av begreppen kvinnor och trygghet. Jag har urskilt två           

makropropositioner till makrotemat SD:s åtgärdsprogram för kvinnors trygghet: 
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1. Därför behövs åtgärderna, dvs. argument för insatser. 

2. Så här blir samhället tryggt för kvinnor, dvs. argument för metoder att göra det på. 

 

I den första makropropositionen behandlas ämnen som tradition, utländska män som hotbild            

och kvinnors sårbarhet. I den andra makroproposition synliggörs föreställningar om kvinnor           

och trygghet genom åtgärdernas motiveringar. Nedan kommer jag först att analysera den            

första propositionen och sedan övergå till den andra. 

I makroproposition 1 ligger fokus på hela åtgärdsprogrammet. För att motivera           

programmets relevans använder SD olika legitimeringsstrategier. Motiveringar förekommer        

exempelvis genom betydelsebärande ord. I textutdraget nedan har tradition den funktionen           

(understrykning : 
 

(4) Vi bör vara stolta över att Sverige historiskt sett har en lång tradition av att värna                

kvinnors trygghet och integritet. Redan för 800 år sedan tros Birger Jarl ha stiftat en               

av världens äldsta kvinnofridslagstiftningar. Sveriges långa och framåtskridande        

jämställdhetstradition är något vi sverigedemokrater vill bygga vidare på, utveckla          

och anpassa efter det moderna samhällets nya förutsättningar och utmaningar. (s. 4,            

min kursivering) 

 

Även om omnämnandet av både Birger Jarl och kvinnofridslagen kan fungera som            

auktoriteter i (4) ovan, ligger den avgörande auktoriteten snarare i ordet tradition . Utdraget är              

ännu ett exempel där SD använder auktorisering för att legitimera sitt påstående. Ordet             

tradition fungerar argumentativt eftersom det framställer jämställdhet som en naturlig del av            

Sveriges historia och framtid. Således motiverar SD texten med inställningen att ”så här har              

vi alltid gjort och bör alltid göra”. Tradition är en relevant komponent i SD:s argumentation               

eftersom den samspelar med partiets ideologiska inriktningar som hävdar att de svenska            

traditionerna hotas av främmande kulturer. 

I textens föreställningsvärld är det män i allmänhet, utländska i synnerhet, som lyfts fram              

som gärningsmän. När män i allmänhet framställs som gärningsmän beskrivs de i relationen             

till kvinnor, exempelvis chef, man eller närstående. Emellertid framställer SD utländska män            

detaljerat och med fokus på deras kulturella bakgrund. Följande tre exempel verkar            

tillsammans för att porträttera icke-västerländska män som farliga och avvikande i en svensk             

kontext. Samtliga kan förklaras med van Leeuwens legitimeringsstrategier: 
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(5) Under de senaste decennierna har en mycket omfattande invandring skett till Sverige            

från övriga världen. Denna invandring har bestått av hundratals olika nationaliteter           

som tagit med sig lika många för Sverige mer eller mindre främmande kulturer.             

Tillsammans har de bildat en mångkultur som tyvärr kan vara en källa till             

kvinnovåld och annan allvarlig brottslighet. (s. 19) 

 

Textutdraget ovan visar hur textförfattarna använder sig av mythopoesis för att rättfärdiga sitt             

påstående. Det innebär här att SD konstruerar en berättelse med ett varnande exempel för att               

legitimera mångkulturen som den grundläggande orsaken till kvinnors otrygghet. I följande           

exempel använder SD rationalisering för att legitimera sitt yttrande: 
 

(6) I Sveriges fall innebär detta att det är svenska kulturens normsystem om rätt och fel               

som avgjort vad som är lagligt respektive brottsligt beteende. Detta leder till att             

andra mindre nationaliteter, med helt andra normsystem och uppfattningar om rätt           

och fel, kommer att komma i konflikt med vårt rättsväsende om de flyttar till              

Sverige. (s. 19, min kursivering) 

 

I exempel (6) signalerar  Detta leder till  en logisk kedja mellan orsak och verkan i påståendet.  

Argumentationen förefaller alltså på ett sådant sätt att invandrare presupponeras begå brott på             

grund av sin kultur. Det tredje och sista exemplet illustrerar kulmen i framställningen av              

utländska män. Detta gör SD med moralisk värdering, rationalisering och auktorisering: 
 

(7) Vad gäller gruppen invandrare är dessa fem gånger så ofta misstänkta för våldtäkt än              

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

eftersom att den klumpar ihop många olika invandrargrupper. Och det är naturligtvis            

inte invandrade norrmän eller andra liknande folk som står för denna nya kvinnosyn             

och detta fruktansvärda  kvinnovåld. (s. 21, min kursivering) 

 
 

I exempel (7) antyder ordet fruktansvärda en moralisk diskurs och naturligtvis påvisar            

rationalisering. Det statistiska inslaget visar auktoriseringen i påståendet. Sammantaget         

konstrueras en rasistisk diskurs med hjälp av strategierna, där icke-västerländska invandrare           

betraktas som till orsaken till ett särartskvinnovåld. 

Exempel (5)–(7) framställer en framställning av vilka som verkar vara det egentliga hotet             

mot kvinnors trygghet enligt SD:s mening. Argumentationen baseras på 1) sociala och            
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kulturella skillnader, 2) avvikandet från svenska normer och värderingar och 3) benägenheten            

till våld mot kvinnor. Tillsammans med auktoriseringen i (4), dvs. jämställdhet som tradition             

i Sverige, framställs invandrare som om de inte bara utsätter kvinnor för våld, utan kränker               

också grundläggande svenska traditioner. En inferens blir att invandrare är dömda att            

diskriminera kvinnor genom sina kulturella normer och värderingar, vilket inte passar in i ett              

modernt och jämställt Sverige. 

En återkommande motivering till åtgärderna går ut på att visa kvinnors sårbarhet i olika              

situationer. Det handlar huvudsakligen om en framställning av kvinnor som utsatta och i             

behov av hjälp: 
 

(8) I undersökningen framkom det att de undersöktas livsbegränsningar i vardagen togs           

för en så självklar del av livet att de vid en första tanke inte ens var medvetna om                  

dem. Som svar på otryggheten tvingas kvinnorna utveckla olika riskundvikande          

strategier som begränsar dem i vardagen. (s. 6)  

 

Så många som tio procent av alla kvinnor vågar inte ens gå ut på kvällen i sitt eget                  

bostadsområde. (s. 9) 

 

Som framgått i de inledande styckena ökar inte bara kvinnors otrygghet på vissa             

typer av platser -[sic] såsom gångtunnlar och stadsparker -[sic] utan även tidsmässigt            

efter mörkrets inbrott. (s. 11) 

 

Exempel (8) består av tre utdrag som bidrar till att skapa en föreställning av kvinnor som                

offer, i synnerhet i offentlig miljö. Fokus ligger på deras rädsla och oförmåga att känna sig                

trygga på vissa platser och under vissa tidpunkter. Kvinnor presupponeras vara lamslagna i             

sin utsatta situation, och har omedvetet accepterat att rädslan begränsar deras vardag. Texten             

suggererar fram en bild av kvinnor som passiva och i behov av beskydd av andra aktiva                

aktörer. Således använder textförfattarna kvinnors sårbarhet och rädsla för att motivera           

materialets relevans. 

I den andra makropropositionen Så här blir samhället tryggt för kvinnor ligger            

åtgärderna i fokus. För att SD ska kunna motivera sina åtgärder konstruerar de en              

föreställningsbild av hur kvinnor är och hur deras utsatthet ser ut, dvs. en referenspunkt de               

kan utgå från. I temat Kontaktförbudsreform förekommer referenser till parnormativ          

heterosexualitet: ”Kontaktförbud syftar till att förebygga våld i nära relationer [...] Det            
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handlar ofta om kvinnor som riskerar att utsättas för kvinnovåld av sina nuvarande eller före               

detta man” (s. 8). Argumentationen i avsnittet fokuserar företrädesvis på heterosexuella           

kvinnors utsatthet. I temat Trygghet i det offentliga rummet behandlas åtgärder som rör             

trygghet under kvällar och nattetid eller i samband med taxiresor. Kvinnorna presupponeras            

därigenom vistas ute sent och ha råd med taxi. Det pekar också på att kvinnorna är i en                  

särskild ålder, rimligtvis yngre kvinnor som rör sig ute i städerna. Åtgärder som riktar sig mot                

kvinnor i arbetsmiljöer presupponerar även att kvinnorna har ett arbete, och med påståenden             

som ”Så många som tio procent av alla kvinnor vågar inte ens gå ut på kvällen i sitt eget                   

bostadsområde.” (s. 9), förutsätts kvinnor känna större trygghet i sitt hem än i offentliga              

miljöer. Sammantaget konstrueras en bild av aktiva, arbetande och yngre heterosexuella           

kvinnor som främst är otrygga i offentliga miljöer. De olika komponenterna bidrar således till              

att skapa en idealbild av hur textförfattarna menar att kvinnor är eller bör vara för att få                 

tillgång till tryggheten. Idealbilden, som i en SD-kontext pekar på kvinnorna som etniska             

svenskor, förstärks med uttryck som vanliga svenska kvinnor (s. 6). SD:s rådande            

föreställning om kvinnor befästs ytterligare genom att hedersvåld framställs som avvikande: 

 
(9) Inrättandet av dessa hedersvåldsjourer bör inte bara gagna kvinnor utsatta för           

hedersrelaterat kvinnovåld utan även andra kvinnor. Detta då de vanliga          

kvinnojourerna sannolikt kommer att avlastas och därmed både kvalitativt och          

kvantitativt bättre kommer att hantera fall av icke-hedersrelaterat kvinnovåld. (s. 20,           

min kursivering) 

 

Exempel (9) ovan presupponerar att det finns olika typer av kvinnor som utsätts för olika               

typer av kvinnovåld. I särskiljandet av kvinnovåldet vittnar nominalfrasen de vanliga           

kvinnojourerna att det finns ett kvinnovåld som är s.k. vanligt. Samtidigt konstrueras det våld              

som endast muslimska kvinnor kan utsättas för som avvikande genom att inte tillhöra det som               

textförfattarna tillskriver som normalt. Således vittnar texten om ett särskiljande mellan           

muslimska kvinnor och s.k. vanliga kvinnor. De senare framställs därmed som           

referenspunkten mot vilken de avvikande jämförs. 

Tryggheten som åtgärderna förespråkar hjälper till att bidra till föreställningen om en            

normaliserad kvinna, eftersom den framställs vara ett tillstånd som alla kvinnor upplever på             

samma sätt. Exempel (3) i föregående avsnitt illustrerar hur textförfattarnas uppfattning av            
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trygghet appliceras på ett sammanhang som rör muslimska kvinnor. I detta exempel,            

presupponeras en muslimsk kvinna känna samma trygghet som en icke-rasifierad kvinna. Att            

kvinnor med olika förutsättningar, etniska och religiösa bakgrunder är i behov av och             

uppfattar trygghet på olika sätt verkar ingalunda existera i materialets föreställningsvärld. 

Föreställningarna sammanfaller med SD:s rationalisering av argument. Då åtgärderna         

baseras på SD:s förgivettaganden om kvinnor och trygghet blir argumentationen: ”eftersom           

kvinnor gör så här är den här åtgärden effektiv”. Presuppositioner och rationalisering            

samarbetar sida vid sida i texten; genom att framställa kvinnor och trygghet på ett visst sätt                

rationaliseras SD:s åtgärder automatiskt. 

3.3 Textuell nivå 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera de referensbindningar i texten som är centrala för               

mina frågor, dvs. textbindningen i ledfamiljerna kvinnor och trygghet. Jag vill med denna             

analys urskilja textuella mönster som kan åskådliggöra textförfattarnas föreställningar om just           

trygghet för kvinnor. 

Jag har systematiskt granskat texten för att urskilja de ord som refererar till begreppen              

‘kvinnor’ och ‘trygghet’. Nedan presenterar jag först de verktyg som jag har använt i              

analysen för att sedan presentera analysen av de största ledfamiljerna i texten. 

Referenter är ord i en text som ”syftar på eller refererar till samma eller besläktade               

företeelser i den värld som texten handlar om” (Hellspong 2001:29). I min studie fokuserar              

jag på textens ledfamiljer, dvs. referenter som är kopplade till varandra och som binder              

samman texten innehållsligt. De referenter som tillsammans bildar ledfamiljer kallas          

sambandsled . Jag kommer att studera hur textens starkaste referenter ser ut genom att             

undersöka identiteter, dvs. återkommande identiska referenter. Jag kommer att använda tre           

typer av identitetsbindningar för att förklara hur det ser ut i texten: identisk upprepning där               

referenten upprepas i samma språkliga form (Carl Bildt - Carl Bildt), modifierad upprepning             

där det språkliga uttrycket delvis har ändrats (Carl Bildt - Bildt), pronominalisering där             

referenten byts ut mot ett egennamn eller pronomen (Carl Bildt - han) (Hellspong & Ledin               

1997:83). Dessa olika bindningar förutsätter alla identisk referent i sammanhanget. Eftersom           

materialet genom sina åtgärder vill tilltala kvinnor i olika situationer kommer jag även att              
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undersöka textens delidentiteter, dvs. delvis identiska referenter (Politiker - Carl Bildt)           

(Hellspong & Ledin 1997:83). 

I kommande avsnitt kommer jag först att kommentera textens övergripande identitet och            

dess olika bindningar för att sedan presentera hur den samverkar med textens delidentiteter.             

Slutligen kommer jag att redogöra för avvikelser i referensbindningen som är avgörande för             

hur texten uppfattas. 

3.3.1 Ledfamiljen kvinnor 

Kvinnor är en central referent som finns i hela texten, eftersom det är temat för hela                

åtgärdsprogrammet. Referenten förekommer som identisk upprepning: 

 
(10) Samtidigt är åtgärderna av just sådan natur att de förebygger sådana brott och skapar              

en sådan trygghet som i första hand kvinnor i dag utsätts för eller går miste om.                

Åtgärderna kommer därför främst resultera i en större jämställdhet för just kvinnor            

även om alla samhällsmedborgare kommer att dra nytta av åtgärderna. (s. 8, min             

understrykning) 

 

Utdraget ovan syftar på den övergripande identiteten kvinnor där referenten och den språkliga             

formen är identisk. I identitetsbindningen förekommer enbart modifierade språkliga former          

utöver den identiska upprepningen. Dessa kan se ut på följande sätt: – den kvinnliga delen av                

befolkningen (s. 3) – kvinnor över hela landet (s. 11) – kvinnor i Sverige (s. 22). 

I samtliga exemplen ovan får läsaren själv tolka vilka som inkluderas och exkluderas i              

benämningen. Eftersom sambandsleden är allmänna aktualiseras frågan om vilka kvinnor          

som inkluderas i dem. Om de syftar till att adressera alla kvinnor eller enbart åsyftar               

normaliserade kvinnor är inte tydligt. I den ideationella analysen har jag redan kommenterat             

normaliseringen av kvinnor i texten (se avsnitt 3.2.3), men även referensbindningarna bidrar            

till denna process, vilket kommande redogörelse kommer att visa. 

En lejonpart av texten består av delidentitetsbindningar. Dessa utgör underkategorier till           

den överordnade referenten kvinnor och bestäms efter åtgärdernas teman. Genom följande           

exempel blir den tematiska inverkan på referenserna tydlig: under temat          

Kontaktförbudsreform påträffas delidentiteten – kvinnor som riskerar att utsättas för          

kvinnovåld av sina nuvarande eller före detta man – (s. 8), under temat Trygghet på               
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arbetsplatsen – servitriser inom hotell – och restaurangbranschen – (s. 14) och under temat              

Hedersvåld och annat kulturellt motiverat kvinnovåld – kvinnor utsatta för hedersrelaterat           

kvinnovåld (s. 20). Samtliga exempel ingår i referenten kvinnor, men utesluter varandra. 

I respektive tema ingår dessa i en egen identitet som innefattar, i högre utsträckning än den                

överordnade referenten kvinnor, en uppsättning av identiska upprepningar, modifierade         

upprepningar och pronominaliseringar. Delidentitetsbindningarna visar hur innehållet och        

formen samspelar med varandra. Dessa har således en betydelsefull inverkan på hur kvinnor             

framställs och uppfattas i texten (se avsnitt 3.2.3). 

Anmärkningsvärt för delidentitetsbindningen är att den kan uppfattas som strategiska          

språkliga val av SD. I textutdraget nedan illustreras detta: 

 
(11) Nedanstående åtgärder syftar till att motverka kvinnovåld och öka kvinnors trygghet.          

Trots syftet är åtgärderna utformade på ett sådant sätt att de kommer verka positivt               6

för alla medborgare. (s. 8, min understrykning) 

 

Genom att referensbindningen går från delidentiteten kvinnors trygghet till den delidentiteten           

alla medborgare adresseras en större målgrupp än enbart kvinnor. Exempel (11) illustrerar en             

återkommande referensbindning i texten som kan ses som tätt bunden till den politiska             

diskursen där språket anpassas till en bred läsekrets. I exempel (12) nedan blir det tydligt att                

dessa uttryck fungerar för att inkludera män i referensbindningen: 

 
(12) Det är exempelvis inte ovanligt att taxi används av kvinnor för att undvika otrygga              

vägar hem nattetid. Sverigedemokraterna anser att taxinäringen därför är en viktig           

trygghetsskapande samhällsfunktion och att absolut ingen ska behöva utsättas för          

brott i en taxi. Detta oavsett om man är man eller kvinna, är i sällskap eller ensam, i                  

nyktert eller berusat tillstånd (s. 12, min understrykning). 

 

I (12) övergår referenten kvinnor till det sambandsledet – ingen – som i sin tur refererar till                 

sambandsledet – man. I exemplet åskådliggörs att – man – inkluderar både män och kvinnor               

genom man eller kvinna . Sambandsledens pronominalisering gör det alltså möjligt att män            

inkluderas i de åtgärder som initialt berör kvinnor. 

6  Jag har inkluderat sambandsled som kvinnors trygghet i min analys eftersom det handlar om tillstånd som inte går att 
särskilja från kvinnor . 
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Referensbindningen är däremot exkluderande i avsnittet Hedersvåld och annat kulturellt          

motiverat kvinnovåld. Detta synliggörs genom att kvinnor med olika förutsättningar och           

etnisk bakgrund separeras från varandra: 

 
(13) Inrättandet av dessa hedersvåldsjourer bör inte bara gagna kvinnor utsatta för           

hedersrelaterat kvinnovåld utan även andra kvinnor. Detta då de vanliga          

kvinnojourerna sannolikt kommer att avlastas och därmed både kvalitativt och          

kvantitativt bättre kommer att hantera fall av icke-hedersrelaterat kvinnovåld. (s. 21,           

min understrykning) 

 

I exempel (13) särskiljs sambandsleden – kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld – och –              

andra kvinnor – från varandra, och det blir därigenom tydligt hur en privilegierad grupp              

kvinnor ska gynnas av de åtgärder som är ämnade för en mindre privilegierad kvinnogrupp.              

Denna tolkning ska ses mot det resultat som presenteras i den ideationella analysen, där              

analysen visar att kvinnor ses som normaliserade eller avvikande (se avsnitt 3.2.3.2). 

Referensbindningen i (11)–(13) tolkar jag vara ett resultat av textens kontext, där SD som              

politiskt parti vänder sig mot en specifik målgrupp som har förväntningar på deras politik. I               

(11) och (12) presenteras påståenden som appellerar deras manliga väljare. Exempel (13)            

illustrerar samtidigt hur läsvägen appellerar en målgrupp som troligen inte funnit det            

acceptabelt att åtgärderna enbart adresserar muslimska kvinnor. Referensbindningen i         

(11)–(13) kan tolkas som att SD har förberett läsvägen för sin målgrupp som representeras till               

majoriteten av antifeministiska män (och kvinnor). Det blir således tydligt att SD:s ideologi             

inte bara styr materialets innehåll utan även dess formella sida. 

Anmärkningsvärt i (13) ovan är att referenten – kvinnor utsatta för hedersrelaterat            

kvinnovåld – är beskrivande medan – andra kvinnor – är odetaljerad. I den här bemärkelsen               

särskiljer sig avsnittet Hedersvåld och annat kulturellt motiverat kvinnovåld från de andra            

avsnitten där referenserna är mindre explicita. Sambandsled som – de båda mördade            

kvinnorna Pela och Fadime – och – ungdomar med bakgrund i Mellanösternområdet, Syd-             

och Östasien samt Nordafrika – skapar en tydlig bild av att det är muslimska ungdomar som                

åsyftas i benämningarna, trots att det inte uttrycks explicit. Genom att använda detaljerade             

benämningar uppfattar läsaren texten på ett specifikt sätt, till skillnad från de            

tolkningsmöjligheter som erbjuds i övriga avsnitt i materialet. Det är genom dessa            
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benämningar som det avvikande och explicita ställs mot det normala och implicita. Detta             

tenderar att betona både det som anses vara normalt, dvs. det som tas för givet, och det som                  

är avvikande. SD:s åtgärdsprogram skapar här en dikotomi. Härigenom blir det tydligt hur             

diskriminering och privilegiering går hand i hand, eftersom den ena inte kan existera utan den               

andra (Hagren Idevall 2016:22). 

3.3.2 Ledfamiljen trygghet 

Referenten trygghet är precis som kvinnor en ledfamilj som presenteras i textens titel. Det              

talar för dess relevans i denna text. Ledfamiljen trygghet ter sig dock inte på samma sätt som                 

ledfamiljen kvinnor. 

Referensbindningen utgörs i stort sett bara av delidentiteter. Det är en brokig samling             

sambandsled som tillsammans ingår i den överordnade referenten trygghet. Dessa förmedlar           

information om vem som har tillgång till trygghet: – ett tryggt och säkert land för hela                

Sveriges befolkning – (s. 39), – den upplevda tryggheten för medborgare i allmänhet och för               

kvinnor i synnerhet – (s. 11). Den visar hur tryggheten kan uppstå: – en ökad faktiskt trygghet                 

genom minskad brottslighet – (s. 11), – ett tryggt samhälle fritt från kulturellt motiverat              

kvinnovåld – (s. 22). Slutligen visar delidentiteterna var tryggheten ska finnas: – större             

trygghet för alla som vistas där – (s. 8) och – tryggheten i det offentliga rummet (s. 9). Dessa                   

exempel innefattas alltså i och bygger upp identiteten trygghet. 

 3.4 Interpersonell nivå 

I det följande kapitlet kommer jag att undersöka hur texten närmar sig sina läsare. Det sker                

genom att textförfattarna riktar vissa språkhandlingar mot dem. Textförfattarna kan          

exempelvis påstå, konstatera, utlova eller erbjuda läsaren något (Hellspong & Ledin           

1997:161). Eftersom materialet är politiskt och således vill övertyga läsarna om sitt innehåll             

kommer jag att fokusera på de argumentativa språkhandlingarna som finns i texten. Det gör              

jag genom att tillämpa van Dijks (1987) begrepp positiv självrepresentation och negativ            

representation av de andra . Begreppen är två kompletterande strategier som inriktar sig på             

konstruktionen av sociala aktörer i texter. Dessa går ut på att presentera positiv information i               

relation till den egna identiteten, och samtidigt uttrycka negativ information om de andra . På              

så sätt kan texten rättfärdiga argument med de andras negativa egenskaper (Wodak u.å: 6). I               

24 

 



 
 

 
 

linje med detta kommer jag undersöka textens positiva och negativa värdeord som            

förekommer i argumentationen, dvs. värderande ord som förmedlar textförfattarnas attityder          

(Hellspong & Ledin 1997:170). 

Jag kommer i detta kapitel först att presentera den positiva självrepresentation som SD             

försöker åstadkomma för att övertyga sina läsare. Därefter kommer jag att diskutera den             

negativa representationen av de andra , dvs. vilka språkliga medel SD använder för att             

porträttera hotbilden mot kvinnors trygghet. 

3.4.1 Argumentation och kommunikation av attityder  

Som konstaterats i tidigare nivåer försöker SD övertyga sina läsare med olika argumentativa             

och språkliga strategier. Argumentationen synliggörs interpersonellt när förtroende ska         

skapas mellan sändare och mottagare. 

I texten framställs SD som en trovärdig aktör som läsarna kan förlita sig på. Detta visar                

sig genom bland positiva språkhandlingar: ”Våra åtgärder ska garantera...” (s. 4). ”… väljer             

Sverigedemokraterna att öka stödet till landets kvinnojourer.” (s. 16) ”Sverigedemokraterna          

vill därför som enda parti kraftigt skärpa straffen för alla dessa mycket integritetskränkande             

brott.” (s 18). SD försöker genom att garantera och välja åtgärder med vissa specifika resultat               

erbjuda en text som svarar till sin målgrupps intressen och värderingar. Det sistnämnda             

exemplet visar också prov på en populistisk diskurs, där SD framhäver sitt engagemang i              

sakfrågor som de menar att de andra partierna förbiser. De positiva språkhandlingarna har en              

viktig roll för det sociala samspelet mellan sändare och mottagare i texten och skapar närhet               

mellan de två parterna. 

Närheten mellan sändare och mottagare etableras tidigt i texten. I exempel (5) som             

presenteras i den ideationella analysen urskiljs ett kollektivt vi , som innefattar både            

mottagaren och SD. Där presenteras även Sverige som nation och tonläget är märkbart             

positivt. Ord med positiva konnotationer förekommer, exempelvis stolthet , trygghet och          

integritet . Textens vi förstärks när SD låter läsaren tala i texten: ”Man kan tycka att allt våld i                  

samhället är lika viktigt att motverka, oavsett vem det drabbar. Självklart är detta också något               

Sverigedemokraterna håller med om.” (s. 5). I exemplet får mottagaren ta plats i texten              

genom pronomenet man . Exemplet visar också hur SD instämmer med mottagarens åsikt,            

vilket framhäver partiets vilja att skapa band med läsaren. Att SD är noga med att skapa band                 
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med sina läsare och att inte motsätta dem är troligtvis ett resultat av det politisk diskurs som                 

texten rör sig i. Däremot verkar SD väl medvetna om vad deras målgrupp förkastar och vad                

de accepterar. Sammantaget skapar SD:s självrepresentation en svensk identitet som baseras           

på en nationalkonservativ grund, där svenskheten framställs som idealisk. Denna identitet           

förstärks ytterligare när distans mellan andra aktörer i texten blir synliga. 

Parallellt med den svenska identiteten konstrueras en hotbild mot det moderna, svenska            

samhället. Denna hotbild utgörs de andra som i texten består av invandrare, i synnerhet              

muslimska män. Dessa män framställs vara bundna till sin kultur att vara kvinnoförtryckande             

och begå brott. De konstrueras enbart med negativa språkhandlingar som hotar och begränsar             

kvinnor och deras trygghet: ”Det handlar om människor med en helt annan kulturell             

kvinnosyn än den svenska som inte kan respektera kvinnors fysiska integritet.” (s. 21).             

Meningen är ett exempel på en mängd påståenden som jag tolkar syftar till att övertyga               

mottagaren om att det finns en svåröverkomlig kulturell barriär mellan svenskar och            

invandrare som skapar en kulturellt motiverad otrygghet i samhället. 

Temat Hedersvåld och annat kulturellt motiverat våld är relevant i den negativa            

representationen av de andra eftersom det däri framhävs att de muslimska männen inte bara              

utgör ett hot mot de etniska svenskorna, utan även mot sina egna kvinnor (se avsnitt 3.3.2 för                 

hur etniska kategoriseringar mellan kvinnor etableras). Muslimska kvinnor är därigenom ett           

kraftfullt redskap som stigmatiserar islam och muslimska män, något som ständigt är på SD:s              

agenda. Att SD i själva verket vill öka tryggheten för muslimska kvinnor har redan ifrågasatts               

i den ideationella nivån (se avsnitt 3.2). 

I Hedersvåld och kulturellt motiverat våld görs även ett anmärkningsvärt stilbyte och            

nominalfraser med negativa värdeord förekommer frekvent. Några exempel är – tragiska           

människoöden – fruktansvärda kvinnovåld – ett hemskt brott – och – de båda mördade              

kvinnorna Pela och Fadime. Att avsnittet används som en komponent i den negativa             

representationen av de andra blir här märkbart. 

Till följd av den negativa porträtteringen av invandrare framstår den svenska identiteten            

som SD konstruerar som positiv. I samband med framhävningen av de andras negativa             

handlingar förminskar SD den egna gruppens negativa handlingar: ”Vad gäller gruppen           

invandrare är dessa fem gånger så ofta misstänkta för våldtäkt än svenskar. (s. 21)”. Att även                
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vita män begår brott mot kvinnor är något som SD döljer för sina läsare i texten.                

Argumentationen i materialet kan därigenom ifrågasättas. 

 

4 Slutsats och sammanfattande diskussion  

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras uppsatsens huvudresultat. Syftet med denna           

uppsats är att söka svaret på vilka föreställningar om kvinnor och trygghet som dominerar i               

Sverigedemokraternas åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen . Jag vill ta reda på            

hur kvinnor och trygghet gestaltas språkligt och innehållsligt för att slutligen se hur SD:s              

jämställdhetsarbete ser ut. 

Resultatet visar att kvinnor i allmänhet framställs som rädda och i behov av skydd i               

texten. Det handlar om en argumentation där kvinnor porträtteras som offer för att legitimera              

åtgärdsprogrammet. Textens framsida som föreställer en kvinnohand hållande en         

försvarsspray vittnar om samma föreställning. Kvinnor måste antingen själva förse sig med            

medel som gör dem trygga, eller bli skyddade av auktoriteter. Texten som initialt syftar till att                

förbättra jämställdheten för kvinnor upprätthåller istället status quo. Framställningen         

resulterar i ett befästande av en rådande könsmaktsstruktur där svaga kvinnor underordnas            

starka män (Allen 2008:170, Listerborn 2002:245). Föreställningen om kvinnor som offer i            

behov av skydd mynnar ut i en beroendediskurs där kvinnors emancipation blir åsidosatt. Det              

kan därmed ifrågasättas om SD:s åtgärdsprogram i själva verket ska bidra till jämställdhet. 

SD rationaliserar sina åtgärder genom presuppositioner av kvinnor (se avsnitt 3.2.3).           

Rationaliseringen bidrar till att skapa en normativ bild av kvinnor där de framstår som vita,               

yngre, arbetande och heterosexuella. Förgivettaganden om hur kvinnor är och rör sig bidrar             

till att synliggöra priviligerade kvinnor i texten och samtidigt osynliggöra andra mindre            

priviligerade kvinnor. Den normativa bilden förstärks när SD konstruerar en dikotomi av s.k.             

vanliga och muslimska kvinnor. Givet SD:s ideologier är dikotomierna inte ett förvånande            

resultat. De har sitt fäste i SD:s nationalistiska och konservatistiska tankesätt där en svensk              

identitet utgör en central utgångspunkt och där muslimska kvinnor exkluderas på grund av sin              

religion. Rationaliseringen av kvinnor kan sammanfattas i en ojämlikhetsdiskurs. När          

ojämlikhet på olika grunder inte presenteras problematiseras inte heller vita kvinnors           7

7 Grunderna kan exempelvis beröra kvinnors etnicitet, funktionsvariation eller sexuella läggning. 
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överrepresentation. Tryggheten som programmet syftar till att bidra med riktas framför allt            

till en redan priviligerad grupp kvinnor, dvs. den grupp som kommit längst i             

jämställdhetskampen och behöver programmet minst. 

I samband med den normativa framställningen av kvinnor visar resultatet att även            

trygghet framställs onyanserat. I textens makropropositioner rationaliseras trygghet genom att          

gestaltas som ett givet tillstånd som alla kvinnor känner på samma sätt (se avsnitt 3.2.3). Att                

trygghet är ett tillstånd som präglas av subjektiva upplevelser, värderingar och omdömen är             

något som SD på intet sätt förhåller sig till (Torstensson Levander 2007:37). 

Resultatet visar att tryggheten i texten framställs som en effekt av lag och ordning.              

Därför ligger fokus snarare på otrygghet än trygghet i texten. Att otryggheten prioriteras             

synliggörs i den textuella nivån där resultatet av ledfamiljen trygghet är begränsat. SD kan              

med otryggheten som fokuspunkt konstruera en hotbild, med vilken de kan rättfärdiga            

åtgärder som bidrar till lag och ordning. 

Vidare visar resultatet tecken på manipulativa drag i argumentationen. Detta sker i            

samband med att SD använder auktorisering för att framställa vissa aspekter som särskilt             

allvarliga, dvs. otrygghet i offentliga miljöer och utländska män som gärningsmän, medan            

andra problemområden förminskas, dvs. otrygghet i hemmet. SD:s tillämpning av          

auktorisering styr alltså läsaren åt en viss riktning i sin läsning. 

Den manipulativa argumentationen påträffas även i den interpersonella nivån där den           

svenska identiteten konstrueras som en positiv motpol till hotbilden (se avsnitt 3.4). Texten             

framställer islam och muslimer negativt, som kriminella och kvinnoförtryckande medan          

svenskar framställs positivt, som jämställda. Analyserna visar alltså att muslimer, en kategori            

baserad på religion, och svenskar, en kategori baserad på nationalitet, ställs emot varandra,             

dvs. två kategorier som inte i själva verket inte kan jämföras. De manipulativa dragen i texten                

vittnar om en rasistisk diskurs där svenskheten, i skenet av den negativa framställningen av              

islam, framstår som jämställd och idealisk. Argumentationen tenderar att ligga i linje med             

SD:s rasistiska agenda där muslimska män på grund av sin kultur anses vara farliga för det                

svenska och jämställda samhället (se avsnitt 3.2.3). 

Konstruktionen av svenskhet är betydelsefull i SD:s retorik eftersom den förbinder partiet            

med sina väljare. Att texten är mottagaranpassad är tydligt i samtliga nivåer och således ett               

relevant resultat i den här studien. Jag tolkar de tematiska valen som utgörs av rasistiska               
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diskurser, referensbindningen som inkluderar män i texten och konstruktionen av den           

överordnade svenska identiteten att vara anpassade till en manlig nationalistisk och           

icke-feministisk målgrupp. Den manliga överrepresentationen i partiets väljarkrets verkar         

alltså forma textens innehåll, form och sociala samspel.  

Sammanfattningsvis tolkar jag resultatet som att SD genom språkliga strategier har           

konstruerat ett mottagaranpassat material i enlighet med sina ideologier. Den slutgiltiga           

frågan blir om SD som ett parti med nationalistiska och socialkonservatistiska värderingar            

kan konstruera en jämställdhetstext och samtidigt förhålla sig till sin ideologibildning? Med            

denna studie i åtanke verkar det som att SD måste välja mellan det ena eller det andra. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Sverigedemokraternas åtgärdsprogram för kvinnor i       
vardagen – innehållsöversikt  
 
Tabell 1: Del 1, introduktion och motivering 
 Tentativ rubrik Proposition 

1 Kvinnovåld Kvinnovåldet är ett jämställdhetsproblem. 

2 SD:s åtgärder SD:s åtgärder ska göra det tryggt och säkert för         
kvinnor. 

2.1 Presentation av SD:s åtgärder Så här ser SD:s åtgärder ut.  

3 Sveriges jämställdhetstradition Sveriges jämställdhetstradition som ska fortskrida. 

4 Åtgärderna, FN:s kvinnovåldsdefinition   
och brottsbalken  

Åtgärderna ska med bakgrund till FN:s definition av        
kvinnovåld främst motverka vissa handlingar som      
beskrivs i brottsbalken.  

5  Extra fokus på kvinnovåld Extra fokus bör ligga på att minska kvinnovåldet. 

6 Våldsstatistik Våldsstatistiken domineras av män som     
gärningsmän. 

7 Kvinnors otrygghet Kvinnor är otryggare än män.  

8 Otrygghetens begränsning Otryggheten begränsar den kvinnliga befolkningen. 

9 Forskning om kvinnors otrygghet Forskningen visar att kvinnors otrygghet begränsar      
dem i vardagen. 

10 Kvinnovåldets ekonomiska kostnader Kvinnovåldets kostar samhället pengar.  

11 Sammanfattande motivering till   
åtgärdsprogrammet 

Jämställdhetsproblemet och de ekonomiska    
kostnaderna motiverar åtgärdsprogrammet.  

 

 

Tabell 1: Del 2, SD:s åtgärder 

 Tentativ rubrik Propositioner  

1  Åtgärdernas syfte Åtgärderna syftar till att gynna alla medborgare. 

2 Kontaktförbud Det här åsyftar kontaktförbud. 

2.2 Kontaktförbudsreform Kontaktförbudsreformen ska se ut så här. 

2.3 Utfärdande av kontaktförbud  Det ska blir enklare att få kontaktförbud utfärdade.  

2.4  Straff vid överträdelser av kontaktförbud Överträdelser av kontaktförbud ska bestraffas hårdare än       
vad det gör i dag.  
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3 Trygghet i det offentliga rummet Trygghet i det offentliga rummet blir till så här. 

3.1  Polisiär närvaro Den polisiära närvaron ska göra det tryggare i det         
offentliga rummet. 

3.2  Trygghetsskapande kameraövervakning  Kameraövervakningen bidrar till ett tryggare offentligt      
rum för alla. 

3.2.1 Inställning till kameraövervakning Inställningen ser ut så här.  

3.2.2 Fördelar med kameraövervakning Fördelarna ser ut så här.  

3.2.3 Placering av kameror Här ska kamerorna placeras. 

3.2.4 Resultat av kameraövervakningen Så här förväntas kameraövervakningens resultat se ut. 

3.3 Ökad upplevd trygghet med belysning på      
särskilda platser 

Belysningen kommer medföra att vissa platser upplevs       
mer trygga. 

3.3.1 Otrygga platser nattetid Vissa platser är otrygga nattetid. 

3.3.2 Belägg för belysningsprojekt Så här ser beläggen ut för belysningsprojektet. 

3.3.3 Nationell handlingsplan Den nationella handlingsplanen för belysningsprojekt     
ska se ut så här.  

3.4 Otrygg taxinäring Taxinäringen är otrygg. Den ska göras säker så här. 

3.4.1 Belägg för otrygg taxinäring Beläggen för otrygg taxinäring ser ut så här.  

3.4.2 Kontroller på förare Förare ska kontrolleras. 

3.4.3 Nekad taxilegitimation till kriminella    
förare 

Kriminella förare ska nekas taxilegitimation.  

4 Kvinnors otrygghet på arbetsplatsen Kvinnor är inte trygga på arbetsplatsen.  

4.1 Felaktig organisationsstruktur på   
arbetsplatsen 

Felaktig organisationsstruktur är en orsak till varför våld        
inträffar på arbetsplatsen. Så här ska det gå till om det           
inträffar.  

4.1.1 Hårdare kontroll av och straff för      
arbetsgivare 

Hårdare kontroll och straff för arbetsgivare som bryter        
mot arbetsmiljöföreskrifter. 

4.2 Sexuella trakasseriet på arbetsplatsen Sexuella trakasserier är ett vanligt problem på       
arbetsplatser.  

4.2.1 Sexuella trakasserier på servitriser inom     
hotell- och restaurangbranschen 

Servitriser inom hotell- och restaurangbranschen är extra       
utsatta av sexuella trakasserier. 

4.3 Sexuella trakasserier på arbetsplatsen som     
ny försvårande omständighet 
 

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen ska läggas till som        
försvårande omständighet i Brottsbalken som ger      
strängare straff.  

4.4 Den som begår ett sexualbrott på      
arbetsplatsen  
 

Den som begår ett sexualbrott på arbetsplatsen ska inte         
få förmildrande straff om personen säger upp sig.  

5 Ineffektiva åtgärder för grov brottslighet Sveriges åtgärder för grov brottslighet är inte tillräckligt        
effektiva 

5.1 Belägg för ineffektiva åtgärder Beläggen för de ineffektiva åtgärderna ser ut så här. 

5.2 Regeringens åtgärder 2006 Regeringens åtgärder 2006 var inte tillräckligt effektiva.  
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5.3 SD:s vilja SD vill att de mjuka åtgärderna ska kombineras med         
hårdare och avskräckande åtgärder. 

6  Brott knutna till kvinnovåld 
 

Vissa brott är särskilt knutna till kvinnovåld. Dessa är         
framför allt knutna till kvinnovåld. 

6.1 Sexualbrott Sexualbrott är i många fall synonymt med kvinnovåld. 

6.2 Olaga förföljelse  
 

Olaga förföljelse är ett vanligt brott bland barn eller         
vuxna av kvinnligt kön och innebär det här.  

6.3 Grov fridskränkning och grov    
kvinnofridskränkning 

Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning är      
ett brott som riktas mot barn eller vuxna av kvinnligt kön           
och innebär det här.  

6.4 SD:s lösning SD vill göra straffen för dessa brott hårdare och         
avskräckande. 

7 Rättsprocessen  Rättsprocessen ska vara reparativt.  

7.1  Skadestånd vid kvinnovåldsbrott Brottsoffret ska få skadestånd för sitt lidande.  

7.1.1 Höjt skadestånd Skadeståndet ska enligt SD och allmänheten höjas       
kraftigt.  

7.2 Skadeståndsgaranti  SD vill införa en skadeståndsgaranti. Den ska se ut så          
här.  

7.2.1 Dagens skadeståndsprocedur Dagens skadeståndsprocedur är kränkande för     
brottsoffret.  

7.2.2 Utbetalning av skadeståndet Gärningsmannen ska betala skadeståndet till brottsoffret. 

7.2 Stöd till landets kvinnojourer  Landets kvinnojourer behöver mer stöd för att kunna        
erbjuda hjälp åt våldsutsatta kvinnor.  

8 Hedersvåld och kulturellt motiverat våld Mångkultur är en källa till kvinnovåld och annan grov         
brottslighet. 

8.1 Mångkulturens risker Mångkulturens risker ser ut så här.  

8.1.1 Kulturella skillnader  De kulturella skillnaderna är stora mellan invandrare och        
svenskar.  

8.2 Offer för hedersvåldet Offer för hedersvåldet är oftast kvinnor och unga från         
Mellanöstern, Syd- och Östasien samt Nordafrika.  

8.3 Offrets svårigheter Offrets svårigheter ser ut så här.  

8.4 Åtgärder mot hedersrelaterat våld Det här vill SD göra för att motverka hedersvåldet.  

8.4.1 Kvinnojourer med hederskultur som    
kompetensområdet 

Fler kvinnojourer med hederskultur som     
kompetensområdet dit utsatta kan vända sig.  

8.4.1.1 Avlastning av vanliga kvinnojourer  Införandet av mer kvinnojourer med hederskultur som       
kompetensområde kommer att avlasta vanliga     
kvinnojourer.  

8.5 SD:s inställning till insatser inom området Så här ser SD:s inställning ut.  

8.6 Andra åtgärder Det här vill SD göra för att bryta upp hederskulturens          
strukturer 
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8.7 Utländska män som gärningsmän Utländska män utsätter kvinnor för våld. 

8.7.1 Belägg för utländska män som     
gärningsmän 

Beläggen för utländska män som gärningsmän ser ut så         
här. 

8.7.2 Utvisning av utländska gärningsmän Utländska gärningsmän ska utvisas på livstid om de        
begår en våldtäkt.  

8.7.2.1 Resultat av utvisning av utländska     
gärningsmän 

Resultatet av utvisning av utländska gärningsmän ser ut        
så här.  

8.8 Tvångsäktenskap  Tvångsäktenskap innebär det här.  

8.8.1 Motverka tvångsäktenskap Genom att införa en 24-årsregel kan man motverka        
tvångsäktenskap. 
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Bilaga 2. Åtgärdsprogrammets framsida 
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