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Sammanfattning 
Denna studie avser undersöka Sverigedemokraternas (SD) och Nordiska motståndsrörelsens 

(NMR) användning av jämställdhet, utifrån hur de skriver om jämställdhet, nation, kön, 

feminism, familjepolitik och/eller hbtq-frågor. Studien är komparativ och jämför NMR:s och 

SD:s sätt att använda jämställdhet i sin politiska retorik. För det används diskursanalytisk 

metod och empirin består av partiprogram och artiklar från vardera parti. Den teoretiska 

ansatsen utgår från jämställdhet, svenskhet, familj och heteronormativitet.  

 

Min analys av materialet visar att det finns både likheter och skillnader vad gäller SD:s och 

NMR:s sätt att skriva om jämställdhet kopplat till kön, hbtq och familj, men att deras retorik 

kring jämställdhet ändå utgår från samma kärna. Skillnader finns i att NMR inte använder 

begreppet jämställdhet i lika stor utsträckning som SD vad gäller att beskriva sin egen politik. 

SD:s sätt att skriva om jämställdhet i relation till sin egen politik gör jämställdheten till en 

fråga som främst berör kvinnor, trots att de uttrycker att de anser att jämställdhet ska handla 

om både män och kvinnor, medan NMR i större utsträckning skriver om män. Båda partier 

kopplar jämställdheten som något svenskt eller nordiskt, för att sedan ställa det i motsats till 

de icke-svenska, eller invandrarna, som icke jämställda – här blir jämställdheten en tillgång. 

Samtidigt ser de också feminism och genusvetenskap som problem för samhället, främst i 

form av att den splittrar familjen som grund. Detta skapar en dubbelhet i hur de använder 

jämställdhet, där hotet mot det svenska samhället kommer både inifrån och utifrån Sverige.  
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1. Inledning 
Den högerextrema rörelsen idag är bred och på framgång. Nya rörelser så som Nordisk 

Alternativhöger formas med inspiration ur alt-rightrörelsen i USA, Sverigedemokraterna är 

Sveriges tredje största parti och Nordiska motståndsrörelsen får tillåtelse att demonstrera på 

gatorna i Sverige. Gemensamt för dessa partier är förstås nationalismen och motståndet mot 

migration och mångkulturalism, men de är även konservativa när det kommer till jämställdhet 

och genus. Även om dessa partier sprungit ur liknande bakgrund, inom andra högerextrema, 

vitmakt- och nazistiska rörelser, finns skillnader i hur NMR och SD profilerar sig och hur de 

idag för sin politik samt i storlek på partierna, där NMR är utanför riksdagen och SD sitter i 

riksdagen (Sannerstedt, Bjurulf m.fl. u.å., Lodenius & Trygg u.å.).  

 

SD:s jämställdhetsarbete verkar vara något som får ta större plats i partiet i syfte att ändra bilden 

av SD som mansdominerat och kvinnofientligt (Hamrud 2014:34) – de vill gärna lyfta sitt 

politiska arbete som gynnar kvinnor. NMR är däremot mer restriktiva med användandet av 

begreppet jämställdhet, även om det förekommer, men likväl måna om att tala om kvinnor och 

mäns roll i samhället som likvärdiga. När NMR och SD diskuterar jämställdhet i artiklar 

kopplas detta ofta samman med frågor som berör genusvetenskap, kvinnor och mäns roller i 

samhället, familjepolitik samt frågor om hbtq och abort. Å ena sidan framställs svenska män 

som jämställda, i kontrast mot icke-svenska män som ett hot mot svenska kvinnor, å andra sidan 

blir feminism och jämställdhet kritiserat av samma grupper, där man anser att jämställdhet har 

gått för långt när man inte vill se skillnad mellan män och kvinnor. Det förefaller alltså som att 

det finns en paradoxal tanke om jämställdhet inom extremhögern, där jag är intresserad av att 

se hur jämställdhet figurerar i NMR:s och SD:s texter som både problem och lösning. Genom 

detta kan man förstå hur partierna delar en ideologisk grund kring jämställdhetsfrågan. Vad 

menar dessa partier egentligen när de talar om jämställdhet?  

 

Jämställdhet har kommit att bli något, sett till en svensk kontext, som är en självklarhet i 

politiken (Rönnblom 2011). Samtidigt finns det idag en internationellt växande rörelse som 

motsätter sig jämställdhet som den formats idag, där de samlas kring motståndet mot genus och 

feminism, och därigenom den jämställdhet som styrs av feminism och ”genusideologi”. Dessa 

åsikter florerar ofta inom just högerextrema, nationalistiska grupper inom olika länder, som 

delar dessa gemensamma punkter med varandra. Det bildas alltså en slags enande nod kring 

anti-genus, som de menar vill radera ut alla skillnader mellan könen och uppmuntra till annan 
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sexualitet än den heterosexuella. Det talas här om indoktrinering, allra främst av barn, genom 

denna ”genusideologi” (Kuhar & Paternotte 2017:1–6). Denna rörelse kan ses som en motvikt 

till jämställdhet, som inom svensk politik blivit något alla måste förhålla sig till – även SD och 

NMR. Uppkomsten av anti-genusrörelsen möjliggör att kunna ifrågasätta och motsätta sig 

jämställdhet. Denna paradox är vad jag vill komma åt med min uppsats. Därigenom kan man 

förstå hur NMR och SD delar en ideologisk grund även om de, som tidigare nämnts, i sin politik 

skiljer sig från varandra, vilket gör det intressant att jämföra de två partierna. 

 

Ämnet jämställdhet inom högerextrema partier är aktuellt och har utvecklats på senare år vilket 

gör det till något som inte är särskilt utforskat än i dagens Sverige. Även om det finns forskning 

om kvinnosynen i högerextrema rörelser (se Hübinette & Lundström 2010; Borchorst & Siim 

2008; Ekerstedt 2014) är den begränsad när det gäller att se till partiernas politik idag. Det finns 

forskning om SD och hur de ser på kön och familj (se Norocel 2013; Ekerstedt 2014), däremot 

har jag inte hittat forskning som undersöker NMR och deras jämställdhet eller framställning av 

kön och familj. Därtill saknar jag forskning som undersöker jämställdhet som något som skapas 

och fylls med betydelse istället för att se det som ett oföränderligt begrepp, som inte behöver 

definieras. Därför vill jag med denna uppsats ta reda på hur SD och NMR skriver om 

jämställdhet och vad de fyller den med för innebörd. När behövs den och i vilka syften används 

den av partierna?  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att, genom en diskursanalytisk komparativ studie, undersöka hur SD 

och NMR använder jämställdhet i sin politiska retorik, som tillgång eller problem. Utifrån hur 

de skriver om jämställdhet, kön, feminism, familjepolitik och/eller hbtq-frågor i sina 

partiprogram och andra artiklar vill jag ta fasta på hur begreppet jämställdhet används och 

vilken betydelse det tillskrivs, samt vilken slags jämställdhet de förespråkar. Jag vill även ta 

reda på när jämställdhet används som tillgång och när den blir ett hot. De frågeställningar jag 

formulerat är:  

- Vilken betydelse får begreppet jämställdhet hos partierna?  

- Hur kopplas jämställdhet till nationen och svenskhet, samt till andra delar i politiken så 

som familjepolitik, hbtq och feminism? 

- Hur konstrueras olika sorters män och kvinnor?  

- När används jämställdhet som en tillgång för partiet och när ses den som hot? 
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1.2 Disposition 

Inledningsvis har jag presenterat bakgrund till ämnet samt syfte och frågeställningar. Härefter 

kommer jag visa vilken tidigare forskning som gjorts kring högerextrema rörelser och 

jämställdhet, sedan mer ingående diskutera begrepp som berör mitt ämne: jämställdhet, nation 

och familj, bland annat. Fortsättningsvis beskrivs det material jag valt och med vilken 

urvalsprocess detta valts, för att sedan gå vidare till hur jag använder diskursanalys som metod 

samt What’s the problem-ansatsen som analysverktyg. Analysen av mitt material presenteras 

efter detta, genom en tematisk indelning utifrån mina frågeställningar. Därefter avslutas 

uppsatsen med en sammanfattande, jämförande del där jag för en diskussion kring mina 

slutsatser. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet introduceras mina teoretiska utgångspunkter, som här är indelade i en del om 

tidigare forskning och en del om teoretiska begrepp, vilka tillsammans bildar min teoretiska 

ansats. Tidigare forskning utgår från SD och andra högerextrema rörelsers koppling till 

jämställdhet, samt familj och folkhem, nation och svenskhet. De teoretiska begreppen som 

presenteras är jämställdhet, maskulinitet och femininitet, svenskhet och vithet samt 

heteronormativitet, vilka till stor del hämtas från den tidigare forskning jag presenterat. 

 

2.1 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras forskning som gjorts kring högerextrema eller nationalistiska grupper, 

kopplat till genus och jämställdhet. Dessa texter har jag valt för att de ligger nära mitt område. 

Jag har inte hittat tidigare forskning om NMR och jämställdhet eller genus, och har därför 

endast forskning som utgår från SD eller andra högerextrema rörelser. De olika texterna utgår 

från bland annat familj och folkhem, svenskhet, nationalism och jämställdhet.  
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2.1.1 Familj och folkhemmets betydelse för nationen 
En del forskning om högerextrema rörelser utgår från hur dessa rörelser ser på familj och dess 

betydelse för nationen, vilket för mig blir av betydelse när jag ska förstå hur partierna 

konstruerar familjen som väsentlig för jämställdhet. 

 

Norocel (2013) undersöker SD och deras användning av begreppet ”folkhemmet”. Här visas 

hur folkhemmet historiskt i Sverige präglats av heteronormativitet och patriarkala strukturer, 

där männen haft den överordnade rollen samt kontroll över kvinnors kroppar – männen har setts 

som beskyddare av kvinnor och barn. Norocel visar på hur detta används av SD för att föra 

fram sin politik. Han poängterar framförallt två teman som återfinns i SD:s texter: religion och 

kristendom framhävs som grund för det svenska folkhemmet, tillsammans med en 

heteronormativ bild av familjen där mannen och maskulinitet hamnar i centrum och kvinnan 

intar rollen som moder, bunden till hemmet. Dessa två teman används av SD för att lyfta hur 

migrationen, specifikt Islam, blir ett hot, där andra religioner riskerar att frånta Sverige 

kristendomen och dess viktiga roll för folkhemmet. Sättet att framhålla den traditionella 

familjen som ideal, och direkt deklarera sin oro för utvecklingen i samhället mot att allt mer 

ifrågasätta och nedvärdera kärnfamiljen, blir ett sätt att bibehålla den traditionella patriarkala 

ordningen för folkhemmet (Norocel 2013). 

 

Även Ekerstedt (2014) tar sin utgångspunkt i familjen, kopplat till nation och nationalism. Här 

undersöks en rad olika nationalistiska partier i hela Europa, däribland SD. Det artikeln visar är 

att familjen är starkt sammankopplad med nationalism, där familjen utgör den minsta 

beståndsdelen för nationens gemenskap. Kärnfamiljen, den heterosexuella med traditionella 

könsroller, förespråkas. Ofta blir kvinnan en symbol för reproduktion och kultur. Gemensamt 

för nationalistiska idéer är att peka ut fiender, ”den andre”. Detta kan appliceras på många 

grupper, beroende på vilken nation man utgår från, och skillnaderna mellan vi:et, alltså 

nationens medborgare, och de andra baseras gärna på stereotyper, så som muslimska kvinnor 

som offer och muslimska män som våldtäktsmän. Detta formuleras sedan som ett hot mot den 

nationella gemenskapen (Ekerstedt 2014:4).  

 

SD beskrivs av Hamrud (2014) som ett parti som alltid präglats av ett konservativt 

förhållningssätt till familjen och könsroller, därtill hbtq-rättigheter och aborträtt, vilket är i linje 

med Ekerstedts slutsatser om nationalistiska partiers bild av familj och könsroller. Familjen är 
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vad samhällets uppbyggnad utgår från för SD, och deras motstånd mot lagstiftning om 

pappaledighet samt att de velat skapa ekonomiska förutsättningar för att möjliggöra arbete i 

hemmen, menar författaren visar på att SD är villiga att genom sin politik hålla kvinnor hemma 

istället för att komma ut i arbetslivet (Hamrud 2014:32). 

 

I dessa texter kopplas familjen till jämställdhet på ett sätt som är relevant för min uppsats. 

Genom att familjen för de högerextrema rörelserna sätter kvinnor och män i stereotypa roller 

får det här betydelse för vad partierna ser som jämställdhet, genom att jämställdhet för dem 

därigenom kan komma att innebära att det fortfarande kan existera strukturella skillnader 

mellan män och kvinnor som de menar uppkommer naturligt. 

 

2.1.2 Den skandinaviska och svenska jämställdheten 
Jämställdhet kopplas ofta till Sverige och/eller Skandinavien där det konstrueras som en typisk 

svensk, eller nordisk, värdering. Forskning om jämställdhet och nationsskapande är användbar 

för min uppsats genom att den förklarar hur föreställningar om den svenska och 

skandinaviska/nordiskjämställdhet ser ut, vilket kan ställas i relation till hur SD och NMR 

använder jämställdhet som något typiskt svenskt. 

 

Borchorst och Siim (2008) visar i sin artikel på hur Skandinavien anammat jämställdhet som 

en grundläggande värdering inom politiken, men även på att det skiljer sig mellan de 

skandinaviska länderna. De påpekar även att man idag inte nödvändigtvis ser Norge, Sverige 

och Danmark som föregångare för jämställdhet. De problem som de ser med arbetet för 

jämställdhet inom politiken i Skandinavien, är avsaknad av andra perspektiv än endast kön. 

Intersektionella perspektiv efterfrågas därför av författarna, till följd av den ökade mångfalden 

vad gäller etnicitet och religion (Borchorst & Siim 2008). Hübinette och Lundström (2010) har 

en liknande ansats som Borchorst och Siim i sin artikel, där de skriver om hur Sverige 

porträtterats som en förebild för jämställdhet, samtidigt som den svenska jämställdheten även 

kritiserats för att inte prioritera rasism och våldsproblematik. Här menar de att jämställdheten i 

Sverige präglas av en vithetsnorm, där den svenska jämställdheten medfört att en nationell 

identitet skapats runt denna, vilket därmed gjort att icke-vita och migranter exkluderats från 

jämställdhetsarbetet (Hübinette & Lundström 2010:48).  
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Hamrud (2014) visar på hur SD vill lyfta jämställdhet som något specifikt svenskt som funnits 

med sedan vikingatiden. Här menar författaren att de indirekt avfärdar att de framsteg som 

gjorts för jämställdhet i modern tid av kvinnorörelser. SD är därtill kritiska till feminism som 

verktyg för att främja jämställdhet, och har uttalat sig om att feminismen och genusvetenskapen 

gått för långt (Hamrud 2014:33).  

 

Även Mulinari och Neergaard (2017) skriver om SD och deras kvinnosyn. De beskriver SD 

som ett parti som har ett konservativt förhållningssätt till kön i syfte att upprätthålla nationen, 

samtidigt som de gärna vill framställa Sverige som jämställt. De har både undersökt skrivna 

dokument, så som partiprogram, från SD, såväl som genomfört intervjuer med kvinnor ur 

partiet (Mulinari & Neergaard 2017:16). Författarna visar på att SD:s partiprogram från 2012 

inte har en specifik rubrik eller plats för jämställdhet. Tre argument förs fram av SD: att 

jämställdhet inte behöver innebära att kvinnor och män ska ha samma uppgifter och arbete, att 

män också kan diskrimineras på grund av sitt kön, samt att biologin är viktig som förklaring till 

skillnader mellan män och kvinnor snarare än den jämställdhetspolitik som råder idag (enligt 

dem) som ignorerar denna aspekt (Mulinari & Neergaard 2017). Här finns alltså en liknande 

ansats som den jag tar i min uppsats, just jämställdhetsparadoxen, men det utgör inte 

huvudfokus i artikeln. Mulinari och Neergaard undersöker kvinnor som tar plats i SD, genom 

bland annat intervjuer, vilket innebär ett annat fokus än mitt som undersöker material skrivet 

av partierna. Skillnader märks även på grund av tidpunkten för undersökningen. Detta grundas 

på äldre material, och mycket har ändrats i SD:s jämställdhetspolitik sedan 2010/2014 vilket 

jag ser när jag jämför med mitt material. Även i Hamruds (2014) artikel finns 

jämställdhetsaspekten med, där författarna ser till hur SD gjort en tolkning av vad de anser vara 

den svenska jämställdheten och därmed öppnar upp för att det inte finns ett enda sätt att tolka 

jämställdhet på. Detta utvecklas dock inte ytterligare och jag upplever att det saknas 

resonemang just kring hur jämställdhet kan vara något som görs, eller vad de själva anser vara 

betydelsen av jämställdhet.   

 

Det finns alltså forskning om kvinnors roll inom extremhögerrörelser och om hur den svenska 

jämställdheten konstrueras, men det jag vill undersöka är hur jämställdhet konstrueras och 

anpassas för att passa ett syfte inom de två partierna SD och NMR, vilket är ett perspektiv jag 

upplever saknas i tidigare forskning. Min studie bidrar även med att sätta in NMR i 

jämställdhetsforskningen om högerextrema, där fokus visas främst ligga på SD vad gäller den 

svenska kontexten. Här kan jag visa på mönster som finns hos högerextrema partier i Sverige 
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vad gäller användandet av jämställdhet, vilket jag anser vara ett perspektiv som saknas i 

dagsläget.  

 

2.2 Teoretiska begrepp 

Utifrån mitt syfte med uppsatsen finner jag ett antal teoretiska begrepp som väsentliga för att 

kunna genomföra en analys av mitt material. Jag har valt ut jämställdhet som teoretiskt begrepp, 

för att inte se det som ett begrepp som redan är definierat utan som något som fylls med 

betydelse av partierna. Nation och svenskhet är begrepp jag använder för att förstå partiernas 

koppling av jämställdhet som något särskilt svenskt eller nordiskt. För att förstå partiernas syn 

på familjen använder jag begreppet heteronormativitet för att se till hur familjen utgår från en 

heterosexuell gemenskap. Därtill används begreppen femininitet och maskulinitet för att förstå 

hur olika kvinnor och mäns positioner skapas genom partiernas sätt att tala om familj och 

jämställdhet. 

  

2.2.1 Jämställdhet  
Jämlikhet och jämställdhet är två begrepp som skiljs åt i det svenska språket, där jämställdhet 

syftar till jämlikhet specifikt mellan könen, medan jämlikhet är ett bredare begrepp som 

inkluderar fler faktorer en kön – alltså allas lika värde (Forsberg & Grinups u.å.).  Jag ser inte 

att jämställdhet går att uppnå utan att jämlikhet – kön skapas alltid i samspel med exempelvis 

ras, sexualitet, funktion och så vidare. Jämställdhet handlar heller inte bara om kvinnor, utan 

om alla kön, och kan därför inte reduceras till endast en ”kvinnofråga”. Därför är det intressant 

att undersöka hur begreppet jämställdhet framställs (om det ens används) hos partierna, och 

undersöka vilka betydelser den tillskrivs. 

 

Rönnblom (2011) problematiserar begreppet jämställdhet och menar att detta inte är ett begrepp 

som bara är, utan något som görs, på samma sätt som det är vanligt att man beskriver kön som 

något som skapas socialt. Hon menar att jämställdhet ofta talas om när det handlar om 

representation, på exempelvis arbetsplatser, eller när det handlar om att främja jämställdhet och 

vad som är bra eller dåligt för jämställdhet Därtill är jämställdhet något som ses som självklart 

och värderas som ”bra” – det är något de allra flesta vill eftersträva. Däremot definieras aldrig 

vad jämställdhet faktiskt innebär. Att se jämställdhet som ett varande och inte som något som 

görs osynliggör hur jämställdhet i själva verket kan fyllas med olika syften och mål (Rönnblom 
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2011:36). Rönnblom visar även på några mönster som framträder i hur man framställer problem: 

fokus läggs på representation, kvinnor skrivs fram som utsatta grupper, ofta icke-vita eller 

invandrande, samt brist på kunskap om jämställdhet som ges som förklaring på ojämställdheten 

(Rönnblom 2011:42) Rönnbloms tankar om jämställdhet som något som görs kan jag applicera 

på mitt material, för att analysera hur partierna själva formar och lägger egen innebörd i 

jämställdhet som begrepp. 

 

2.2.2 Svenskhet och vithet  
Svenskhet beskrivs av Eduards (2012) som något som bygger på kulturella värden snarare än 

geografiska, vilket kopplas samma med det som benämns som ”svenska värderingar”. 

Svenskhet blir därigenom inte geografiskt bestämt, där allt inom Sveriges gränser inte behöver 

betraktas som svenskt. Samtidigt existerar fortfarande den geografiska aspekten av Sverige och 

svenskhet, när det talas om migration och hot utifrån – ”de andra”. Svenska värderingar kopplas 

samman med jämställdhet, som något som framkommit specifikt ur just de svenska 

värderingarna. Patriarkala strukturer kopplas till andra kulturer än den svenska och därmed 

skapas grupperingarna jämställda svenskar mot icke-jämställda invandrare. Därtill porträtteras 

svenskar i större utsträckning som individer, medan invandrare och icke-svenskar porträtteras 

som en homogen grupp (Eduards 2012:57, 70).  

 

Svenskhet är också tätt sammankopplat med vithet, beskriver Hübinette och Lundström (2010). 

Vithet signalerar att en person är svensk, medan icke-vita direkt antas vara något annat än 

svenska: antingen invandrare eller utländska. Det här är en process som sker undermedvetet, en 

slags automatisk association (Hübinette & Lundström 2010:44). Svenskheten är central för 

nationalistiska partier som NMR och SD, och det är därför relevant att se hur de kopplar 

samman dessa.  

 

2.2.3 Nationens skapande av maskulinitet och femininitet 
Yuval Davis (1998) lyfter hur man inte kan tala om kvinnor utan att tala om män och 

maskulinitet. Kvinnan och femininitet är relationellt: det uppkommer genom att det beskrivs i 

motsats till mannen och maskulinitet. Kvinnan kopplas i dominerande konstruktioner av kön 

till natur medan män kopplas till kultur och intellekt, vilket innebär att kvinnor associeras med 

kropp, och därmed reproduktion. Därigenom blir kvinnan en symbol för att föra nationen vidare 

(Yuval Davis 1998:1-6). Collins (1998) beskriver hur den traditionella familjens roller, som är 
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en grund för nationen, reproducerar maskuliniteten som överordnad, genom att kvinnan 

associeras till moderskap och väntas vara den som tar hand om hem och barn (Collins 1998:65). 

 

På liknande sätt talar Eduards (2012) om hur kvinnan genom historien har reducerats till att 

vara en reproduktiv symbol, samt att hon väntats behöva skyddas av mannen. Detta ideal finns 

kvar än idag men i andra former, genom exempelvis pojkvännen som inte låter sin flickvän gå 

utomhus ensam eller pappor som beskyddar sina döttrar på olika sätt. Mannen som 

beskyddande lever alltså kvar, och ses även som något positivt av många, samtidigt som det har 

sin grund i en stereotyp och patriarkal tradition där kvinnor inte fått ta plats utan hamnat i passiv 

position (Eduards 2012:21). 

 

2.2.4 Familj och heteronormativitet  
Collins (1998) undersöker hur det traditionella familjeidealet i USA konstrueras utifrån genus, 

ras och nation. Hon visar på hur den traditionella familjen i USA utifrån ett intersektionellt 

perspektiv besitter en priviligierad position utifrån de olika faktorerna hon undersöker. Den 

intersektionella teori som används här utgår från att dessa beståndsdelar tillsammans 

konstruerar familjen som sådan, och att det inte går att analysera det traditionella familjeidealet 

och bara undersöka hur genus görs i familjen, då det är fler faktorer som påverkar hur idealet 

skapas. Därtill diskuteras social klass och religion som relevanta för hur familjen konstrueras, 

samt sexualitet, då dessa är länkade till heteronormativiteten i familjekonstellationen. Bilden 

av den traditionella familjen beskrivs vara den vita, heterosexuella familjen (Collins 1998:62–

65). Hübinette och Lundström (2010) menar att Sverige liknar USA i hur familjeidealet byggts 

upp och bibehållits, genom sterilisering, segregation och rasism samt motstånd mot invandring. 

Dessa praktiker har återskapat den heterosexuella, vita familjekonstruktionen som priviligierad 

(Hübinette & Lundström 2010:48).  

 

Den heteronormativa ordningen hos familjen beskrivs även av Norocel (2013). Folkhemmet 

och familjen i Sverige har konstruerats av den könade struktur som rått. Genom männens 

position som försvarare och kvinnans position som reproducerande av nationen (som tidigare 

nämnts) uppstår familjen i en heterosexuell och patriarkal ordning. Således skapas inte bara 

sexualiteten i sig som normal, utan även ett visst levnadssätt som normalt. Detta sker genom 

den hierarki där kvinnor ska vara tillgängliga för män och därefter inta rollen som hustru och 

moder i relationen med en man. Det är alltså inte bara sexualiteten som utgör det normala, utan 
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även sättet för kvinnor om män att leva och inta olika roller i det vardagliga livet utifrån den 

heterosexuella konstellationen (Norocel 2013:54). Därigenom sammansvetsas heteronormen 

med dels familjen som grund för nationen, dels mannen och kvinnans roll för nationen. Detta 

blir relevant för mig i min uppsats för att kunna förstå hur familjen får betydelse i relation till 

olika kvinnor och mäns positioner, som i sin tur kopplas till jämställdhet. 

 

3. Material och metod 
I detta avsnitt redogörs för materialet jag använder, vilket är texter skrivna av representanter 

för NMR och SD där både debattartiklar, partiprogram, krönikor och nyhetsartiklar ingår. Här 

beskriver jag även hur detta material valts ut och diskussion förs kring urval. Därefter görs en 

introduktion av diskursanalys som metod, och jag visar på hur jag gått tillväga för att genomföra 

min analys utifrån analysverktyget ”What’s the problem”. 

 

3.1 Material 

Mitt material består av SD:s och NMR:s eget publicerade material samt artiklar skrivna av 

representanter för partierna. För SD hämtas material från deras egen hemsida, sd.se, samt deras 

partiprogram (benämns som ”manifest” på hemsidan) och artiklar skrivna av representanter för 

partiet som publicerats i svenska dagstidningar. Jag använder även material från SD:s 

kvinnoförbund, SD-kvinnors, hemsida. För NMR används deras partiprogram, samt artiklar 

som publicerats på deras hemsida Nordfront, som är skrivna av personer aktiva inom partiet. 

 

Jag analyserar inte partiprogrammen i sin helhet på grund av att jag inte anser alla punkter 

relevanta för just partiernas jämställdhetspolitik. Därför har jag valt att titta på några utvalda 

delar ur programmet, närmare bestämt punkterna ”Familjepolitik” och ”Jämställdhet” för SD 

och punkten ”Familjepolitik och kvinnans roll” för NMR, då NMR inte har någon punkt 

specifikt för jämställdhet. Dessa val gör jag på grund av att jag ser i partiernas artiklar att både 

SD och NMR verkar koppla samman jämställdhet med dessa teman: familjen samt kvinnor och 

mäns olika roller. På hemsidan sd.se finns en flik för ”Politik A–Ö”, där jag använt de kortare 

texterna skrivna under rubrikerna ”Abort” och ”Kärnfamilj” som ger en beskrivning av vad 

SD:s ståndpunkt är kring begreppen, då dessa även inkluderas inom familjepolitiken och 

jämställdhetspolitiken av SD. Vidare använder jag mig av material från SD-kvinnors hemsida, 
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eftersom detta är ett förbund för kvinnor inom SD och som arbetar specifikt med SD:s 

jämställdhetsfrågor.  

 

NMR publicerar själva på sin hemsida artiklar som är skrivna av partiets representanter, både 

nyhetsartiklar, krönikor och debatterande inlägg. Jag har valt artiklar härifrån då alla dessa är 

skrivna utifrån NMR:s ståndpunkt, publicerade på en sida som styrs av NMR och därmed kan 

anses vara representativa för deras åsikter. Artiklarna som valts ut är 7 krönikor och 2 

nyhetsartiklar. Artiklarna är skrivna mellan åren 2011 och 2018. Majoriteten av artiklarna jag 

valt är skrivna mellan 2015 och 2018 för att de ska vara så aktuella som möjligt för partiets 

nuvarande politik. Det fanns inte ett stort utbud av artiklar som uttryckligen diskuterade 

begreppet jämställdhet, därför valde jag att utöka mitt sökspann gällande tid något, för att hitta 

mer material som passar den del av mitt syfte som handlar om vad partierna fyller 

jämställdhetsbegreppet med för innebörd. Artiklarna som valts ut berör jämställdhet, hbtq-

frågor, representationer av kvinnor och män, genus samt feminism. Dessa ser jag som relevanta 

för att svara på hur de ser på jämställdhet. 

 

För SD används debattartiklar skrivna av representanter för partiet. Inledningsvis ämnade jag 

använda material från SD-kuriren, men på grund av att jag inte lyckats få tillgång till alla 

nummer av tidskriften blir materialet som kan användas från den begränsat, särskilt när jag 

därtill endast söker artiklar som berör jämställdhet. Därför har jag istället valt att använda 12 

debattartiklar skrivna av SD, som publicerats i olika svenska tidningar. Dessa är skrivna mellan 

2017 och 2018 och är alltså närmre i tid, och jag anser att de representerar SD:s ståndpunkt 

även om de inte är publicerade i en egen tidskrift då skribenterna alla är representanter för SD. 

Materialet är jämförbart med NMR:s då artiklarna är skrivna av partirepresentanter, oavsett om 

de är publicerade av partiet självt eller av annan dagstidning. Antalet artiklar för SD är fler då 

dessa innehöll mindre text än krönikorna från NMR, därav anser jag materialet vara likvärdigt 

trots skillnad i antal artiklar. På grund av att vissa artiklar är längre än andra och därmed rymmer 

mer material, används också dessa längre artiklar i större utsträckning i analysdelen än vad de 

kortare artiklarna gör.  

 

Jag vill poängtera att jag inte försöker jämföra partiernas politik som helhet, då NMR kan ses 

som ett mer explicit nazistiskt och konservativt parti, där SD har förflyttat sig längre från sina 

nazistiska rötter genom förändring av sin politik, men jag ser att det är av relevans att jämföra 

hur de för fram retoriken om jämställdhet. Trots att partierna idag profilerar sig annorlunda kan 
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det identifieras huruvida det finns likheter mellan dessa partiers sätt att använda jämställdhet 

som tillgång eller som hot, vilket i sin tur kan sättas i relation till den bredare kontexten kring 

motståndet mot genus, som jag nämnde i inledningen. 

 

3.2 Diskursanalys som metod 

För att analysera mitt material kommer jag att använda diskursanalys som metod. Diskursanalys 

beskrivs som ett brett fält som kommit att innebära en rad olika inriktningar av diskursanalysen 

som metod (Bergström & Ekström, 2018:254). En av de centrala delarna för diskursanalys som 

lyfts är den språkliga praktiken, där man tar språkets konstituerande roll i beaktning. Språket är 

inte något som kan ses som neutralt, utan genom hur man väljer att beskriva sin omgivning 

konstrueras den ur ett visst perspektiv. Diskursanalysen används även ofta för att analysera 

makt– och sociala relationer, vilket kopplas samman med den språkliga konstitueringen, som 

vanligen skapas av en social praktik, vilken i sin tur alltid innebär konsekvenser för hur 

maktrelationer formas (Jørgensen & Phillips 2000:15–17). Vidare är skapandet av sociala 

identiteter relevant för diskursanalys, där man ser till dessa identiteter som föränderliga. Här 

exemplifieras hur olika identiteter så som ”man” och ”kvinna” inte är kategorier som finns om 

vi inte själva konstruerar dem, utifrån vår egen självbild och andras föreställningar. Det 

poängteras även att dessa alltid är relationella och skapas i motsatser till varandra; inte sällan 

genom ett ”vi” och ett ”dom” (Bergström & Ekström 2018:254–256). Just den språkliga 

praktiken och formandet av sociala identiteter ser jag som relevanta för min analys, där jag 

kommer att fokusera på specifika begrepp och vilka betydelser som läggs i begreppen. Hur 

skapar NMR och SD sociala identiteter i sina partiprogram och andra texter utifrån hur de 

beskriver kvinnor och män, familj, och så vidare? Tanken om ett ”vi” i motsats till ”de andra” 

är något som nämns i min teoridel, på det viset går min metod delvis in i den teoretiska delen 

av uppsatsen – vilket jag ser som en fördel.  

 

3.3 Analysverktyg och tillvägagångssätt 

Eftersom mitt material består av politiska partiers texter anser jag att Bacchis What’s the 

problem represented to be-ansatsen (WPR-ansatsen) är adekvat för att analysera materialet, då 

detta verktyg är formulerat i syfte att analysera policymaterial så som politiska förslag och 

texter. Här läggs fokus på att avslöja problemrepresentationer och subjektspositioner, genom 

att fokusera på hur ett problem representeras i materialet som undersöks, istället för att se till 
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problemen i sig, eftersom dessa inte kan ses som självklara sanningar. Det finns inga givna sätt 

att se på något som i samhället uppfattas som ett problem, heller inte på hur det problemet ska 

åtgärdas – utan problemen skapas genom representationen av dem och det kan därmed finnas 

olika sätt att betrakta samhället och vad i samhället som är ett problem, samt hur det ska lösas.  

(Bergström & Ekström 2018:271–272). Subjektspositioner kopplas till sociala identiteter, och 

handlar om att vilka vi är formas av diskurser. En person kan inta olika subjektspositioner: som 

muslim, kvinna, och moder, exempelvis. Utifrån dessa subjektspositioner begränsas och 

möjliggörs olika handlingar och våra liv levs utifrån våra subjektspositioner. Genom att 

synliggöra dessa subjektspositioner synliggörs vilka handlingsmöjligheter och begränsningar 

den medför (Bergström & Ekström 2018:264). Detta är vad WPR-ansatsen söker lyfta fram.  

 

För att genomföra en diskursanalys utifrån WPR-ansatsen finns ett analysverktyg bestående av 

ett antal analysfrågor. Härifrån har jag valt ut några av de frågor som formulerats, och översatt 

samt delvis formulerat om dem, för att passa mitt syfte och mina frågeställningar. Frågorna är 

följande: 

- Vad presenteras problemet vara i texterna? 

- Vad tas för givet i sättet att representera problemet? 

- Lämnas något utanför i problemrepresentationen? 

- Vilka effekter får sättet att representera problemet? 

Dessa frågor handlar om att konkretisera vad problemet presenteras vara och vad som antas 

eller tas för givet i relation till problemrepresentationen, även vilka effekter sättet att 

representera problemet får – för exempelvis vilka reformer partiet vill genomföra och vilka 

subjektspositioner som skapas utifrån problemformuleringen (Bergström & Ekström 2018:273). 

Frågan om vad som lämnas utanför i problemrepresentationen handlar om att synliggöra det 

som inte finns med, eller inte problematiseras, i sättet att beskriva problemet. Alltså, om 

problemet framställs handla om exempelvis kvinnor, ser man till att undersöka faktumet att 

männen lämnas utanför (Bacchi 2009:13). Dessa frågor kommer jag ställa till materialet i syfte 

att analysera hur SD och NMR framställer något som problem, både genom vad de uttryckligen 

skriver och vad de lämnar osagt. Därtill kommer jag att se till hur partierna genom språket 

konstruerar olika subjektspositioner, vilket för min uppsats innebär att förstå hur olika sorters 

män och kvinnor konstrueras i texterna.  

 

Mitt material kommer att presenteras genom att jag sammanfattar det som skrivs i de olika 

dokumenten och artiklarna, samt att plocka ut citat från texterna för att öka genomskinligheten 
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i analysen. Transparens beskrivs av Bergström och Ekström (2018) som viktigt för att kunna 

dra trovärdiga slutsatser i analysen av sitt material. Detta innebär att materialet ska presenteras 

på ett sätt som ger insyn i det, vilket kan göras genom att använda citat. Dessa ska i sin tur 

väljas på grund av att de är representativa för helheten av materialet, och inte väljas till grund 

för att kunna påvisa en slutsats (Bergström & Ekström 2018:290). Av den anledningen ser jag 

citatanvändning som ett verktyg för att kunna ge större insyn i vad som står i dokumenten och 

artiklarna, och jag gör därtill medvetna val av citat för att de ska representera helheten i texterna.  

 

4. Analys 
Rubrikerna i analysdelen är formulerade utifrån mina fyra frågeställningar i syftet. Min analys 

av materialet från både NMR och SD presenteras under dessa gemensamma rubriker. En 

fördjupande jämförelse görs i den avslutande delen (under punkt fem). Jag kommer här att 

redogöra först för vilken betydelse jämställdhet har hos partierna, genom hur jämställdhet 

beskrivs som problem, eller som en möjlighet. Andra delen analyserar vilka positioner som 

tillskrivs olika män, sedan görs detsamma för kvinnor i efterföljande del. Avslutningsvis 

analyseras hur familjeidealet konstrueras av partierna och vilka som utesluts i bilden av den. 

Det första temat är övergripande och går in i de andra delarna, men jag väljer ändå att inleda 

med det som ett separat tema, då det ger en bild av hur partierna ser på jämställdhet och hur 

den används i deras politiska retorik. 

 

4.1 Olika betydelser av jämställdhet 

4.1.1 Jämställdhet som problem 
NMR använder inte begreppet jämställdhet i sitt partiprogram, men talar om att kvinnor och 

män ska värderas lika och ges samma förutsättningar (NMR 2017). Däremot diskuteras 

begreppet jämställdhet i ett antal nyhetsartiklar och krönikor publicerade på NMR:s sida 

Nordfront, vilka har många gemensamma punkter med det som står i partiprogrammet, därav 

kommer materialet från partiprogrammet även analyseras under denna del.  

 

I en av krönikorna från NMR framkommer att de har en bild av att kvinnor och män är 

biologiskt olika:  
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Jämställdheten som i dag eftersträvas kan inte i praktiken utföras. Män och kvinnor 

är biologiska annorlunda. Naturen skapade oss olika och att kämpa mot naturen är 

en kamp vi aldrig kan vinna. (Andrén 2017) 

De menar att den jämställdhet som förespråkas idag inte kan uppnås på grund av dessa 

biologiska skillnader, detta för att naturen skapat kvinnan och mannen olika och att försöka 

uppnå en jämställdhet där biologiska skillnader ignoreras är att kämpa mot naturen. De 

fortsätter med att skriva att den livsstil som kvinnor lever idag, där karriär lyfts som viktigt, inte 

gör kvinnor lyckliga. Det poängteras dock att kvinnor inte ska vara ägodelar till männen och att 

båda könen ska behandlas med respekt av varandra (Andrén 2017). Detsamma sägs i en annan 

artikel som redogör för hur män och kvinnor av naturen är födda olika, psykiskt och fysiskt. 

Ingen ses som mindre värd än den andra, men de två könen har skilda uppgifter och syften 

(Forslund 2011). NMR verkar koppla samman begreppet jämställdhet med värderingar och 

syften som de själva inte håller med om – därav syns ett motstånd mot jämställdhet hos NMR. 

 

Kvoteringsfrågan tar stor plats hos båda SD och NMR, i relation till arbete. Det finns inom SD 

en tanke om att jämställdhet inte bara ska handla om kvinnor och att de ska kvoteras in i olika 

branscher för en jämn representation. ”När andra kvinnoförbund endast lyfter så kallade 

kvinnofrågor väljer SD att lyfta blicken och se till ett mer balanserat samhälle i stort.” skriver 

SD-kvinnor1. De menar att andra fokuserar på representation och att räkna hur många kvinnor 

respektive män som sitter i styrelser eller arbetar inom olika branscher, samt att många strävar 

efter ett könsneutralt samhälle (SD-kvinnor u.å.). 

 

Vidare ser SD till kvinnors arbetssituation som ett problem, där kvinnodominerade yrken inom 

välfärd generellt innebär dåliga arbetsvillkor och låga löner. De riktar kritik mot genusteorier 

och kvotering, och menar att för att kunna förbättra arbetsvillkoren i de kvinnodominerade 

yrkena är det inte rätt väg att gå. De framhåller att det viktiga inte är hur fördelningen mellan 

män och kvinnor ser ut på olika arbetsplatser och på chefspositioner (Sverigedemokraterna 

2018a:18). 

                                                
1 SD-kvinnor är förkortningen för SD:s kvinnoförbund som bildades 2010, vilka verkar för att lyfta 

kvinnor inom partiet, samt för att uppmuntra fler kvinnor att ansluta sig. De fokuserar på 

jämställdhetspolitiken som SD driver och vill utveckla denna ur ett kvinnligt perspektiv, för att uppnå 

ett jämställt samhälle (SD-kvinnor, u.å. a). 
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För Sverigedemokraterna handlar jämställdhetspolitik istället om att lösa de problem 

som slår ojämnt, snarare än att fördela dem jämt mellan könen. Vi fokuserar på att 

skapa möjligheter och förbättra livsvillkor, kön ska inte spela någon roll för huruvida 

ditt problem tas på allvar, ditt val accepteras och din rätt till självbestämmande 

respekteras. (Sverigedemokraterna 2018a:18)  

De sätter alltså fokus vid rätten att själv bestämma och att inte kontrollera hur könsfördelningen 

ser ut på arbetsmarknaden, som ett sätt att uppnå jämställdhet.  

 

Hos NMR diskuteras kvotering i relation till familj och kvinnans roll. NMR ställer sig kritiska 

till dagens samhälle som de menar förespråkar att både män och kvinnor ska prioritera karriär. 

Detta innebär att annat viktigt tvingas väljas bort till förmån för karriären. I kvinnors fall handlar 

det om att barn och familjen måste bortprioriteras. De tydliggör att: 

Självklart vill vi inte kedja fast kvinnor vid spisen och vi ingår inte heller i någon så 

kallad patriarkalisk struktur där kvinnan ses som ett hot mot mannen. Inget kunde 

vara längre från sanningen eftersom vi är lika stora motståndare till denna typ av 

mansschauvinism som vi är till feminism. Feminismen gör samma sak som 

mansschauvismen, det vill säga ställer mannen och kvinnan mot varandra - istället 

för som naturen skapade dem, som ett komplement till varandra. (NMR 2017:40–

41) [sic] 

Här hänvisar de alltså till naturen och biologiska skillnader mellan män och kvinnor. I och med 

att de framhäver hur män och kvinnor kompletterar varandra, snarare än att de är lika, eller har 

samma möjligheter, kan det utläsas att de anser att kvinnor och män är ämnade för olika 

uppgifter (NMR 2017:40–41). Detta tydliggörs ytterligare i kommande stycke, där de riktar 

kritik till kvoteringssystem där ”mindre lämpade människor” kvoteras in i olika yrken. De anser 

att det finns vissa yrken som är bättre lämpade för kvinnor, och lika så för män. Däremot vill 

de inte begränsa genom att förbjuda arbeten utifrån kön: 

Ingen kvinna bör förbjudas att arbeta som t.ex. brandman och ingen man bör 

förbjudas att arbeta som sjuksköterska, men de ska i sådana fall få platsen för att de 

är bäst lämpade för jobbet och med exakt samma krav som det andra könet hade haft. 

(NMR 2017:40–41) 

Med det sagt motsäger de sig inte att kvinnor arbetar, men de vill höja kvinnans status som 

ansvarig för familj och moderskap. De menar att den nordiska kvinnan ska kunna välja familjen 

före karriär (NMR 2017:40–41). Collins (1998) förklarar hur det traditionella familjeidealet 
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gärna framställs som att alla familjemedlemmar både bidrar och drar nytta av familjen som 

gemenskap, på olika sätt, när det i verkligheten handlar om att familjen ofta byggs på en 

hierarkisk ordning, liknande den hierarki som finns i samhället. Genom att förespråka en 

traditionell familjeuppbyggnad där kvinnan är hemma med barn och tar hand om hushåll, 

upprätthålls maskuliniteten och mannen som överordnad (Collins 1998:65). På det här viset blir 

NMR:s bild av vilka roller män och kvinnor är bättre lämpade för att inneha i en familj ett sätt 

att reproducera en ordning där mannen innehar den starka positionen – samtidigt som de vill 

framställa det som att de värderar kvinnans roll lika högt.  

 

Jämförelsen som görs mellan manschauvinism och feminism (NMR 2017:40–41) väcker också 

frågan om vad deras tolkning av feminism innebär, då manschauvinism handlar om en 

inställning om att män är överlägsna kvinnor. Feminism ställer män och kvinnor emot varandra 

enligt NMR, vilket de anser vara negativt, men ställer inte NMR själva män och kvinnor emot 

varandra genom att de framhäver de biologiska skillnaderna? Motstånd mot feminism visas på 

likande sätt i materialet från SD, där även de kopplar kvotering och lika representation av män 

och kvinnor i olika branscher till feminism. De menar att vänsterperspektiv och feminism styrt 

jämställdhet till att handla om detta, vilket SD vill förändra då det inte är jämställdhet för dem 

(Hermansson 2018). SD ställer alltså också feminism mot jämställdhet. Eduards (2012) skriver 

att motståndet mot feminism handlar om att den hotar den nationella bilden av jämställdhet som 

svenskt. Att dra en skiljelinje mellan att vara för jämställdhet, men inte kalla sig feminist, är 

inget ovanligt. Feminismen kan ses som att den ifrågasätter, eller utvecklar, delar av den 

svenska jämställdheten, genom att exempelvis inkludera tankar om kön, ras och heteronorm 

och mena på att det finns mer att göra på området jämställdhet i Sverige. Detta krockar med 

föreställningen om Sverige som jämställt, som kommit att bli en del av den nationella 

identiteten (Eduards 2012:272). Det här kan också ställas i relation till det som Borchorst och 

Siim (2008) skriver om jämställdhet i Sverige (och Skandinavien). De menar att begreppet 

jämställdhet inte är tillräckligt inkluderande av andra faktorer än kön och att den inte väger in 

aspekter av ras och klass, exempelvis (Borchorst & Siim 2008:221). Feminismen utmanar alltså 

delvis den jämställdhet som råder i Sverige och vill inkludera fler aspekter än bara kön. Enligt 

SD verkar däremot jämställdhet och feminism inte vara förenligt och även om de ser att Sverige 

inte är helt jämställt idag är inte feminism en väg dit. Feminismen blir istället ett hot mot SD:s 

bild av ett jämställt Sverige, på samma sätt som migration och islam blir.  
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Delad föräldraförsäkring diskuteras av både SD och NMR. NMR lyfter i artikeln ”Jämställdhet 

mellan föräldrar gör dig sjuk” (Redaktion, 2015) en rapport som visat att de familjer som 

försöker dela upp föräldraledigheten mer jämt har högre antal sjukskrivningar. NMR menar att 

detta bevisar att traditionella familjekonstellationer där modern tar större ansvar för hem och 

barnomsorg är bättre för samhället, då kostnaden för sjukskrivningar ökat de senaste åren 

(Redaktion 2015). I en annan nyhetsartikel lyfts att jämställdhet inte är lika populärt inför 

valåret 2018. Jämställdhet hamnar på plats 10 i en Novusmätning av de tio viktigaste ämnena 

för väljare, vilket de menar visar på att väljarna inte är så intresserade av jämställdhet trots 

media och politikers intresse för det. I artikeln framgår att jämställdhet inte är något som ses 

som positivt av NMR då det kopplas ihop med frågor om samtyckeslag och kvotering 

(Redaktion 2018).  

 

Motståndet mot kvotering och delad föräldraförsäkring uppkommer även hos SD. De vill 

förändra synen på svensk jämställdhet, som de menar tidigare har styrts av ett vänsterperspektiv. 

De beskriver deras bild av jämställdhet: 

Jämställdhet innebär att både kvinnor och män skall ha samma möjligheter att ta sig 

fram och skapa sig det liv var och en vill. Att man kan välja att jobba hårt för att bli 

vd, men också välja att stanna hemma med sina barn, vilket också innebär hårt arbete 

som inte skall förringas. […] Om man hävdar att kvinnor behöver särlagstiftning för 

att ta sig fram, då tror man inte på kvinnors förmåga och kompetens. Om man påstår 

att kvoterad föräldraförsäkring är nödvändigt, då tror man inte på kvinnors förmåga 

att göra personliga val. (Hermansson 2018). 

Anledningen till SD:s motstånd mot pappamånader och kvotering handlar om att de tror på 

kvinnors förmåga. Det behövs inte stöd för att kvinnor ska kunna bli VD:ar om de vill, samt att 

viljan att införa delad föräldraförsäkring innebär att man inte tror på kvinnors möjlighet att välja 

själva. De vill också uppvärdera hemarbetet som viktigt (Hermansson 2018). SD talar om att 

istället för kvotering, politiska påtryckningar och särbehandling, använda nätverk som 

exempelvis deras förening SD-kvinnor, för att lyfta de kvinnor som visar på ambition. De som 

vill sitta i bolagsstyrelser ska kunna göra det oavsett sitt kön, men om kvinnor inte vill inneha 

de positionerna i lika stor utsträckning som män är det inget problematiskt med detta, då 

jämställdhet för SD inte handlar om representation och att det ska vara lika många män och 

kvinnor på en arbetsplats (Herrstedt & Lindberg 2018).  
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SD vill ha en föräldraförsäkring som inte är kvoterad i syfte att ”förenkla familjers livspussel”, 

samt förbättra möjligheter för föräldrar och anhöriga att vara hemma med barnen utanför 

föräldraförsäkringen (Sverigedemokraterna 2018a). Att kvotera föräldraförsäkringen är att 

försvåra för familjer, menar SD, då familjerna själva vet bäst hur de vill dela föräldraledighet. 

Att familjen får rätt förutsättningar är viktigt, då denna har den starkaste rollen i samhället som 

uppfostrande av barnen som blir Sveriges framtid (Hermansson & Kronlid 2018a). 

Anledningen till att föräldraförsäkringen måste kunna anpassas efter familjens egna behov 

förklaras ytterligare i följande stycke:  

Dels spelar faktorer som amning, anknytningsprocesser med mera in – faktorer som 

varierar stort från familj till familj och barn till barn. […] Därtill kommer 

ekonomiska faktorer, som det faktum att stora löneskillnader i praktiken kan göra 

det omöjligt för en familjs ekonomi att gå ihop om den ena partnern tar ledigt. 

(Kronlid & Bieler 2017). 

De menar att familjebildande inte är ett hinder för jämställdhet, där andra politiker vill 

framställa familjebildandet som en kvinnofälla på grund av att det oftast är kvinnan som är 

hemma med barnen. SD vill då istället främja möjligheten för att båda föräldrarna ska kunna 

välja att ta ut föräldraförsäkring utan att den ekonomiska påverkan blir för stor (Kronlid & 

Bieler 2017). Att de talar om amning kan också kopplas till att det är modern som de väntar sig 

ska vara den som är hemma med barn, även om de lägger fram det som att det varierar mellan 

familjer. 

 

Föräldraförsäkringen blir för båda partier alltså mer av en fråga om familjens individuella rätt 

att bestämma, snarare än en jämställdhetsfråga. Forskning är dock överens om att det är en 

jämställdhetsfråga, då det mestadels är kvinnor som är hemma med barn längre tid än männen, 

vilket påverkar bland annat ekonomisk ställning för kvinnor samt att det gör att kvinnor blir 

ensamt ansvariga för hem och hushåll, vilket är belastande. SD talar om att låta familjer 

bestämma själva och därmed värdesätta deras välmående, men forskning visar att ojämn 

föräldraförsäkring blir negativt för båda könen – även män drabbas genom att de inte får 

tillräckligt med tid hemma med sin familj, medan kvinnor får oproportionerligt stort ansvar 

(Augustsson & Harryson 2015, Avdic & Karimi 2017).  

 

På liknande sätt som partierna motsätter sig feminism, syns att SD är skeptiska till 

genusvetenskap och genuspedagogik. SD beskriver genusvetenskapen som utformad som 
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en ”påtvingad överideologi” som införs i näst intill att lärosäten, trots att den inte alltid kan 

tillföra något på alla kurser så länge den inte handlar om specifikt genusvetenskap. De skriver 

i en artikel att: 

Vi kan dessutom ifrågasätta hur mycket av denna vetenskap som verkligen vilar på 

vetenskaplig grund och vad som är politiskt betingat av denna vetenskap. (Stenkvist 

& Jakobsson 2018a) 

De verkar alltså ställa sig skeptiska till genusvetenskapens pålitlighet. Att tvinga in 

genusvetenskap i andra ämnen och lärosäten menar de inte är akademisk frihet utan diktatur 

(Stenkvist & Jakobsson 2018a). I en annan artikel framkommer, likt i föregående citat, att SD 

ser genusvetenskapen som politiskt styrd: 

[…] det står i högskolelagen att trovärdighet och god forskningssed skall värnas. 

Således skall all forskning bygga på vetenskaplig grund och inte på politiska 

diskurser. Vi menar att en del, inte all, genusforskning och den genuspedagogik som 

bedrivs på lärosätena bryter mot dessa principer. (Stenkvist & Jakobsson 2018b) 

De skriver fortsättningsvis att de vill avstyra vad de beskriver som den genusdiskurs som 

existerar på universiteten (Stenkvist & Jakobsson 2018b). SD riktar även kritik mot 

genuspedagogiken ur barnperspektiv, där genustänk på förskolor ses som negativt. De skriver 

att de inte vill förvirra sina barns identitet genom genuspedagogiken (Kirchberg & Kotanen 2018). 

Ståndpunkten är densamma för artiklarna som diskuterar genus: genus är något som inte kan 

anses vara användbart, räknas som vetenskap eller tillföra något för varken barn eller den högre 

utbildningen. Det framgår att det är särskilt när genusvetenskapen (som är ett tvärvetenskapligt 

ämne) kombineras med andra ämnen eller appliceras på barn i förskolor exempelvis, som den 

blir ett problem. Att genusvetenskap inte anses vara vad namnet antyder: en vetenskap, visar 

dock på att det finns en skepticism mot ämnet i sig självt och inte bara när den sprids till flera 

universitetsämnen. Genusvetenskap berör många av de teman som SD:s 

problemrepresentationer handlar om, som exempelvis våld mot kvinnor och diskriminering. 

Detta verkar alltså inte vara något SD vill ska vara en del av utbildningen. Detta blir en del av 

paradoxen kring jämställdhet, där SD vill förespråka jämställdhet men samtidigt känner sig 

hotade av genuspedagogik och feministiska reformer så som kvotering och delad 

föräldraförsäkring.  

 

Det som syns i materialet från SD och NMR är hur de motsätter sig feminism och genusteorier 

samt att allt ska delas lika mellan könen genom delad föräldraförsäkring och kvotering. Just att 



 

 24 

koppla samman kvotering och att antalsmässigt skapa jämn fördelning mellan könen med 

jämställdhet är vanligt, beskriver Rönnblom (2011), då jämställdhet ofta reduceras till att bli en 

fråga om representation. Jämställdhet blir kvantitativt; allt ska räknas och delas lika (Rönnblom 

2011:42). Jämställdhet behöver inte nödvändigtvis handla om kvotering, men NMR och SD 

verkar koppla ihop dessa och NMR tar genom det avstånd från hela begreppet jämställdhet, 

medan SD verkar omformulera det för att passa sitt syfte.  

 

4.1.2 Jämställdhet som möjlighet 
Trots den negativa bild som framkommer av jämställdhet understryks också vissa positiva delar 

med jämställdhet av båda partier. Det är en övervägande del i materialet som handlar om 

problem, vilket jag visat på ovan, men här vill jag även lyfta hur jämställdheten används som 

en tillgång. Jämställdheten som möjlighet kommer även synas under andra rubriker i uppsatsen, 

men här lägger jag främst fokus vid hur jämställdheten lyfts som en svensk och nordisk 

värdering. 

  

NMR skriver i en artikel om jämställdhet i relation till religion och nation. De skriver att Norden 

historiskt varit jämställt men att kristendomens intågande gjorde samhället mindre jämställt: 

De nu rådande striderna könen emellan är endast en destruktiv efterdyning av tusen 

år av ett onaturligt leverne som tvingades på oss nordbor. Den främmande kristna 

läran som gav mannen rätten att aga både hustru och barn (!) har inte på något vis 

att göra på våra nordiska breddgrader! Det är på tiden att den nordiska kvinnan skyr 

dessa tankegångar som pesten. (Forslund 2011) 

Norden lyfts fram som att historiskt ha behandlat kvinnor lika, men att kristendomen förändrade 

detta. Fortsättningsvis ges en definition av vad jämställdhet innebär för nationalsocialismen.  

När vi nationalsocialister talar om jämställdhet könen emellan är lika fördelning av 

till exempel diskning en ickefråga. Vi ser istället till de båda könens verkliga 

färdigheter och anser det vara en självklarhet att var och en tar sitt ansvar för ett 

harmoniskt samspel. Ska en kvinna varje gång känna sig förtryckt då hon utför 

hushållsarbete eller ammar sitt nyfödda barn? […] någon måste organisera hemmet 

och ta hand om barn och äldre. Naturen har sett till att det i 99% av fallen är kvinnor 

som lämpar sig bäst för dessa uppgifter. Inte för den sakens skull sagt att en 

nationalsocialistisk man INTE kan utföra samma uppgift om det skulle behövas. 

(Forslund 2011) 
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Här menar de att vem som utför hushållsarbete är irrelevant, och att en kvinna inte är förtryckt 

för att hon utför hushållsarbetet i ett hem, då detta är uppgifter som lämpar sig bäst för kvinnor. 

Samtidigt ska de inte ses som svaga, utan uppmuntras vara starka och intelligenta. Männens 

uppgift i sin tur är att försvara sitt folk och försörja sin familj, samt uppfostra söner till ”män 

av heder och ära”. Detta samarbete där mannen och kvinnan kompletterar varandra menas vara 

sättet att uppnå jämställdhet (Forslund 2011). Mannen som försvarare av kvinnor och nationen 

och kvinnan som ansvarig för reproduceringen har ofta varit grunden för nationens bevarande, 

beskriver Eduards (2012). Därtill har nationens uppbyggnad historiskt alltid dominerats av män, 

styrs av män samtidigt som de understötts av kvinnor. Kvinnors röster har därigenom inte fått 

höras, utan de har reducerats till att inta en position där de föder nationen och beskyddas av 

männen som styr (Eduards 2012:21). NMR beskriver en bild av nationen som är nästintill 

identisk med hur den beskrivs av Eduards, genom att kvinnor reduceras till rollen som moder 

medan män höjs till försvarare av kvinnorna. Förhållandet mellan den som förvaras och den 

som försvarar är sällan neutralt, där den försvarade ofta tvingas rätta sig efter försvararens 

villkor. Därigenom är NMR:s sätt att sätta män och kvinnor i roller av försvarande och 

försvarare problematiskt och skapar ojämlikhet i form av att kvinnor sätts i beroendeställning 

(Eduards 2012:20–21).  

 

NMR lyfte ovan hur Sverige historiskt varit ett land som var jämställt, vilket är en liknande 

poäng som SD vill lyfta när de skriver om ämnet, där de kopplar samman Sverige med att vara 

ett land som behandlar kvinnor jämlikt med män. Under rubriken ”Jämställdhet” i SD:s 

partiprogram skrivs inledningsvis om att Sverige ses som ett länderna i världen som kommit 

längst med jämställdhet, men de poängterar även att det finns saker kvar att uppnå innan Sverige 

är helt jämställt. Otrygghet är ledordet för de problem som beskrivs: kvinnor har upplevt sig 

mer otrygga de senaste åren, antalet anmälningar av sexualbrott har ökat samt att hedersrelaterat 

förtryck lyfts som ett nyuppkommet problem i Sverige (Sverigedemokraterna 2018a:18). De 

kritiserar feministiskt självförsvar som en lösning på problematiken kring våld mot kvinnor, 

vilket de ser som problematiskt eftersom ansvaret då läggs på kvinnorna, alltså offren själva, 

när säkerheten egentligen ska vara samhällets ansvar och inte offrets (SD-kvinnor u.å.). Det här 

överensstämmer med Hamruds (2014) slutsatser om att SD gärna lyfter jämställdhet som 

positivt, särskilt när det handlar om att motverka hedersvåld (som kopplas till andra kulturer än 

den svenska) och annat våld mot kvinnor, samtidigt som de inte anser att feminism och 

genusvetenskap är vägar till jämställdhet – det är exempel på när jämställdheten ”gått för långt” 
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(Hamrud 2014:34). Jämställdhet blir alltså en möjlighet att framställa  Sverige som ett ”bättre” 

land, där våld inte förekommer naturligt utan är en följd av ett mångkulturellt Sverige.  

 

SD vill inte se jämställdhet som en kvinnofråga utan vill förbättra situationen för både kvinnor 

och män, samtidigt hänvisar de nästan uteslutande till kvinnors otrygghet (där våldet ofta 

kopplas till andra kulturer än den svenska) och kvinnors arbetsvillkor i kvinnodominerade 

branscher som problem medan männen blir relativt osynliga i SD:s texter. Jämställdhet verkar 

på det viset ändå bli en kvinnofråga för SD och deras kvinnoförbund, även om de inte vill 

framställa det som sådant. Rönnblom (2011) beskriver hur kvinnor tenderar att beskrivas som 

utsatta när man talar om jämställdhet. Detta gäller för olika grupper av kvinnor, ofta i relation 

till våld, men även när det handlar om jämställdhet på arbetsmarknad exempelvis. Kvinnor, 

som ”offer” på arbetsmarknaden, blir också de som väntas skapa förändring individuellt. 

Satsningar på jämställdhet riktas till kvinnorna själva och att de ska gå utbildningar för att lära 

sig att utveckla sin karriär – problemet med ojämställdhet på arbetsmarknaden presenteras ligga 

i att kvinnorna saknar kunskapen att skapa karriär. När det gäller våld läggs något större fokus 

på männen som del i åtgärderna, då det är de som till allra störst del utövar våldet mot kvinnor, 

visar Rönnblom (Rönnblom 2011:42–44). Dessa tendenser återfinns hos SD:s retorik, där de – 

trots ord om att de inte ser jämställdhet som endast en kvinnofråga – mestadels talar om 

kvinnors möjligheter att skapa karriär och ta sig an högre positioner (om de vill det). De ser inte 

representation som viktigt, utan sätter tro till kvinnans förmåga och vill endast se till att samma 

möjligheter gäller för alla kön. De verkar, på samma sätt som Rönnblom visar i sin analys, 

lägga ansvaret på kvinnorna som individer att skapa sina förutsättningar, genom exempelvis 

föreningen SD-kvinnor som ska lyfta kvinnorna som visar på ambition. Våldet, däremot, ska 

lösas genom skärpta straff för den som utför brottet och skuld ska inte läggas på offret. 

 

NMR lyfter alltså att Sverige historiskt varit ett land som var jämställt, där kvinnor och män 

behandlades lika. De förespråkar en nationalsocialistisk jämställdhet där kvinnor och män 

behandlas lika, men samtidigt tar hänsyn till att kvinnor och män inte är lika utan att de generellt 

lämpar sig bättre eller sämre för olika uppgifter i samhället på grund av sitt kön. SD ser på 

Sverige idag som ett av de mest jämställda länderna, där det icke-jämställda i samhället handlar 

om våldet mot kvinnor, vilket kopplas till andra kulturer än den svenska. Detta leder vidare till 

hur olika kvinnor och män konstrueras, vilket nästa del kommer att handla om. 
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4.2 Våldsamma invandrarmän och oskyldiga vita män  

Fokus hos både NMR och SD ligger till stor del på våldsproblematiken i Sverige som ett 

problem för samhället, där kvinnor känner sig otrygga och utsätts för sexuellt våld, och genom 

beskrivningarna framkommer också vilka positioner olika män får ta i relation till ämnet. Här 

analyseras vilka positioner som skrivs fram när dessa partier skriver om män: vilka som är 

problemen, och vilka som är oskyldiga. 

 

En artikel från NMR lyfter mäns negativa kvinnosyn som ibland syns i kommentarsfält på 

NMR:s sida Nordfront. Här diskuteras hur detta blir ett problem: 

Det är knappast en slump att vi sedan barnsben fått itutat i oss att fienden nummer 

ett är den vite mannen och att patriarkatet förtrycker oss på allehanda vis. Allt för 

att skapa en splittring inifrån. Men att sjunka så lågt att man kallar kvinnor för 

könsord eller horor är förkastligt och hör inte på något vis hemma hos en sund och 

nordisk kvinnosyn. (Forslund 2015a) 

En dålig kvinnosyn kopplas alltså inte samman med NMR:s ideologi och de tar avstånd från 

den genom att hävda att en ”nordisk kvinnosyn” inte inkluderar negativa åsikter om kvinnor. 

Det tilläggs också att det finns förståelse för att kvinnosynen kan vändas till att bli dålig på 

grund av att kvinnoidealet förändras, och många kvinnor inte lever upp till det ideal som NMR 

förespråkar. Därigenom är det inte konstigt att vissa män anammat en kvinnofientlig inställning 

(Forslund 2015a). Detta går att tolka som att en vit, nordisk man inte är sexist av naturen – det 

kommer någon annanstans ifrån. Det är även kvinnorna själva som kan ha skapat problematiken 

med kvinnofientliga män, genom att inte leva upp till hur kvinnor ska vara och bete sig. Frågan 

blir då vilka män som är de som naturligt har en dålig kvinnosyn?  

 

SD lägger stort fokus på kvinnors otrygghet i vardagen och den våldsproblematik som de ser i 

samhället i Sverige idag och genom hur de beskriver våldet som problem framställs även olika 

sorters män och vilka positioner de får inta. De beskriver hur var fjärde kvinna känner sig otrygg 

ensam utanför hemmet på kvällen och att var tionde kvinna inte vågar lämna hemmet. De menar 

att:  

[…]vi SD-kvinnor tror inte att vi behöver omskola män för att skapa trygghet – de 

absolut flesta männen i vårt land är helt vanliga, underbara grabbar och inte 

våldtäktsmän i väntan på rätt offer. (SD-kvinnor u.å a) 



 

 28 

Här verkar de inte peka ut specifikt någon grupp som de som skapar otrygghet för kvinnor, men 

de beskriver de flesta männen i Sverige som män som inte våldtar (SD-kvinnor u.å a). I en 

insändare av SD-kvinnor skrivs följande, med utgångspunkt i anklagelser som kommit mot SD 

för att ha trakasserat kvinnliga partimedlemmar: 

Vi ser med överraskning och förvåning på senaste dagarnas grova anklagelser och 

ryktesspridning mot vårt parti. Tanken att vi skulle tillhöra ett parti med en 

kvinnokultur där kvinnor sextrakasseras och byts ut på löpande band om vi blir 

obekväma är oss totalt främmande. Tvärtom har vi alltid känt oss välkomna och 

respekterade för vårt arbete tillsammans med våra manliga kollegor. (Jörtoft, 

Nicklasson, m.fl 2017)  

De ser SD som ett kvinnovänligt parti och motsätter sig rykten som kommit fram om 

trakasserier inom partiet (Jörtoft, Nicklasson, m.fl 2017). SD som lägger vikt på deras arbete 

för att motverka våld och trakasserier mot kvinnor, verkar enligt dessa två citat beskydda 

männen inom partiet, och svenska män. Svenska män är inga som trakasserar, vilket innebär att 

det är andra, icke-svenska män, som skapar otryggheten i Sverige. Detta är i likhet med Mulinari 

och Neergaards (2017) tankar om SD:s politik som konstruerar migranter, särskilt de med 

muslimsk bakgrund, som problem för jämställdheten i Sverige (Mulinari & Neergaard 2017:15). 

 

MeToo-kampanjen startades under 2017 där kvinnor började tala högt om sina erfarenheter av 

förtryck och utsatthet, bland annat av sexuellt våld. Detta fick stort genomslag och det gjordes 

upprop i olika branscher, vilket bland annat ledde till att några kända mediepersoner i Sverige 

offentligt anklagades för att ha utfört övergrepp. Detta resoneras kring i en av NMR:s krönikor:  

I skuggan av den minst sagt hätska lynchstämning som fått råda sedan #MeToo-

kampanjen såg dagens ljus i höstas så har de verkliga kvinnoövergreppen tillåtits 

fortgå. För vad är väl en gruppvåldtäkt jämfört med Martin 

Timells påstådda ”sexistiska och rasistiska” kommentarer? Inget om man frågar 

gammelmedia. Det har talats och skrivits med stora ord om en ”kvinnlig revolution” 

och att striden nu tas för att förhindra övergrepp. (Forslund, 2018b). 

Här menar de att det inte alls stämmer att kampanjen hjälpt att motverka sexuella övergrepp 

mot kvinnor, utan att syftet med kampanjen varit att ”hetsa” mot svenska heterosexuella män 

och feminisera männen. Metoo-kampanjen har inneburit att det naturliga sexuella samspelet 

mellan man och kvinna porträtterats som något dåligt, medan övergrepp så som grupp- och 

överfallsvåldtäkter ignoreras. Vidare skrivs att: 
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Det finns öppna sidor på nätet där svenska tjejer hängs ut som ”orrar och svenska 

horor” och det är uppenbart för varje läskunnig människa att inse att det inte är 

svenska killar/män som håller i dessa sidor. […] Något har hänt med vårt Sverige 

och ingen #MeToo-kampanj i världen kommer att råda bot på detta. De enda som 

kommer att avsexualiseras än mer är de svenska killarna/männen. (Forslund 2018b) 

Återigen poängteras avmaskuliniseringen av den vita mannen som ett problem, samtidigt som 

de män som invandrat beskrivs som kvinnoföraktande. En parallell dras till flockmentalitet, där 

svenska kvinnor blivit som instängda i en fårhage där de tror sig vara trygga för att sedan inse 

att fåraherden släppt in rovdjuren i hagen (Forslund 2018b). 

När kvinnor gruppvåldtas och skändas sitter dessa skenheliga feministjävlar på sina 

höga hästar och ondgör sig över ”sliskiga svenska män”. Jag vill fråga er vad ni helst 

väljer… att gruppvåldtas, misshandlas och systematiskt förnedras av ett gäng 

invandrarmän eller få ett icke godkänt nyp i rumpan av en kollega på firmafesten? 

Jag kan garantera att med en gnutta jävlaranamma så kan man med enkelhet skaka 

av sig en överförfriskad svensk kåtbock. Det är betydligt svårare att som kvinna 

freda sig från ett gäng främlingar med våldtäktsplaner. (Forslund 2018b).  

Här syns hur männens positioner konstrueras med en dubbelhet i NMR:s texter. Den vita 

mannen hindras från sitt sexuella uttryck, eller sexuella samspel med kvinnor, vilket är vad de 

menar med ”avsexualisering”. När mannen inte har den delen kvar, försvinner även 

maskuliniteten – han ”avmaskuliniseras”. Den vita mannen blir därigenom ett offer för 

feministernas strävan efter jämställdhet, som innebär ett omformulerande av vad det innebär att 

vara man eller kvinna, vilket NMR motsätter sig: män är män och kvinnor, kvinnor.  Den vita, 

svenska mannen blir ett offer i texten, medan den icke-vita och icke-svenska mannen 

konstrueras som förövare, hotfull och kvinnofientlig, där dennes sexualitet istället blir 

problematisk i jämförelse med den vite mannens som tvärtom ses som eftersträvansvärd. 

 

Det här är i linje med det som Eduards (2012) skriver om den svenska jämställdheten, där 

invandrande män blir ett hot och ett problem. Den stora skillnaden mellan beskrivningar av 

invandrande män och svenska män är att invandrarmännen blir en homogen grupp medan 

svenska män är individer. På det viset kan en svensk man vara våldsam utan att alla svenska 

män behöver vara det, medan invandrarmännen kan porträtteras som en våldsam grupp endast 

för att en invandrare visats vara våldsam (Eduards 2012:57). Det här är tydligt visat i NMR:s 

och SD:s texter, genom att invandrare beskrivs som en alltjämt våldsam grupp. Samtidigt byggs 
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en hierarki mellan de svenska männen som endast nyper i rumpan, vilket verkar vara okej, och 

invandrarmän som gruppvåldtar, vilket inte är okej. Är det acceptabelt att ge sexistiska 

kommentarer, ifall det finns någon annan som begår en värre handling? Och kan inte svenska 

män genomföra gruppvåldtäkter?  

 

SD skriver mer om kvinnor än vad de skriver om män i relation till jämställdhet och i materialet 

blir männen därför i stor utsträckning osynliga, på samma sätt som jag visade i avsnittet om 

jämställdhet som paradox. Därav blir denna del om hur männen porträtteras i SD:s texter 

begränsad, men visar samtidigt på att jämställdhet för SD handlar främst om kvinnor, vilket 

kommer diskuteras i den jämförande och avslutande delen.  

 

4.3 Feministkvinnan mot idealkvinnan som moder 

När NMR och SD skriver om jämställdhet framkommer även vilka positioner kvinnorna får ta, 

där det visas vilken sorts kvinna som är idealet och vilken som blir ett problem. 

 

SD lägger, som tidigare nämnt, stort fokus vid att kvinnors otrygghet ökar i Sverige. Genom 

beskrivningarna av våldet som problem framkommer hur olika sorters kvinnor skrivs fram och 

vilka kvinnor som utsätts för vilket slags våld. SD skriver i några artiklar om vilka kvinnor som 

behöver jämställdhet, då främst kopplat till våld. Detta skrivs i en av artiklarna: 

Jag vill se till att ingen kvinna ska hindras i sitt val av kläder, umgänge, eller partner, 

för att familjen sätter religionen först. Jag vill att svensk jämställdhet skall handla 

om dessa kvinnor. Om dem som inte kan göra sina röster hörda. Jag vill förändra 

synen på jämställdhet i Sverige. (Hermansson 2018)  

I en annan artikel beskrivs problematiken kring kvinnors otrygghet, där vissa kvinnor inte får 

välja sin partner själva och utsätts för hedersvåld (Hermansson & Kronlid 2018a). Båda dessa 

artiklar lyfter religionen som problem. I den andra artikeln skrivs det om hedersvåld men inte 

kopplat till en särskild religion, nationalitet eller ras. Samtidigt talas det i andra sammanhang 

inom SD om kopplingen till kristendom och kristna värderingar, därav kan det underförstås att 

det är ickesvenska, icke-kristna religioner som talas om i citatet ovan, och att det inte är kristna, 

svenska kvinnor som de menar hindras i klädval, val av partner och umgänge.  

 



 

 31 

En annan artikel från SD beskriver hur svensk kultur och tradition tillsammans med kristendom 

är viktiga för Sveriges sammanhållning som nation. SD vill att kristendomen ska få inneha 

en ”positiv särställning”, och menar att Sverige idag hotas raseras genom att den kristna 

värdegrunden inte upprätthålls. I samma stycke diskuteras islamism som ett hot mot Sveriges 

trygghet. SD vill verka för kvinnors frihet, och exempel tas upp om att kvinnor inte vågar gå 

ute om kvällarna, att flickor tvingas bära slöja och att kvinnor utsätts för hedersvåld och inte 

har möjlighet att välja sin partner (Kronlid 2018). Det bildas utifrån exemplen som SD använder 

i texten en motsättning mellan kristendomen och islam, både genom att ta upp den extrema 

islamismen och diskutera slöja och hedersvåld, två saker som ofta förknippas med islam och 

muslimer. Detta är en slutsats som även Norocel (2013) dragit kring SD, där kristendom lyfts 

som en viktig grund i syfte att stärka deras uppmålande av Islam som hot (Norocel 2013). På 

liknande sätt beskriver Ekerstedt (2014) om hur högerextrema rörelser ofta målar upp bilden av 

fiender och offer, baserat på stereotyper, som exempelvis den muslimska kvinnan, men också 

den svenska kvinnan, som offer som behöver skyddas från den våldsamma 

muslimska/invandrande mannen. SD:s jämställdhetsarbete fokuserar till stor del på 

hedersförtryck, vilket härleds till andra kulturer än den svenska (Ekerstedt 2014:4, 36). Det 

visas alltså utifrån SD:s texter att de ser den muslimska kvinnan som hotad av muslimska män. 

SD målar upp muslimska kvinnor som offer, där den jämställdhet de sedan förespråkar syftar 

till att hjälpa dessa kvinnor. Återigen reproduceras bilden av den svenska jämställdheten, där 

problemen med jämställdhet till störst del kommer från utanför Sverige. Att kvinnor målas upp 

som offer gäller alltså både för icke-svenska eller invandrande kvinnor såväl som för svenska 

kvinnor, men viktigt att poängtera är att i båda fall handlar det om att kvinnorna finns där som 

en möjlighet för (vita, svenska) män att kunna lyftas fram som goda (Eduards, 2012:57).   

 

NMR diskuterar kring kvinnors roll i relation till familj och arbete. De tar upp huruvida kvinnor 

kan ta del i politiken, där de menar att det finns sådant kvinnor kan bidra med till partiet. Bevis 

finns för att: ”kvinnor kan göra så mycket mer än ’bara’ föda barn och ta hand om man och 

hushåll”. Författaren till denna artikel är kvinna, och hon menar att det hade för henne räckt att 

ta hand om barn och hushåll, men att samhällets ”förfall” får henne att vilja göra mer. För att 

nå ut till andra kvinnor förklarar hon att hon som kvinna behövs i rörelsen: 

Som kvinna är det naturligt att till exempel använda sig mer av känsloargument och 

förklara saker utifrån ett mer feminint (märk väl; feminint icke feministiskt) 
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perspektiv. På så sätt kan vi vidga oss ideologiskt och på sikt även komma att tilltala 

kvinnor på ett sätt som män generellt inte kan. (Forslund 2015b) 

Genom artikeln tas starkt avstånd från feminism, då det feministiska idealet inte stämmer 

överens med NMR:s övertygelser om hur en kvinna ska vara – feminin (Forslund 2015b).  

 

Feminismen uppmålas återkommande av NMR som ett hot, där feminismen vill få bort 

kvinnligheten som de ser som naturlig för kvinnan. Detta påverkar även mannen, som drivs av 

kvinnans femininitet och av att skydda kvinnorna. Genom att kvinnor avfeminiseras tappar 

männen sin styrka och i sin tur kvinnornas respekt. Detta framställs som ett problem, som löses 

genom att stå på männens sida, mot feminismen. Här menar de att kvinnor ska stå enade med 

männen och inte vända sig emot dem (Andrén 2017). Här syns hur feministkvinnan målas upp 

som ett hot, både mot mannens maskulinitet och mot kvinnans femininitet. Feminismen hotar 

att bryta den ordning som NMR vill upprätthålla, med traditionella roller där kvinnor har 

moderskap och omhändertagande som viktigaste roll, samtidigt som de beskyddas av männen. 

NMR beskriver oron över att om kvinnans femininitet försvinner, kan manligheten inte heller 

finnas. Detta bygger, i linje med Yuval Davis (1998), på en princip om att det relationella 

förhållandet mellan kvinna och man, eller andra positioner som skapas i motsatser till varandra, 

hela tiden måste kunna ställas i relation till sin motpart för att kunna existera. Om femininitet 

och kvinnlighet inte finns, bli maskuliniteten och manligheten substanslös (Yuval Davis 

1998:1–6). Till kvinnlighet kopplas omhändertagande, moderskap och behov av, även vilja att 

få, skydd från mannen. I kontrast till detta finns feministen, som vill frånta kvinnan den 

naturliga kvinnligheten.  

 

Kvinnan som moder beskrivs ytterligare av NMR, där moderskapet utmålas som något som 

bortprioriteras i dagens Sverige när karriär och att bejaka sig själv väntas prioriteras av kvinnan 

istället för att skaffa familj och barn. Här beskylls feminismen för den utvecklingen:  

En stor bov i dramat är feminismen som den verkar idag och har sett ut de senaste 

50 åren. Unga flickor och kvinnor har tidigt fått lära sig att moderskap mer eller 

mindre är en form av slaveri, ett förtryck. Jag har i skrivande stund svårt att komma 

på något mer destruktivt eller förödande synsätt. (Forslund 2018a) 

 

NMR menar att faktumet att färre kvinnor skaffar barn vid ung ålder får konsekvenser för 

mognaden. Det poängteras att inte alla unga kvinnor skulle bli bra mödrar, men att man växer 
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med rollen som mor. Därtill syns en skepticism till användning av p-piller och genomförande 

av aborter, som de menar kan innebära att kvinnan, när hon väljer att skaffa barn senare i livet, 

inte orkar fysiskt. Syftet i artikeln verkar främst handla om att höja moderns status och 

förespråka möjligheten att fokusera på familjebildande istället för karriär och en själv, där det 

sistnämnda menas vara feminismens önskan. Abort och preventivmedel ses som problematiska 

då de kan förhindra kvinnans möjlighet att bli moder (Forslund 2018a).  

 

Genom SD:s texter framkommer också att de vill framhålla kvinnan som väljer att vara hemma 

och ta hand om barn och hushåll, då detta är ett viktigt och tufft arbete, samtidigt som 

jämställdhet som styrs av feminism beskrivs som att den vill styra kvinnor så att de inte har 

möjlighet att själva välja att vara hemma med barn (Hermansson 2018). Detta tydliggör att SD 

gärna ser att dessa traditionella roller bibehålls, där kvinnan ses som moder, på liknande sätt 

som NMR gör. Dock är relevant att påpeka att av andra artiklar från SD (se Herrstedt & 

Lindberg 2018, Sverigedemokraterna 2018a) framkommer en bild av kvinnan som ska kunna 

kombinera att vara moder och arbeta. Kvinnan ska vara både och. Detta är likhet med Mulinari 

och Neergaards (2010) slutsats om hur kvinnan konstrueras utifrån den svenska modellen om 

jämställdhet som både mor och arbetare (Mulinari & Neergaard 2010:18). 

 

Abort är något som diskuteras hos SD. De menar att gränsen för abort ska sänkas till 12 veckor, 

och motiverar detta med att abort inte ska kunna genomföras om fostret har möjlighet att 

överleva efter aborten, och att genom att den medicinska utvecklingen gått framåt och foster 

kan räddas allt tidigare behöver gränsen anpassas efter detta (Hermansson & Kronlid 2018b). 

SD menar att det är ”oroande att Sverige har bland de högsta aborttalen i Europa”. De talar även 

om det som ett etiskt dilemma, angående när man ska anse att ett liv börjar 

(Sverigedemokraterna 2018c). 

 

Att en begränsning av aborträtten skulle inskränka kvinnors rätt till sina egna kroppar håller SD 

inte med om, då de ser ändringen som en modernisering av lagstiftningen. De vill inte vill ta 

bort möjligheten till abort eller preventivmedel, vilket de menar hade varit verkliga sätt att ta 

rätt från kvinnor. Att foster kan överleva en abort och inte få räddas menar de snarare är att 

inskränka kvinnors och framför allt barns rättigheter (Kronlid 2018). En förändring av 

abortgränsen innebär inte att de inskränker på den fria aborträtten då de inte vill förbjuda den, 

samt att abort idag inte heller är fri då den är begränsad, men till 18 veckor. De lyfter också att 

de inom Stockholms landsting vill att barnmorskor ska kunna anställas utan att de ska tvingas 
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ha abort som arbetsuppgift, utan endast arbeta med förlossnings- och mödravård (Bieler och 

Nordfeldt 2017). Eduards (2012) påtalar aborträtten som något som ger kvinnor kontroll över 

sina egna kroppar, och gör att män inte har rätt att bestämma över kvinnan eller fostret. Detta 

faktum är ofrånkomligt. Samtidigt poängterar hon faktumet att överhuvudtaget reglera 

kvinnokroppen genom en lag kring abort, är också att reglera kvinnokroppen, och ge staten 

möjlighet att styra den. Aborträttigheter kan också ses som att det går emot kvinnan som moder, 

som är centralt för nationen. Att utmana bilden av kvinnan som reproduktiv symbol, genom att 

ge kvinnan rätt till sin kropp, innebär att hon kan avstå från att bilda familj då mannen inte kan 

styra över kvinnans val vid (kanske oönskad) graviditet. Eduards skriver fram det som 

att: ”Fostrets och mannens rättigheter, läs familjens ’liv’, ställs mot kvinnans sexuella och 

reproduktiva rättigheter, hennes liv” (Eduards 2012:81, 89, 121). SD vill inte ta bort aborträtten, 

men ändå begränsa den samt ge barnmorskor tillåtelse att avstå från att utföra abort i sitt arbete. 

Det visar, utifrån Eduards resonemang, både på hur kvinnan som moder konstrueras som ett 

slags ideal, samtidigt som aborterande kvinnor blir avvikande från den ideala kvinnan.  

 

Hos NMR ställs alltså feministen mot idealkvinnan som moder, där feminismen vill ta bort 

kvinnans femininitet och ställa henne mot mannen. Idealkvinnan beskrivs prioritera familj, men 

hon är ändå kapabel att välja arbete om hon vill, och hennes femininitet innebär att hon är 

omhändertagande och mer i kontakt med känslor. Även SD talar om att kvinnor ska kunna välja 

att arbeta i hemmet och att det är viktigt att inte förringa det arbetet, vilket är en traditionell syn 

på kvinnans roll. Därtill finns ännu en motpart för båda partier i den aborterande kvinnan, som 

blir ett hot mot deras idealbild av kvinnan som moder. I SD:s material framkommer hur abort 

blir ett problem som de vill begränsa, genom att de beskriver ökat antal aborter som ”oroande”, 

även om de menar att det inte handlar om att de vill ta kontroll från kvinnor över deras kroppar. 

Kvinnan som gör abort blir således ett problem, kanske för att de vill bibehålla kvinnan som 

moder som nationell symbol. I relation till våld visas att SD ser kvinnor som offer, där det även 

framgår, genom beskrivningarna av våld, att de talar om icke-svenska eller invandrande kvinnor, 

med även svenska kvinnor, som utsätts för våld av andra icke-svenska eller invandrande män.  

 

4.4 Kärnfamiljen som grundsten – vilka får plats? 

För både NMR och SD framkommer att familjen är den viktigaste grundstenen i det svenska 

samhället, vilket också nämnts i tidigare avsnitt i relation till jämställdhet och konstruktionen 

av män och kvinnor. Familjen kopplas till vad kvinnor och män har för uppgifter i samhället 
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och till jämställdhet, genom att båda partier i stor utsträckning talar om att familjen inte ska 

styras av olika jämställdhetsreformen så som kvotering av föräldraförsäkring. Därför är det av 

relevans att se hur familjen framställs av partierna, och vilka som kan ingå i den familj de 

förespråkar.  

 

SD ser familjen som den viktigaste och mest grundläggande byggstenen i det svenska samhället. 

För att kunna bygga upp det trygga samhället de vill ha, krävs att familjers trygghet säkras. De 

skriver om olika familjekonstellationer och framhåller kärnfamiljen som ideal:  

Sverigedemokraterna ser kärnfamiljen som den samlevnadsform med bäst 

förutsättningar att ge barn en stabil och trygg uppväxt. Livet i kärnfamilj passar dock 

inte alla, vi strävar därför efter att erbjuda fullgod samhällsservice till alla typer av 

familjer som inkluderar barn. (Sverigedemokraterna 2018a:14) 

Barnen sätts i centrum för deras politik, där de vill garantera att barn får en trygg uppväxt fri 

från alla typer av våld, diskriminering, och så vidare. Här skriver de också att de ”så långt som 

det är möjligt garanterar en trygg uppväxt med båda föräldrarna” (Sverigedemokraterna 

2018a:14). I NMR:s partiprogram framkommer också hur de ser familjen som en viktig 

gemenskap. De ser problem med att kvinnor bortprioriterar familj, exempelvis, vilket tyder på 

att familjen ska vara det viktigaste för kvinnan, samt att de talar om männens ansvar över att 

skydda familjen (NMR 2017:40–41).  

 

I en av NMR:s krönikor framkommer bilden av vad som är ”rätt” familj. Krönikan är skriven 

om programmet ”Bytt är bytt”, som är ett underhållnings- och tävlingsprogram om 

kulturhistoria. Här framkommer kritik mot vilka par som får vara med och tävla i programmet, 

där endast ett heterosexuellt, helsvenskt par fanns representerat under tio avsnitt. Övriga 

tävlanden beskrivs bestå av feminina män, homosexuella par och icke-svenska par, till exempel 

vad de beskriver som två ”manhaftiga” kvinnor som ständigt pussar på varandra och ett manligt 

homosexuellt par som får prata om sitt giftermål i programmet. NMR vill visa på hur 

nöjesprogrammet bidrar till att normalisera det som, enligt dem, inte är normalt (Larsson 2017). 

Här framkommer hur homosexualitet och könsuttryck som inte ingår i den traditionella bilden 

av kvinna och man ses som onormalt och avvikande.  

 

SD talar om ”kärnfamilj” som den ”rätta” familjen. I SD:s ”politik A–Ö” (Sverigedemokraterna 

2018b) skriver de att kärnfamiljen ofta ses som något icke önskvärt och stereotypt, vilket är en 
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åsikt de inte håller med om. De anser att det i de flesta fall är den optimala 

familjekonstellationen för ett barns uppväxt, men att det inte innebär att de vill framställa andra 

familjer än kärnfamiljen som sämre. De avslutar med att skriva att de vill stötta alla familjer, 

och att även kärnfamiljen bör ingå (Sverigedemokraterna 2018b).  SD framställer kärnfamiljen 

som en grupp som ses ned på i samhället idag, vilket även kan liknas med NMR:s sätt att 

uttrycka oror över att icke-traditionella familjekonstellationer får inta majoritet i jämförelse 

med traditionella, heterosexuella konstellationer, i exemplet med kulturprogrammet ”Bytt är 

bytt”. Detta överensstämmer dock inte med hur heteronormen och normer om familjer ser ut. 

Den traditionella kärnfamiljen är snarare alltid normen, därav blir påståendet om att 

kärnfamiljen ses ned på något oförståelig. Den vita, heterosexuella familjen beskrivs av Collins 

(1998) som en konstellation som inte ifrågasätts – den ses som naturlig. Familjer som består av 

homosexuella par exempelvis osynliggörs ofta och hamnar i skymundan för den traditionella 

familjen (Collins 1998:65) Vad menar då SD med sitt påstående om att man ser ned på 

kärnfamiljen? Samhället idag är öppnare och mer inkluderande av familjer som avviker från 

normen, och därmed finns det en ”alternativ” familj idag – SD verkar känna en slags rädsla för 

att kärnfamiljen ska hamna i bakgrunden för en ny familjenorm, på samma sätt som hbtq-

familjer hamnat (och fortfarande hamnar) i bakgrunden för den heterosexuella familjen. Detta 

är i likhet med Norocels (2013) slutsats om att SD:s sätt att framhäva kärnfamiljen och visa oro 

över att samhället alltmer ifrågasätter den traditionella familjen bidrar till att bibehålla en 

patriarkal ordning inom familjen, men även samhället i stort (Norocel 2013:60).  

 

Fortsättningsvis diskuterar NMR i partiprogrammet hbtq-frågor, vad de benämner 

som ”homofrågor”, och kopplar det till familj. De skriver i partiprogrammet att: 

En frisk och välfungerande familj, sett till vad som är naturligt och till barnens bästa, 

bildas givetvis av en man och en kvinna. Denna grund måste genomlysa 

samhällsdebatten. Giftermål och adoption är strängt förbehållna denna naturliga 

konstellation. Vi ser dock inte behov av att kriminalisera homofiler så länge de inte 

i ord och handling manifestar sin avvikande läggning. 

Här framkommer tydligt deras syn på den ideala familjen som heterosexuell. I punkterna för 

vad NMR vill ha för åtgärder står däremot att de vill kriminalisera ”homolobbyn” och 

propaganda för andra familjekonstellationer än den de anser vara den naturliga. De vill även 

förbjuda att visa homosexualitet offentligt. De använder ord som ”homofili” och ”homolobbyn” 

(NMR 2017:41-42) Centralt för NMR är alltså att de förespråkar den traditionella, 
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heterosexuella familjen, med traditionella könsroller. Homosexualitet ses som avvikande, där 

den heterosexuella porträtteras som den ”naturlige”. Detta är i linje med Norocel (2013) som 

menar att familj och folkhem, genom en könad hierarki där mannen skyddar hustrun och barnen, 

skapar en hetoronormativ ordning där det inte bara handlar om en normaliserad sexualitet utan 

även ett levnadssätt, där familjens uppbyggnad utgår från den heterosexuella normen (Norocel 

2013:54). 

 

SD, däremot, skriver att de är emot all form av diskriminering samt att de anser att alla ska 

accepteras oavsett sexuell läggning. Anledningen till att de motsätter sig insemination, som 

skulle underlätta lesbiska kvinnors möjlighet att skaffa barn, är på grund av att de anser det 

viktigt att barn har rätt att veta sitt ursprung (Olsson 2018). Relevant är också att SD tidigare 

haft problem med att företrädare för partiet runtom landet uttryckt sig homofobiskt, där ord 

som ”homosexlobbyn” använts om de som anordnar Pridefestivalen (Hamrud 2014:35). Detta 

är något som liknar hur NMR uttrycker sig kring hbtq-personer idag, där de bland annat 

använder ordet ”homolobby” (NMR 2017:41–42). Först på senare tid har SD ändrat politiken 

för att inkludera hbtq-personer (Hamrud 2014:35). Trots detta verkar det finnas kvar åsikter om 

vilka rättigheter hbtq-personer ska ha – här främst i relation till vem som tillåts skaffa barn.  

 

Fortsättningsvis riktas blicken mot de som SD anser vara homofobiska: 

[…] det görs förvånansvärt lite åt är de religiösa fanatiker som lever i Sverige idag 

och som ser homosexualitet som en synd och att det i vissa områden förekommer 

förföljelse och trakasserier av homosexuella. SD är det enda parti som talar klarspråk 

när det gäller dessa problem och som inser att det krävs både minskad invandring 

och en rad åtgärder för att få nyanlända att anpassa sig till svenska värderingar. Det 

är aldrig acceptabelt att av religiösa, kulturella eller andra skäl behandla människor 

illa på grund av deras sexuella läggning. (Olsson, 2018)  

Här framställs (likt i Hermansson 2018 och Kronlid 2018) religion som grund för förtryck, 

skillnaden är att det här handlar om förtryck specifikt för hbtq-personer och inte kvinnor. Det 

framkommer genom ordvalen i citatet att dessa religioner kommer utifrån Sverige, genom att 

de ser minskad invandring och ett anpassande till svenska värderingar som lösning. Huruvida 

kristendom kan vara en del av problemet som skrivs fram verkar inte tas i åtanke, utan kritiken 

riktas till invandrande och ”deras” religion. Homofobin kopplas till icke-svenskhet (Olsson, 

2018). Att på det här sättet lyfta andra religioner och invandrare som hindrande för hbtq-
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personers rättigheter, samtidigt som de själva vill begränsa möjligheten för icke-heterosexuella 

par att kunna skaffa barn ter sig något motsägelsefullt. De vill både inkludera hbtq men 

exkluderar på samma gång, något som visas på av Ekerstedt (2014), att nationalistiska partier, 

SD inkluderat, generellt har en hårdför politik mot hbtq-personer (Ekerstedt 2014:37) Kan ett 

homosexuellt par bilda familj enligt SD:s politik? SD prioriterar familjen som grundsten i 

samhället, vad de kallar kärnfamilj, där barn ingår. Denna säger de kunna bestå av olika 

personer, med olika etnicitet och sexualitet. Om inte alla har möjlighet att skaffa barn, är det då 

en inkluderande kärnfamilj de förespråkar? HBTQ-personer verkar accepteras av SD, med 

villkor. De anser att familjer kan bestå av olika konstellationer, samtidigt som politiken visar 

annorlunda. 

 

5. Jämförande och avslutande del 
I denna jämförande och avslutande del går jag igenom de slutsatser jag kommit fram till, och 

gör en tydligare jämförelse mellan de två partierna. Jag går igenom vilka likheter och skillnader 

jag kunnat utläsa av min analys och besvarar frågeställningarna. Mer precist presenteras vilken 

betydelse begreppet jämställdhet får hos partierna samt mina slutsatser kring hur partierna 

använder jämställdhet för att stötta idéer inom partiet och när de vänder sig emot den. Därtill 

visar jag vad jag kommit fram till angående hur olika kvinnor och mäns roller framställs, samt 

hur jämställdhet kopplas till nationen, familj, hbtq och feminism. 

 

Inledningsvis vill jag poängtera att gemensamt för de teman som jag presenterat i analysen är 

att de har sin grund i motsatser och motsättningar – idealbilden av kvinnan som moder mot 

feministkvinnan, de våldsamma invandrarmännen mot svenska, jämställda män (men som 

riskerar att feminiseras av feministerna) och jämställdhet som något typiskt svenskt, som hotas 

utifrån av invandrare och deras kultur och religion, men även inifrån genom genuspolitik och 

feminism. Utgångspunkten för min analys har varit att alla teman som jag kunnat urskilja i 

materialet på något sätt kopplas samman med jämställdhet. SD och NMR, som båda är 

nationalistiska partier, utgår från Sverige och Norden som en gemenskap, där familjen är 

grundstenen för samhället. Jämställdhetspolitik syftar till att  styra familjen på ett sätt som inget 

av partierna uppskattar, genom kvotering och att barnomsorg ska delas lika mellan föräldrarna. 

När jämställdhet kopplas till nationen som gemenskap framställs istället Sverige som ett 

jämställt land, där fienderna som hotar Sverige som gemenskap samt den svenska 

jämställdheten blir de icke-jämställda invandrarna. Här framkommer den paradoxala 
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jämställdheten som existerar hos båda partier, där jämställdhet blir en tillgång när de 

argumenterar mot invandring, samtidigt som de vänder sig emot jämställdheten när den kan 

kopplas till feminism och genus, som inte överensstämmer med partiernas önskan om hur 

samhället i Sverige ska se ut.  

 

Även om både NMR och SD talar om Sverige som ett jämställt land, verkar NMR också till 

stor del ha uteslutit jämställdhet som begrepp, vilket är intressant. Hos NMR beskrivs 

jämställdheten på ett liknande sätt som SD beskriver – att den gått för långt när det kommer till 

kvotering och att kvinnor och män ska dela lika på alla plan, med genusteorier och feminism – 

men medan NMR väljer att inte använda begreppet i större utsträckning formulerar SD istället 

om jämställdhetsbegreppets betydelse för att passa sitt syfte. Skillnaden här är alltså att SD 

använder begreppet jämställdhet i större utsträckning för att beskriva sin egen politik än vad 

NMR gör, då de bara berör det i vissa krönikor och inte i partiprogrammet.  

 

Som jag nämner tidigare har både NMR och SD en bild av familjen som är traditionell och där 

familjen är en grundsten i samhället. Det mesta utgår från familj när de båda talar om 

jämställdhet och kvinnor, framförallt. NMR lyfter tydligare kvinnans roll som moder, med den 

stereotypa bilden av att kvinnan lämpar sig bättre för omhändertagande roller i hem och arbete 

än vad SD gör, även om de också visar genom sina politiska förslag att de vill upprätthålla 

kvinnan som ansvarig för hem och barnomsorg genom att motsätta sig kvoterad 

föräldraförsäkring.  

 

En skillnad som blir tydlig i relation till familj är att motståndet mot hbtq är långt mer uttalat i 

NMR:s politik; både i partiprogram och i artiklar. SD, däremot, skriver i sitt material om att 

diskriminering inte ska tillåtas mot hbtq-personer och att familjer kan bestå av fler 

konstellationer än den bestående av en man och en kvinna. Det syns att SD gjort en omvändning 

i frågan, där de förr var mer restriktiva och lika NMR i sin hållning till hbtq-personer. Samtidigt 

lyser igenom att kärnfamiljen för SD egentligen helst består av det heterosexuella paret och 

deras barn, genom att de poängterar att barn ska ha rätt till att uppfostras, så långt det är möjligt, 

av sina biologiska föräldrar och att de har rätt till att veta sitt ursprung. På denna grund menar 

de att de inte vill möjliggöra insemination, något som begränsar lesbiska pars möjlighet att 

skaffa barn. Genom detta kan ifrågasättas hur öppen SD:s bild av kärnfamiljen och vilka som 

får ingå i den blir i verkligheten – oavsett ord om att ingen ska diskrimineras. Ytterligare en 

koppling som kan göras är att SD gärna vill framställa icke-svenska kulturer och religioner som 
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kvinnofientliga, men också som motståndare till hbtq-rättigheter. De använder sin hbtq-vänliga 

inställning som ett sätt att kunna hävda sig bättre än invandrarna som kommer med homofobin 

till Sverige – som att homofobi inte existerar i Sverige annars. Detta blir också paradoxalt i 

relation till att NMR är så pass uttalade i sitt motstånd mot hbtq-personers rättigheter, ett parti 

som har sin grund i den nordiska gemenskapen och i högsta grad är en del av Sverige. 

 

Gällande frågan om hur olika män och kvinnor porträtteras är, som tidigare nämnts, kvinnan 

som moder en idealiserad bild hos främst NMR, men även till viss del hos SD. De är även båda 

noga med att poängtera att de inte ser ner på kvinnor som väljer att inte komma ut i arbetslivet 

utan istället är hemma med barn, och gör på det sättet om något som kan anses vara en patriarkal 

struktur där kvinnan blir ekonomiskt beroende av sin man, till något som är stärkande och lika 

mycket värt som att arbeta med ett ”vanligt” jobb. SD verkar på sås sätt förespråka en 

kombinerad roll som arbetare och moder. De lyfter också att de tror på kvinnans förmåga, som 

ett sätt att förkasta genusteorier och kvotering som något som ”särbehandlar” kvinnor. De tror 

att kvinnor kan, medan andra tror att kvinnor behöver hjälpas. Därtill porträtteras för båda 

partierna feministkvinnan, och även kvinnan som gör abort, som någon som blir avvikande från 

idealbilden av en kvinna; feministen och kvinnan som gör abort blir inte bara ett hot mot den 

svenska jämställdheten, utan också ett hot mot (deras bild av) idealkvinnan.  

 

Kopplat till feminism finns dock ytterligare en aspekt i NMR:s texter som handlar om hur 

feminismen leder till avmaskulinisering av män och avfemininisering av kvinnor, vilka är 

tankar som inte återfinns hos SD. NMR ser feminismen som hot mot den, vad de 

kallar, ”naturliga” ordningen mellan män och kvinnor, som är biologiskt betingad och där det 

finns tydliga stereotypa roller för män och kvinnor att hålla sig till, vilket feminismen hotar att 

förstöra. Däremot finns likheter i att bådas tal om feminism och genusvetenskap handlar om 

hur det inte är en väg till jämställdhet, då feminismen och genusvetenskapen särbehandlar 

kvinnor och förvirrar identiteten hos framförallt barn. Här framkommer återigen feministen 

som ett hot mot nationen, och den ordning som både NMR och SD vill upprätthålla där män 

och kvinnor ses som olika biologiskt.  

 

SD verkar se jämställdhet som en kvinnofråga då de inte ofta uttryckligen skriver om män. De 

gånger män nämns är det i relation till våld, där svenska män beskrivs som män som inte våldtar, 

medan invandrarmän, med sin icke-svenska kultur och religion, porträtteras som våldsbenägna 

och problematiska, med dålig kvinnosyn. När NMR talar om svenska män är de antingen inte 
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alls sexistiska eller våldsamma, eller så är de det i viss mån, men i jämförelse med 

invandrarmännen som framställs som de som utför gruppvåldtäkter är det ingen stor sak med 

ett nyp i rumpan eller en sexistisk kommentar. Invandrarmännen är problemet för jämställdhet, 

inte de svenska männen. Viktigt att poängtera är ordvalen som skiljer sig åt mellan partierna 

när de talar om den icke-svenska mannen. NMR ser religion som problem för jämställdhet, och 

då även kristendom, då de menar att Norden var jämlikt innan kristendomens intågande. SD, å 

andra sidan, har kristendomen som grund i sin politik, där de talar om kristna värderingar. För 

dem blir religion och kultur centralt när de talar om de icke-svenska männen, medan NMR 

lägger större fokus vid att de just inte är svenska, eller nordiska. 

 

Jämställdhet kan för båda partierna ses som att den blir dubbeltydig, och fylls med olika 

betydelser beroende på vilket syfte de vill att den ska tjäna. Synen på både jämställdhet och 

män och kvinnor, samt hbtq, är influerat av den nationalistiska synen och motståndet mot 

migration, där män och kvinnor delas in utifrån om de är svenska eller icke-svenska, där 

svenskheten porträtteras som den goda, jämställda och jämlika. Den bilden av svenskhet hotas 

både av personer inifrån landet, av feminism och deras kvotering och genusteorier, och av 

migrationen. Det här kan också kopplas till den större internationella kontext som jag beskrev 

i min inledning, där det finns en rörelse som samlats kring motståndet mot just genus och 

feminism och den jämställdhet som formats ur denna. ”Genusideologin” som hot är inte något 

som endast återfinns hos dessa två partier jag undersökt i denna uppsats, utan de är en del av 

en större gemenskap, främst bland andra högerextrema och nationalistiska partier utanför 

Sverige. På det viset blir kärnan i NMR:s och SD:s retorik liknande varandra, även om de på 

andra plan skiljer sig åt, så som jag redogjort för ovan. Det återfinns mönster i hur de 

beskriver problemet med jämställdhet, vilket jag benämner som paradoxen om jämställdhet 

hos de högerextrema partierna.   
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