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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine how Sweden Democrats depicts the 
woman and analyzes if they use the woman to legitimize their policies. I do this 
by reconstructing the dominant narrative while striving to analyze how they 
legitimize the image of her and if they use her to legitimize their policies. The 
material that I use is the Sweden Democrats 'Principles Program (2011), the 
Swedish Democrats' action program to increase women's security in everyday life 
(2014) and Jimmie Åkesson's Almedal's speech from 2014 and 2016. To 
investigate the production of the woman of the Sweden Democrats, so I use Nira 
Yuval-Davis (1997) and Maud Eduards (2007) theoretical discussion of women's 
position in the national project. To investigate whether the Sweden Democrats use 
the woman to legitimize their policies, I use Theo van Leeuween's legitimacy 
theory (2017) and Margaret Canova's (2005) argument about populism. The 
woman is represented as the natural mother - she has a role that is foster and 
cultural mediating; and through this role gets the carrier of the collective. She is 
actively placed in opposition to sexuality, masculinity and with what is foreign. 
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1 Inledning  

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson ägnade en väldigt stor del av 

sitt Almedalenstal 2016 åt att beskriva vilka det är som har drabbats hårdast av 

den politik som har förts- och det samhälle som har skapats av det politiska 

etablissemanget, ett etablissemang som enligt Åkesson svikit de svenska 

medborgarna genom att försumma deras vilja. Han beskriver en svensk kultur i 

förfall, där svenska normer och värden urvattnas, en process där landets främsta 

offer kommit att bli kvinnan. Han beskriver de sexuella trakasserierna som skedde 

under Bråvallafestivalen 2016, den alltmer tilltagande otryggheten som kvinnor 

upplever i sin vardag och hur den svenska välfärdsmodellen kommit att svika 

kvinnor som söker vård (Almedalstal, 2016). Detta är inte första gången som 

Sverigedemokraterna uttrycker oro för landets kvinnor – i ett åtgärdsprogram från 

2014 tar Sverigedemokraternas kvinnoförbund tillsammans med partiet fram ett 

paket med åtgärder som bör implementeras för att öka kvinnors trygghet i 

vardagen (SD, 2014).   

 

Samtidigt kan vi se att Sverigedemokraternas syn på kvinnan kommit att vara en 

ifrågasatt affär. Å ena sidan profilerar sig Sverigedemokraterna som ett parti som 

står i frontlinjen för kvinnors rättigheter och trygghet. Å andra sidan ser vi ett 

parti där handlingar och uttalanden från högt uppsatta partitoppar som berättar en 

annan historia; Järnrörsskandalen där toppar inom partiet kallade en civil kvinna 

för kränkande och förminskande ord (Expressen, 2017), Anna Hagwalls uttalande 

om att kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier ska sluta gnälla och de 

anklagelserna som riktades mot Sverigedemokraterna när fd. aktiva kvinnor inom 

partiet vittnade om sexuella trakasserier som snabbt förkastades av de anklagade 

med referenser till kvinnorna som sjuka, klängiga och berusade (Expressen, 

2017). 
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1.1 Problemformulering 

Kvinnans position och roll i det nationella och nationalistiska projektet är en 

diskussion som kommit att sätta stort avtryck på inom den teoretiska 

diskussionens. McClinton argumenterar för att nationen i grunden är en diskurs 

med en tydlig könsfördelning och forskaren Nira Yuval-Davis har ägnat stora 

delar av sin forskning åt att föra in genus i den nationella och nationalistiska 

teoribildningen genom att peka på vilken position och roll som kvinnan får i 

diskursen (Özkirimli, 2010; Yuval-Davis, 1997; Eduards, 2007). 

Sverigedemokraterna beskriver sig själva som Sveriges enda sverigevänliga parti 

(SD, 2017). Det är det enda partiet med en tydlig nationalistisk agenda där de 

ämnar värna den svenska nationella- och kulturella särarten och där uttryck som 

sverigevänner ofta förekommer när partiet figurerar i offentliga sammanhang 

(Almedalstal, 2014,2016; SD, 2011). Jag ska mot bakgrund av 

Sverigedemokraternas nationalistiska idé undersöka hur Sverigedemokraterna 

framställer kvinnan men även ta mig an frågan ifall Sverigedemokraterna 

använder sig av kvinnan för att legitimera sin politik.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att med hjälp av teorier och resonemang från 

teoretikerna Yuval-Davis (1997) och Eduards (2007) som behandlar kvinnans 

position- och roll i det nationella projektet, Canovans (2005) resonemang om 

populism och van Leeuwens (2007) legitimeringsteori undersöka hur 

Sverigedemokraterna framställer kvinnan för att även analyser och diskutera om 

Sverigedemokraterna använder sig av kvinnan för att legitimera sin politik. Jag 

ska söka efter att finna gemensamma drag och allmänna mönster i framställningen 

av kvinnan och sträva efter att förstå ifall Sverigedemokraterna använder sig av 

kvinnan i legitimeringen av sin politik. Syftet är att kasta nytt ljus- och bredda 

förståelsen för en svensk politisk aktör i frammarsch. Uppsatsen har ingen 

jämförande ambition. Jag ämnar inte studera ifall det skett en förändring över tid i 

hur Sverigedemokraterna framställer- eller användningen av kvinnan, inte heller 
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söker jag jämföra Sverigedemokraterna med en annan politisk aktör. Problemet är 

normativt intressant då det alltid är intressant att på ett djupare- och mer ingående 

plan bredda förståelsen för en politisk aktör.  

 

1.3 Frågeställning  

- Hur framställer Sverigedemokraterna kvinnan och på vilket sätt verkar dessa 
som en legitimering för deras politik?  
 

1.4 Avgränsning  

En studie om hur Sverigedemokraterna väljer att framställa kvinnan och på vilket 

sätt som de använder henne för att legitimera sin politik hade kunnat ske på 

väldigt många olika sätt och jag har valt att fokusera vid att rekonstruera ett 

dominerande narrativ som jag menar är återkommande när Sverigedemokraterna 

talar om kvinnan. Att begränsa mig till teorier som behandlar kvinnans position i 

det nationella projektet, populism och legitimering av politiska budskap är 

nödvändigt för att nå ett fruktbart resultat inom ramen för uppsatsens syfte, storlek 

och tidsram. Jag har även valt att luta mig mot Benedict Andersons definition av 

nationen och nationalism – detta är för mig ett nödvändigt val då forskningen om 

nationen och nationalism innehåller en mängd olika teoretiska perspektiv men där 

framförallt Andersons definitioner lämpar sig bäst med narrativanalysen då 

narrativet är en form av föreställning. Jag har även valt att inte jämföra 

Sverigedemokraternas syn på kvinnan med ett annat parti, detta gör jag då jag vill 

bredda och fördjupa synen på Sverigedemokraterna som en enskild politisk aktör.  
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1.5 Studiens upplägg  

Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel där jag inledningsvis kommer att redogöra för 

de metodologiska val som gjorts för genomförandet av uppsatsen. För att sedan 

röra mig vidare mot den teoretiska delen där jag kommer att redogöra för 

Benedict Andersons definition av nationen och nationalism som står som 

utgångspunkt för hur jag förstår fenomen i den här uppsatsen, Nira Yuval-Davis 

(1997) och Maud Eduards (2007) resonemang om kvinnans position i det 

nationella projektet, samt Margaret Canovans (2005) resonemang om populism 

och Theo van Leeuwens (2007) legitimeringsteori, jag kommer efter 

genomgången av mina teoretiska utgångspunkter presentera mina teman eller 

operationella indikatorer som sedan kommer att användas för att rekonstruera det 

dominerande narrativet hos Sverigedemokraterna och för att undersöka huruvida 

Sverigedemokraterna använder sig av kvinnan för att legitimera sin politik. För att 

avslutningsvis sammanfatta-, presentera- och diskutera mitt resultat.  
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2 Metod  

2.1 Att studera berättelser  

 
Den narrativa analysmetoden tar sin utgångspunkt i att berättelsen ses som den 

universella formen av kunskap – det är genom våra berättelser som den sociala 

verkligheten och våra personliga identiteter skapas (Johansson, 2005:18). Somers 

och Gibson (1994) menar att narrativet har fyra kännetecknande drag. 1) Delarnas 

relation till varandra, förståelsen för berättelsen skapas genom att koppla olika 

företeelser till varandra i en relationell matris. Olika händelser, personer och 

begrepp från sin betydelse i narrativet genom att ställas i förhållande till något 

annat och kan inte förstås isolerade. 2) Kausalt intrigskapande innebär att en 

händelse förvandlas till en episod genom att vi blandar in orsak och verkan: vad 

var det som egentligen ledde fram till händelsen och vad blev resultatet av den? 

Det är härigenom som vi förstår berättelsens logik. 3) Selektivitet berättelsens eller 

narrativet skapas genom att vi gör ett urval: vad är det centrala i berättelsen och 

vad är det som vi bör bortse ifrån? Det är någonstans även här det vi inte säger i 

berättelsen som i allra högsta grad är en del av det. 4) Temporalitet, följd och plats 

som innebär att delar tilldelas en roll i vår berättelse en roll som både är såväl 

kronologisk som rumslig. Här kan vi besvara frågor som när, i vilken ordning och 

var (Somers & Gibson, 1994:27ff). De fyra kännetecknande dragen fungerar som 

en relationell matris som jag efter min analys kommer att använda för att 

presentera mitt narrativ i.  

 
Genom att ta mig an den narrativa analysmetoden ställer jag mig bakom ett 

vetenskapsteoretiskt resonemang som hävdar att språket och berättelsen är 

fundamentala delar för förståelsen av verkligheten och våra personliga identiteter 

(Johansson, 2005:29). Min sociala verklighet och personliga identitet är inget 
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undantag. Dessa är både formande och omformande för hur min verklighet ser ut 

och för hur jag ska förstå min identitet – min identitet och verklighet är ett resultat 

av en mängd episoder som kommit att forma den personen som jag kommit att bli 

och leda mig till den plats som jag befinner mig på idag. Det är fundamentalt för 

den här uppsatsen att jag ser min egen plats i berättelsen – det är genom detta som 

jag kan studera och förstå narrativet, genom att ställa mig själv i centrum av det 

och att jag därmed är deltar aktivt till att strukturera och omstrukturera den 

identitet och den verklighet jag ämnar undersöka (Johansson, 2005:29). Den 

narrativa analysmetoden appellerar till forskare som har en mer kritisk inställning 

till vad som utgör självklar kunskap – det är inte ovanligt att en narrativanalytiker 

ägnar sig åt att forska kring grupper som varit marginaliserade av andra grupper, 

grupper som står över dem i den sociala hierarkin (Johansson, 2005:24).  

 

Somers & Gibson menar att vi kan utläsa fyra dimensioner av narrativet: 

ontologiska, begreppsliga, publika och metanarrativ (Somers & Gibson, 

1994:30ff). Här har jag valt att inte använda mig av de ontologiska- och 

begreppsliga narrativen. De ontologiska syftar till våra personliga berättelser och 

det begreppsliga till de historier som ligger till grund för hur historien bakom våra 

begrepp och teorier. Jag är istället intresserad av de publika- och metanarrativen. 

De publika narrativen handlar om de historier som medlemmarna inom en grupp 

använder sig av för att skapa mening och ordning i de aktiviteter som de utför. 

Metanarrativen handlar i sin tur om de historier som ligger till grund för hur vi 

upplever verkligheten – de stora berättelserna som formar bilden av oss själv som 

grupper/folk (Somers & Gibson, 1994:30ff; Johansson, 2005:96f).  

 

2.2 Narrativets Makt  

Jag förstår narrativet som grundstenen i formandet och omformandet av vår 

sociala verklighet, våra personliga identiteter och vår kollektiva identitet. Anna 

Johansson beskriver och diskuterar i sin bok Narrativ teori och metod (2005) 

narrativets roll i formandet och omformandet av vår verklighet. Hon beskriver hur 

kollektiva och personliga berättelser genom att förmedlas i vardagliga 
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sammanhang hjälper till med att producera och reproducera ojämlika 

maktstrukturer (Johansson, 2005:99). Genom att presentera berättelser som 

absoluta sanningar, bevis eller fakta kan en undkomma berättelsens egentliga 

innebörd och på de viset dölja de underliggande innebörder som berättelsen 

innehållet. Berättelsen är starkt sammankopplad med berättare; utan hen finns 

ingen berättelse och det är därför viktigt att förstå vem avsändaren är (Johansson, 

2005:101).  

2.3 Tillvägagångssätt  

Den narrativa analysmetodens avsaknad av en tydlig metodologisk inriktning 

lämnar användaren med väldigt stora friheter för konstruerandet av det ramverk 

för hur ens frågeställning ska besvaras. Jag har först och främst valt att använda 

mig av en kritisk tolkning, det är en metod som 1) inriktar sig på det icke-

uppenbara, 2) som söker mening hos materialet och 3) som söker berika vår 

förståelse för fenomenet i fokus för studien (Alvesson & Deetz, 2000:157). Jag 

ställer mig här i en gren av den hermeneutiska traditionen, en vetenskaplig 

tradition som ställer tolkningen och meningen i fokus (Johansson, 2005:27). Detta 

passar min frågeställning och uppsatsens syfte väldigt väl – jag är inte ute efter det 

direkt uppenbara i Sverigedemokraternas texter och uttalanden, ambitionen är 

snarare att söka synliggöra det som finns mellan raderna, det icke-uppenbara. Det 

går inte att undvika att min tolkning och mitt resultat kommer att vara beroende av 

mina subjektiva bedömningar och tolkningar. Syftet är inte att precisera och 

presentera absoluta sanningar, utan jag söker snarare bidra med ett alternativ för 

hur vi kan tolka Sverigedemokraternas syn på kvinnan och undersöka ifall de 

använder sig av kvinnan för att legitimera sin politik.  

 

Jag har valt att göra en kvalitativ framför en kvantitativ studie. Valet kommer som 

ett resultat av frågeställningarnas utformning och studiens syfte; de är inte 

kvantitativa i sin karaktär utan vittnar istället om en metod som kräver mer 

närläsning. Jag ska ur mina teoretiska utgångspunkter identifiera teman eller 

operationella indikatorer som kommer vara grunden för sökandet i materialet om 

deras narrativ om kvinnan. Teorin blir som ett riktmärke för vad jag ska leta efter 
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och i det andra ledet rekonstruktionen av narrativet om kvinnan.  Jag använder 

mig av teorin på det här sättet för att dels få en närhet till teorin i min analys, men 

även för att skapa riktmärken för vad jag ska söka efter i materialet. Studien har 

därför karaktären av en kvalitativ innehållsanalys – de teman som jag identifierar 

ur teorin fungerar som ett slags raster för att kunna urskilja vilket material som är 

mest intressant för min studie (Bergström & Boréus, 2012:237). Jag kommer i 

analysen använda mig av många exempel – detta för att resultatet ska bli så 

genomskinligt som möjligt (Bergström & Boréus, 2012:236).  

2.4 Material  

De exempel som jag har valt att använda mig av för att rekonstruera det 

dominerande narrativet och undersöka om Sverigedemokraterna använder sig av 

kvinnan för att legitimera sin politik är hämtade från fyra olika dokument. Jag har 

en liberal inställning till vilket material som jag kan använda då jag har som 

utgångspunkt att berättelser finns att finna överallt – politiska texter, 

skönlitteratur, politisk litteratur, debattartiklar, nyhetsartiklar och bilder 

(Bergström & Boréus, 2012). Genom att se berättelsen som något som kommer 

till uttryck överallt så finner jag mig själv i en position där jag har en mängd olika 

alternativ till hur jag ska undersöka- och besvara min frågeställning. Den liberala 

inställningen har lett mig till att inte dra mig för att använda mig av exempel från 

olika forum. De exempel- och de material som jag kommer att undersöka och 

analysera är Sverigedemokraternas principprogram (2011), Sverigedemokraternas 

åtgärdsprogram för att öka kvinnors trygghet i vardagen (2014) och Jimmie 

Åkessons almedalstal från 2014 och 2016. Materialet är valt strategiskt, 

föreställningar om kvinnan och nationen kommer till uttryck och är antingen en 

centralt för- eller en del av texterna. I avsnittet om uppsatsens tillvägagångssätt 

argumenterar jag för att den här uppsatsen inte ämnar precisera och presentera 

absoluta sanningar om Sverigedemokraterna. De narrativ som kommer att 

rekonstruerar är ett av de sätt som vi kan tolka Sverigedemokraternas syn på 

kvinnan och på de sätt som kan användas för att legitimera deras politik. Jag 

menar att de narrativ som kommer att rekonstrueras är något som kommer till 
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uttryck vid upprepade tillfällen och finner det därför teoretiskt intressant att 

undersöka och söka förstå deras framställning av kvinnan bättre. 
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3 Teoretiska utgångspunkter  

För att söka svar kring frågorna om hur Sverigedemokraterna framställer kvinnan 

och om de använder sig av kvinnan för att legitimera sin politik så krävs det att 

jag tar avstamp i en mängd olika teoretiska ansatser. Jag kommer inledningsvis 

diskutera begreppen nation och nationalism utifrån Benedict Andersson, här 

kommer jag även att diskutera vad nationen och nationalismen är för 

Sverigedemokraterna. Sedan kommer jag att vända mig till teoretikerna Nira 

Yuval-Davis (1997) och Maud Eduards (2007) som båda behandlar kvinnans 

relation till det nationella projektet. För att sedan vända mig till Margaret 

Canovans (2005) resonemang om populism och Theo van Leeuwens (2007) 

legitimeringsteori. Jag kommer utifrån dessa teoretiker bygga de ramverk som 

kommer ligga till grund för analysen- och konstruktionen av narrativet. Det är 

viktigt att poängtera att Yuval-Davis och Eduards teorier behandlar substansen av 

narrativet medan Canovan och van Leeuwens teorier är på de sätt som kvinnan 

porträtteras – alltså formen som budskapet om kvinnan kommer i. Genom att 

analysera både substansen och formen kan jag dels besvara frågan om hur kvinnan 

framställs men även om- och hur hon används.  

 

3.1 Nationen: en föreställd gemenskap?  

För att begreppsliggöra och precisera vad det är som jag menar med nationen och 

nationalism följer här en diskussion om hur jag använder begreppen. Det är ingen 

nyhet för det som träder in i forskningen om nationen och nationalismen att det 

finns en väldig bredd kring teoretiska perspektiv och ansatser för hur vi ska förstå 

fenomenen. Jag har valt att luta mig mot Benedict Andersons definition och väljer 

att se nationen som en föreställd gemenskap (Özkirimli, 2010:195ff). Anderson 

menar att det som utgör nationens gemenskap är en föreställd känsla av 

tillhörighet och den är det genom att människorna i ett land, oavsett hur stort eller 
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litet det är, känner en känsla av gemenskap – detta även ifall de aldrig kommer att 

träffas (Özkirimli, 2010:106f). Andersons definition lämpar sig väl med 

narrativanalysen – detta då berättandet är en form av föreställning. Det är genom 

våra berättelser som våra föreställningar om nationen, gemenskapen, kvinnlighet 

och manlighet tar sig uttryck – det är genom dem som vi gör vår värld och 

omgivning begriplig. Det är dessa föreställningar som Nira Yuval-Davis belyser i 

sin bok Gender & Nation (1997). Yuval-Davis menar att konstruktionen av 

nationen innefattar föreställningar om sexualitet, kvinnlighet och manlighet. 

Sverigedemokraternas relation till nationen tar sig väldigt många uttryck. De 

beskriver sig som socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn och 

deras politik strävar efter bevara den kulturella och nationella särarten, de är 

Sveriges enda uttalade nationalistiska parti och uttryck som Sverigevänner 

förekommer ofta när de figurerar i offentliga sammanhang (SD, 2011; Almedalen, 

2014, 2016). Det är därför tveklöst att nationen och nationalismen betyder väldigt 

mycket- och är en central del av Sverigedemokraternas ideologiska grund och 

politiska arbete. Det är därför också intressant att se hur Sverigedemokraterna 

framställer kvinnan i det valda materialet, jag menar att det finns en 

underliggande berättelse och ämnar därför rekonstruera det dominerande 

narrativet med hjälp av teorier som behandlar kvinnans position i det nationella 

projektet.  

 

3.2 Kvinnans position i nationen: Yuval-Davis och 
Eduards 

Konstruktionen av nationen förutsätter föreställningar om sexualitet, manlighet 

och kvinnlighet (Yuval-Davis, 1997; Eduards, 2007). Nira Yuval-Davis behandlar 

i sin bok Gender & Nation (1997) och Maud Eduards i sin bok Kroppspolitik 

(2007) temat om kvinnans relation till det nationella projektet, deras resonemang 

möts och kan i många fall betraktas som kompletterande. Jag har därför inte valt 

att separera dessa i min teoretiska genomgång. Jag vill möjliggöra för möten 

mellan de olika författarna som jag menar kommer leda fram till ett mer fruktbart 

slutresultat.  
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Nira Yuval-Davis menar att kvinnan påverkas av de nationella- och etniska 

processerna som sker i nationen på väldigt många olika sätt (1997:26). Jag har 

valt att främst fokusera vid tre av dessa i skapandet av mitt teoretiska ramverk 

som jag tänker använda mig av i genomförandet av min analys och rekonstruktion 

av narrativet om kvinnan. Dessa tre faktorer är kvinnan som biologisk 

reproducerande av nationen och kvinnan som den kulturella förmedlaren, jag har 

här även valt att fokusera vid en tredje faktor och den behandlar hur kvinnan ställs 

i relation till vad som är osvenskt; ett avsnitt som jag valt att döpa till kvinnan och 

främlingen.  Jag har valt att fokusera vid dessa då jag anser att dessa är tillräckliga 

för att undersöka Sverigedemokraternas syn på kvinnan.  

 

3.2.1 Kvinnan som biologisk reproducerande av nationen  

Den första faktorn som jag har valt att fokusera vid är kvinnan som biologisk 

reproducerande av nationen. Denna rollen behandlar kvinnan ur en mängd olika 

synvinklar och tar upp aspekter av kvinnans sociala position i nationsbygget där 

kvinnan i egenskap av sin biologiska funktion – kan producera barn/människor 

och i förlängningen säkra nationens fort- och överlevnad, den biologiska 

funktionen ger alltså kvinnan en roll som bärare av kollektivet (1997:26). Genom 

att analysera vilken grupp människor som anses vara fullvärdiga medlemmar av 

kollektivet kan vi skapa oss en föreställning om nationens gränser, nationens 

medlemmar och hur kvinnan ställs i relation till det som i detta fallet är osvenskt. 

Yuval-Davis argumenterar för att dessa gränser ofta kommer till uttryck genom att 

analysera kvinnans position då hon ställs i relation till vad som utgör Vi:et och De 

andra (1997:22f).  

3.2.2  Kvinnan som förmedlare av kulturen  

Den andra faktorn som jag har valt att fokusera vid är kvinnan som förmedlare av 

kulturen, här kommer kvinnans fostrande roll in där vi ser Yuval-Davis och 

Eduards argumentera för att kvinnans position som förmedlare av kulturen bygger 

på föreställningen om kvinnans ansvar att producera och reproducera traditioner, 
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normer och värden. Detta är en väsentlig del för nationens- och den kulturella 

särartens överlevnad; utan dessa förlorar nationen och dess folk sin identitet 

(Yuval-Davis, 1997:39). Kvinnan är här bärare för nationens överlevnad, en 

position som tar sig uttryck genom att se till kvinnans roll som moder.  

3.2.3 Kvinnan och Främlingen  

Nu när vi har gått igenom de två första aspekterna är det slutligen dags att 

presentera den tredje och sista faktorn som jag kommer att använda mig av i 

analysen av hur Sverigedemokraterna framställer kvinnan. Yuval-Davis och 

Eduards argumenterar för att den kvinnliga plikten ligger i att föda- och fostra 

medborgare, det ligger i nationens intresse. Detta medan den manliga plikten 

ligger i att försvara kvinnan från inre- och yttre hot (Eduards, 2007:43). 

Föreställningen om att kvinnor ska försvaras begränsar deras handlingsutrymme 

och leder dem dels in i social position där deras samhälleliga ansvar ligger i att 

verka inom områden som ligger när det kvinnliga: barn, omsorg och sjukvård 

(Eduards, 2007:42f). Föreställningen om att kvinnan ska försvaras mot yttre- och 

inre hot säger oss något om hur kvinnan ställs i relation till främlingen – är det 

kvinnan som ska försvaras förekommer hon i sammanhang med det som är 

osvenskt. Yuval-Davis och Eduards menar att kvinnan ställs i relation till inre- och 

yttre fiender. Fienden mot det nationella projektet finns både inne i- och utanför 

nationen och för att förstå vem det är som blir främlingen måste vi analysera 

vilken föreställning av ras och kön som framställs som typiskt svenska och som är 

värda att försvara (Eduards, 2007:54). Vad vi ska söka efter är med andra ord är 

om det existerar en dominerande föreställning om att hoten kommer från 

främmande män, som hotar den svenska välfärdsmodellen, kulturen, moralen och 

sedligheten (Eduards, 2007:55). Min analys kommer därför även ta hänsyn till hur 

främlingen skapas i relation till kvinnan; jag menar att det härigenom som vi kan 

finna svaren till på vilket sätt som kvinnan används för legitimeringen av 

Sverigedemokraternas politik 
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3.3 Strategier för legitimering  

Om föregående avsnitt behandlar substansen – de sätt genom vilken kvinnan 

framställs – så handlar detta avsnittet om formen som budskapet kommer i. Jag 

kommer i detta avsnittet redogöra för Canovans (2005) resonemang om populism 

och van Leeuwens (2007) teori om legitimering. Genom att analysera vilket sätt 

som kvinnan kommer till uttryck på i de sammanhangen där de talar om kvinnan 

som vi kan nå insikter om vi kan tala om Sverigedemokraterna använder sig av 

henne för att legitimera sin politik.   

 

3.3.1 Margaret Canovan  

Begreppet populism och dess innebörd bär på en lång historia. Det finns väldigt 

många sätt att se och tolka begreppet. Den mest utbredda handlar om att se 

populism som ett tunt ideologiskt drag (Canovan, 2005; Mudde, 2007). Här ser 

man samhället som uppdelat i två grupper som står i motsättning till varandra det 

sanna folket och den korrupta eliten (Canovan, 2005:65). Den bygger på idén om 

att all makt ska utgå från folket, att det politiska etablissemanget har svikit det 

sanna folkets vilja (Canovan, 2005:75f). Canovan argumenterar för att 

populismen i strävan efter makten ofta anpassar sig till den rådande omgivningen 

och tar avstamp i frågor som berör nationens kultur, ekonomi och olika politiska 

sakfrågor: motstånd mot invandring och mångkulturalism, här söker de att 

cementera en bild av sig själva som folkets beskyddare – som strävar efter att 

skydda den nationella- och kulturella särarten (Canovan, 2005:80).  

 

3.3.2 Theo van Leeuwen  

Theo van Leeuwen har skapat ett ramverk för hur auktoriteter legitimerar sina 

argument genom språket. Ramverket bygger på fyra olika kategorier av 

legitimering: moralisk utvärdering, rationalisering och mythopoesis (van 

Leeuwen, 2007:92). För att jag ska kunna undersöka Sverigedemokraterna och på 

de sätt som de framstället kvinnan samt undersöka om Sverigedemokraterna 
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använder kvinnan för att legitimera sin politik så krävs det att jag arbetar ed en 

teori om hur politiska auktoriteter legitimerar sina uttalande. Genom att använda 

mig av de van Leeuwens fyra kategorier möjliggörs en djupare analys av hur 

kvinnan framställs och hur hon används. 1) Auktorisering innebär att 

legitimeringen sker via referenser till tradition, lag, vana eller personer som anses 

ha auktoritet. 2) Moralisk utvärdering sker via referenser till ett norm- eller 

värdesystem. 3) Rationalisering innebär att en legitimerar genom att hävda att 

argumentets karaktär är logiskt eller rationellt – här finner vi även en moralisk 

aspekt som ligger inbakad i uttalandet. 4) Mythopoesis innebär att ett påstående 

rättfärdigas genom moraliska historier som ligger invävda i texten, berättelser om 

en god handling som belönas eller en varningsberättelse där ett felaktigt beteende 

straffas (van Leeuwen, 2007:92). Theo van Leeuwens legitimerinsteori kommer 

att följa med varje avsnitt av analysen. Detta kommer som ett resultat av att jag 

finner det mest lämpligt att i anslutning till analysen av hur Sverigedemokraterna 

framställer kvinnan också analysera på vilket sätt som hon legitimeras.  

 

 

3.4 Operationella indikatorer  

Jag har i kapitel 2 redogjort för hur jag ska gå tillväga för att genomföra min 

uppsats – jag ska nu identifiera operationella indikatorer som representerar de 

teman som jag ska använda mig av för att rekonstruera ett dominerande 

narrativ hos Sverigedemokraterna. När vi operationaliserar gör vi våra 

teoretiska begrepp mätbara och ur mina teoretiska utgångspunkter har jag 

plockat ut följande operationella indikatorer (Esaiasson m.fl. 2012, s. 55f):  

 

3.4.1 Kvinnan som biologisk reproducerande  

- Sverigedemokraternas syn på familjen?  
- Vem är en fullvärdig medlem av kollektivet?  



 

 16 

3.4.2 Kvinnan som förmedlare av kulturen 

- Sverigedemokraternas syn på kvinnans roll som moder?  
 

3.4.3 Kvinnan och främlingen  

- Kvinnan som ett offer som ska försvaras?  
- Vem är det upplevda hotet och hur står hen i relation till kvinnan?  

3.4.4 Populism  

- Sverigedemokraternas syn på sig själva som ’’folkets och i synnerhet kvinnans 
sanna beskyddare’’?  
 
 

3.4.5 Theo van Leeuwens legitimeringsteori 

- Auktorisering innebär att legitimeringen sker via referenser till tradition, lag, 

vana eller personer som anses ha auktoritet. 

- Moralisk utvärdering sker via referenser till ett norm- eller värdesystem. 

- Rationalisering innebär att en legitimerar genom att hävda att argumentets 

karaktär är logiskt eller rationellt – här finner vi även en moralisk aspekt som 

ligger inbakad i uttalande. 

- Mythopoesis innebär att ett påstående rättfärdigas genom moraliska historier 

som ligger invävda i texten, berättelser om en god handling som belönas eller 

en varningsberättelse där ett felaktigt beteende straffas. 
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4 Analys  

De teman som jag har valt att använda mig av för att rekonstruera det 

dominerande narrativet om Sverigedemokraternas framställning av kvinnan 

kommer som ett resultat av mina teoretiska ingångar. Det första som kommer att 

analyseras är substansen – hur framställer Sverigedemokraterna kvinnan – för att 

sedan analysera formen –hur förmedlas substansen. Detta kommer ske löpande 

under varje tema. Vi kommer inledningsvis undersöka kvinnan som biologisk 

reproducerande för att sedan röra oss vidare mot kvinnan som förmedlare av 

kulturen för att slutligen analysera kvinnan och främlingen. Jag väljer här att 

analysera substansen och formen parallellt för att jag inte vill att analysens ska ske 

i två steg. Jag kommer innan jag beger mig ifrån uppsatsens mer teoretiska del 

presentera narrativet i Somers & Gibsons relationella matris och sammanfatta hur 

Sverigedemokraterna framställer kvinnan – substansen, och på de sätt som de 

använder och legitimerar henne – formen.  

 
 

4.1 Kvinnan som biologisk reproducerande 

Yuval-Davis menar att vi kan förstå kvinnans position i det nationella projektet 

genom att dels studera vem det är som anses vara en fullvärdig medlem av 

kollektivet, men även genom att analysera vilken som är den dominerande synen 

på familjen. Sverigedemokraterna visar i sitt principprogram (2011) att de har en 

väldigt stor tilltro till kärnfamiljen, de ser denne gemenskapen som den främsta 

gemenskapen efter den nationella gemenskapen (SD, 2011:24). Den är viktig då 

dess funktion är av vikt för det nationella projektets överlevnad – kärnfamiljen har 

en roll där den är omhändertagande, kulturförmedlande och fostrande (Ibid.). Jag 

förstår Sverigedemokraternas syn på kärnfamiljen som en konstellation utgjord av 

en moder och fader. Detta kommer som ett resultat av den vikt som de lägger vid 
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att barn mår bäst av att växa upp med en tydlig faders- och modersgestalt (SD, 

2011:25). De menar att ’’Barn som inte växer upp i en kärnfamilj ska har rätt att 

umgås med båda sina biologiska föräldrar och i de fall detta inte är möjligt skall 

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

eller var.’’ (SD, 2011:24). Men även på de sätt som de talar om alternativa 

familje-konstellationer, de menar att det inte är barnens bästa att växa upp med 

samkönade par och polyamorösa grupper: 

 

’’Bortsett från att vi inte anser det vara förenligt med barnens bästa att låta 

samkönade par och polyamorösa grupper adoptera och inseminera […]’’(SD, 2011:25). 

 

Sverigedemokraterna menar här att det ligger i barnens och nationens bästa att 

barnen får växa upp med en moder och en fader, att alternativa familje-

gemenskaper inte kommer att gynna barnens uppväxt. Jag förstår alltså 

Sverigedemokraternas syn på kärnfamiljen som bestående av en man och en 

kvinna. Detta blir än tydligare när vi ser till att Sverigedemokraterna menar att 

mannen och kvinnan besitter biologiskt- och naturligt grundade skillnader som 

gör att de vid samma situation reagerar olika (SD, 2011:25). Yuval-Davis menar 

att kvinnan i det nationella projektet ofta reduceras till sin biologiska funktion- 

hon ska föda- och uppfostra barn, att detta ligger i kvinnans natur och att det är 

hennes plikt gentemot nationen för dess överlevnad (Yuval-Davis, 1997:26). Det 

är otvivelaktigt så att Sverigedemokraterna tillskriver mannen och kvinnan olika 

roller i det nationella projektet; de menar att barnen och nationen mår bäst av 

tydliga könsroller: faders- och modersgestalter. En kan här argumentera för att 

den vikt som Sverigedemokraterna i sitt principprogram lägger vid skapandet av 

en familj, en kärnfamilj som är kantad av tydliga faders- och modersgestalter blir 

till en norm.  

 

Under sitt Almedalstal 2014 beskriver Jimmie Åkesson problematiken med 

statliga insatser i familjens självbestämmanderätt. Han menat att det är en 

kränkning mot familjens frihet när staten lägger sig i och bestämmer familjära 

angelägenheter och tar föräldraledigheten som exempel. Han berättar sin historia, 

en historia som kantas av att han i egenskap av politiker inte hade möjligheten till 

att vara föräldraledig, och att hans hustru var den som fick ta det största ansvaret i 
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hemmet (Almedalen, 2014). Här kan en argumentera för att Jimmie Åkesson och 

Sverigedemokraterna ger uttryck i sitt principprogram uttryck för en syn på 

familjen och kärnfamiljen som kantas av tydliga faders- och modersgestalter. Med 

sig själv som exempel intar Jimmie Åkesson en roll som mannen som den aktiva i 

det offentliga, medan kvinnan är passiv i det privata – detta är något som ligger i 

linje med Yuval-Davis och Eduards resonemang kring kvinnans position i det 

nationella projektet, där kvinnan reduceras till sin biologiska funktion, intar rollen 

som moder med ansvar över barnens uppfostran, en syn som Jimmie Åkesson 

förstärker genom sin egen historia och upplevelse av faderskapet (Yuval-Davis, 

1997; Eduards, 2007). 

 

Min analys av Sverigedemokraternas syn på medborgarskapet vittnar om en som 

kantas dels av lojalitet gentemot nationen, men även att det är en gemenskap som 

en föds in i för att bli en fullvärdig medlem. Sverigedemokraterna menar att den 

svenska nationen definieras i termer av ’’[…] lojalitet, gemensam identitet, 

gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan 

man enligt vår uppfattning endast bli genom att antingen födas in i den eller 

genom att senare i livet uppgå i den’’ (SD, 2011:15). Detta ger kvinnan en 

säregen position i det nationella projektet – det är genom henne som en blir en 

fullvärdig medlem av nationen. Hon är den som rent biologiskt reproducerar och 

säkerställer den svenska nationen, dess gemenskap och dess kulturella särartens 

överlevnad (Yuval-Davis, 1997).  

 

Min analys finner främst spår av att Sverigedemokraterna främst använder sig av 

auktorisering och rationalisering för att legitimera de argument som förs fram 

kring framställningen av kvinnan. När Jimmie Åkesson söker legitimera sin 

upplevelse av föräldraledigheten i Almedalen 2014 – i egenskap av partiledare 

berättar han en historia om hans upplevelse av svårigheterna kring att ta ut sin 

föräldraledighet; han förstärker bilden av mannen som den aktiva och kvinnan 

som den passiva. Rationaliseringen sker när Sverigedemokraterna i sitt 

principprogram talar om kärnfamiljens betydelse för barnens uppväxt och de 

tydliga moders- och fadersgestalterna redogör för dessa; det presenteras som det 

mest logiska att de som fött barnet även är dem som ska ta han om dem, men 

rationaliseringen innehåller spår av moral där jag finner att Sverigedemokraterna 
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framställer den kvinnliga plikten – i enlighet med Yuval-Davis teoretiska 

resonemang som att hon ska föda barn – det ligger i nationens intresse och är 

hennes plikt. De talar om skillnaderna mellan könen utan att egentligen ifrågasätta 

vad skillnaden är. Jag menar att Sverigedemokraterna framställer kvinnan som 

den naturliga modern och att detta kommer som ett resultat av hennes biologiska 

funktion.  

 

 

4.2 Kvinnan som förmedlare av kulturen  

Kvinnans roll som förmedlare av kulturen tar sig uttryck genom att studera vilken 

syn Sverigedemokraterna har på rollen som moder, den hänger väldig mycket 

ihop med det som behandlades under kategorin kvinnan som biologisk 

reproducerande – men vi får inte glömma att narrativets teman kommer till liv i 

relation till varandra.  

Sverigedemokraterna har en glorifierande syn på kärnfamiljen, de ser den som 

den främsta gemenskapen efter den nationella gemenskapen. Kärnfamiljen som 

gemenskap har för Sverigedemokraterna en roll där den ska verka som 

kulturförmedlande, omhändertagande och fostrande (SD, 2011:24). Där den starka 

och trygga familjen ses som en avgörande faktor för harmoniska 

samhällsförhållanden. Yuval-Davis och Eduards tar i sina böcker upp teoretiska 

resonemang kring den kvinnliga position i det nationella projektet – där den 

kvinnliga plikten ofta återfinns i rollerna där kvinnan ska föda barn, fostra barn 

och trygga nationens fort- och överlevnad (Yuval-Davis, 1997; Eduards, 2007). 

Kvinnan begränsas här inom till det privata, medan mannen är i det offentliga. 

Yuval-Davis och Eduards menar att dessa föreställningar kantar föreställningarna 

om kön i det nationella projektet, så skulle detta innebära att Sverigedemokraterna 

framförallt ger kvinnan rollen som ligger nära hennes biologiska funktion – hon 

ska värna den svenska kulturen, gemenskapen och säkerställa nationens fort- och 

överlevnad.  

 

Under rubriken Sverigedemokraterna och välfärden i deras principprogram 
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förekommer tre bilder (bifogade i referenslista) när Sverigedemokraterna talar om 

vikten av den svenska välfärdsstaten, äldreomsorgen, skolor och hälsa-och 

sjukvård. De tre bilderna föreställer främst tre kvinnor som arbetar inom den 

svenska välfärdsmodellen; en lärarinna, en som arbetar inom äldreomsorgen och 

en som läkare (SD, 2011:34–37).  Här porträtteras kvinnan i linje med vad Yuval-

Davis argumenterar för kring kvinnans position, hon framställs här med yrken 

som ligger nära hennes fostrande och kulturförmedlande roll. Något som ställs i 

hur mannen under Sverigedemokraterna och rättssamhället (SD, 2011:38), 

porträtteras – två starka manliga poliser som håller fast en demonstrant mot 

marken. Jag menar att detta ligger i linje med mina teoretiska utgångspunkter, och 

förstärker bilden av vad Sverigedemokraterna menar med faders- och 

modersgestalten. Jag finner det som att vi kan koppla vad bilderna ger uttryck för, 

med vad Sverigedemokraterna menar med mannens och kvinnans biologiska- och 

naturliga skillnader. På de sätt som kvinnan visas upp och porträtteras ger 

Sverigedemokraterna en bild av att den omhändertagande rollen ligger kvinnan 

närmare än vad den starka och handlingskraftiga gör. Kvinnans roll i förhållande 

till vad jag kommit fram till i min analys av hur kvinnan framställs förstärks 

ytterligare av att Sverigedemokraterna uttrycker sig såhär:  

 

’’Fostran och förmedling av värderingar är primärt en uppgift för familjerna. Skolans 

skall dock inskärpa vikten av ett gott uppförande och betona värdet av demokrati, varje 

människas unika värde samt respekt för det svenska kulturarvet. ’’ (SD, 2011:36). 

 

Det finns alltså en bild av kvinnan hos Sverigedemokraterna som ligger i linje 

med mina teoretiska ingångar – den tar sig inte nödvändigtvis uttryck i ren 

textform utan finns där som en kombination av vad de skriver kombinerat med de 

bilder som de väljer att förstärka sina texter med.  

 

Vid analysen av hur Sverigedemokraterna legitimerar sin bild av kvinnan finner 

jag att de främst använder sig av vad van Leeuwen kallar för moralisk utvärdering 

– de refererar till kvinnans roll som en slags plikt gentemot nationen, ska skydda, 

värna och säkerställa den nationella gemenskapen och svenska kulturen.  
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4.3 Kvinnan och främlingen  

Innan jag kan gå in och analysera om Sverigedemokraterna framställer kvinnan 

som ett offer som måste försvaras så krävs det att jag först analyserar vem det är 

som är det upplevda hotet för Sverigedemokraterna. Yuval-Davis och Eduards 

menar att det i det nationella projektet finns föreställningar om att kvinnan ska 

försvaras, och att vi kan analysera detta genom att se till hur hon ställs mot det 

som är – i detta fallet – osvenskt. Sverigedemokraterna skriver i sitt 

principprogram (2011) att nationen är beroende av den gemensamma identiteten, 

de söker ett samhälle där ’’[…] en så stor andel som möjligt av statens 

medborgare har en svensk identitet’’ (SD, 2011:15). Sverigedemokraterna menar 

att nationen och staten mår bäst av att så många som möjligt av medborgarna 

delar en ’’[…] gemensam nationell och kulturell identitet.’’ (SD, 2011:6). Det 

upplevda hotet kommer främst utifrån, där nya människor och kulturella 

preferenser hotar den nationella gemenskapen och nationella identiteten. 

Sverigedemokraterna skriver i sitt principprogram:  

 
”Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en 

sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot 

vårt lands välfärd och trygghet” (SD, 2011:23). 

 

Sverigedemokraterna vill hålla invandringen begränsad då denna hotar den 

svenska nationella identiteten, det svenska samhället, den kulturella särarten och 

den upplevda tryggheten. Det upplevda hotet kommer främst utifrån, men kan 

även finnas innanför nationens gränser i form av människor av annan etnisk och 

kulturell bakgrund som hotar urvattna det svenska samhället, identiteten och 

kulturen. Hur står det upplevda hotet i relation till kvinnan? Och hur framställer 

Sverigedemokraterna henne i den här kontexten? Sverigedemokraterna 

presenterade 2014 ett åtgärdsprogram för att öka kvinnors trygghet i vardagen. 

Sverigedemokraterna målar här upp kvinnan som det främsta offret i den mån att 

den svenska kulturen svikit henne genom att inte ha lyckats etablera ett tryggt 
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svenskt samhälle. Åtgärdsprogrammet präglas av att Sverigedemokraterna ställer 

kvinnan mot vad som är osvenskt och vad som i sin tur hotar hennes trygghet:  

 
’’Under de senaste decennierna har en mycket omfattande invandring skett till 

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

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

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

kvinnovåld och annan allvarlig brottslighet.’’ (SD, 2014:19). 

 

Ovanstående uttrycker tydligt en tanke om att invandringen och 

mångkulturalismen hotar det svenska samhället, den nationella gemenskapen och 

vår kulturella särart. Kvinnan ställs här i relation till den goda nationalstaten och 

den främmande invandrande mannen. Detta ligger i linje med Yuval-Davis och 

Eduards teoretiska resonemang kring hur kvinnans ställs mot det som är farligt – 

att vi måste åtgärda de problemen som ligger framför oss. Sverigedemokraterna 

menar även att det är en viss typ av invandrare som begår dessa brotten. I 

åtgärdsprogrammet uttrycker man sig såhär:  

 

’’Vad gäller gruppen invandrare är dessa fem gånger så ofta misstänkta för våldtäkt 

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

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

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

fruktansvärda kvinnovåld.’’ (SD, 2014:21). 
 

Det handlar alltså inte om våra skandinaviska grannar – det är ligger alldeles för 

nära oss geografiskt och kulturellt för att detta skulle kunna ske. Det handlar om 

de kulturer och länder som ligger längre ifrån oss rent geografiskt. Den 

främmande mannen från söder. Sverigedemokraterna framställer här en bild av de 

skandinaviska grannländerna som att kvinnovåld och kvinnoförakt inte är 

förenligt med självbilden. Här är det även rimligt att ta in Jimmie Åkessons 

Almedalstal från 2016 där Åkesson ställer sig frågan om hur många som har fått 

det sämre av invandringen och räknar upp de flickor som blivit utsatta för sexuella 

trakasserier under musikfestivaler, de som fått sina cellprovtagningar inställda, 

sjuksköterskan som tvingas slita sig till utbrändhet och familjerna på Lidingö som 

tvingas ge plats åt nyanlända (Almedalen, 2016).  
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Mina exempel vittnar om att Sverigedemokraterna främst använder sig av 

moralisk utvärdering, rationalisering och auktorisering. Den moraliska 

utvärderingen tar sig uttryck genom att Sverigedemokraterna hävdar att 

mångkulturalism inte ligger i linje med det svenska norm- och värdesystemen; här 

uttrycker sig Sverigedemokraterna på ett sätt där de fördömer invandringen som 

kommer utanför Skandinavien, där våra skandinaviska grannar skyddas medan 

man skuldbelägger annan invandring. Rationaliseringen sker när 

Sverigedemokraterna hävdar att invandrare är fem gånger så ofta misstänkta för 

brott än andra – detta gör Sverigedemokraterna utan att helt ifrågasätta vad det är 

man ger uttryck för.  Auktoriseringen sker när Jimmie Åkesson under sitt 

Almedalstal 2016 beskriver vilka det är som har drabbats hårdast av invandringen 

till Sverige. Här kan vi även addera Canovans (2005) resonemang om populism – 

hon menar att populistiska företrädare ofta utmålar sig som folkets beskyddare, 

för den här uppsatsen, där fokus ligger vid kvinnan så ser vi en tydlig bild av att 

Sverigedemokraterna iklär sig rollen som kvinnornas beskyddare, när de i deras 

åtgärdsprogram och i deras Almedalstal presenterar en politik som ska säkra 

kvinnornas trygghet; man vill minska invandringen, som Sverigedemokraterna 

menar är roten till kvinnornas känsla av otrygghet.  

 

4.4 Resultat från analysen 

Syftet med uppsatsen är att dels rekonstruera det dominerande narrativet om 

framställningen av kvinnan men även att undersöka ifall de använder henne för att 

legitimera sin politik. Detta ledde mig in i en studie som dels undersökte 

substansen – hur framställer Sverigedemokraterna kvinnan, och formen – hur 

förmedlas den bilden. Jag ska nu presentera mina resultat från analysen och 

kommer att göra det genom att först presentera substansen och sen formen, för att 

sedan presentera narrativet i Somers & Gibsons relationella matris; för att sedan 

röra mig vidare mot uppsatsens diskussionsdel.  
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4.4.1 Substansen  

Min analys visade på att Sverigedemokraterna porträtterar kvinnan i linje med 

Nira Yuval-Davis (1997) och Maud Eduards (2007) teoretiska resonemang kring 

kvinnans position i det nationella projektet. Kvinnan som biologisk 

reproducerande visade att Sverigedemokraterna har en syn på kärnfamiljen som 

är inkluderad av en man och en kvinna – de menar att det ligger i barnens intresse 

att växa upp med en tydlig moders- och fadersgestalt och att andra konstellationer 

inte gynnar barnen- och nationens intressen. Sverigedemokraterna menar att det 

bästa för barnen är att växa upp i heterosexuella konstellationer. Ser vi till kvinnan 

som biologisk reproducerande och kvinnan som förmedlare av kulturen så ser vi 

att kvinnan framställs som i linje med Yuval-Davis och Eduards teoretiska 

resonemang, som den omhändertagande modersgestalten. Hon figurerar i bilder i 

deras principprogram där hon framställs som den omhändertagande och 

kulturförmedlande personen, medan mannen figurerar på bilder som den starka 

och aktiva personen. Hon blir den naturliga fostraren och kulturförmedlaren av 

kollektivet och därmed och bäraren av kollektivet. Tittar vi sedan på kvinnan och 

främlingen så lyckas vi mer fånga på vilket sätt som Sverigedemokraterna 

använder sig av kvinnan för att legitimera sin politik. Sverigedemokraterna ställer 

kvinnan i relation till vad som är osvenskt, där de målar upp en bild av att 

Sverigedemokraterna försvarar kvinnan gentemot utländska män. De målar även 

upp en vild av att kvinnan måste skyddas från individer utanför Skandinavien – då 

dessa inte kan anpassa sig till det svenska norm- och värdesystemet. Kvinnan blir 

offer som ett resultat av en ansvarslös invandringspolitik. Ett offer som 

Sverigedemokraterna ska skydda genom en mer ansvarsfull invandringspolitik, 

hårdare straff för de som begår brott och större investeringar i att öka tryggheten i 

det svenska samhället genom exempelvis större resurser till polisen.  

 
 

 
 

4.4.2 Formen  
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Ser vi till hur Sverigedemokraterna legitimerar sin bild av kvinnan så används 

främst tre av Theo van Leewuens (2007) fyra kategorier: auktorisering, 

rationalisering och moralisk utvärdering. Auktoriseringen sker i den stund som 

Jimmie Åkesson i egenskap av partiledare under Almedalen 2014 och 2016 i sina 

tal förstärker deras principer i offentliga sammanhang; det är en person med 

upplevd auktoritet i egenskap av partiledare. Rationaliseringen sker när 

Sverigedemokraterna hävdar ett arguments logik – något som de gör när de 

hävdar att det ligger i barnens intresse att växa upp med en moders- och 

fadersgestalt, utan att egentligen ifrågasätta vad det senare skulle innebära för 

barnens välbefinnande. Här hamnar kvinnan i rollen som den omhändertagande 

modern. Den moraliska utvärderingen sker när Sverigedemokraterna 

argumenterar för att invandrare har svårare att anpassa sig till den svenska 

kulturen, norm- och värdesystem. När de menar att människor som har en kultur 

som är likare Sverige är mindre benägna att begå brott. Vad gäller Canovans 

(2005) resonemang om populism så var det svårare att finna i resterande delar av 

materialet – eller i alla fall av hur kvinnan står i relation till de undersökta 

fenomen; men det blev tydligt i Sverigedemokraternas åtgärdsprogram (2014) att 

Sverigedemokraterna målar upp sig som beskyddare av kvinnorna; de ställer 

kvinnans trygghet i relation till en ansvarslös politik och en ökad invandring; och 

menar att de kan råda bot på utvecklingen som skett. 

 

 

4.5 Narrativet i Somers & Gibsons relationella matris 

1) Delarnas relation till varandra: vi ser hur kvinnan ställs i relation till andra 

företeelser som vad som är osvenskt, moderskapet, kärnfamiljen och hennes 

biologiska funktion. 2) Kausalt intrigskapande: kvinnan får sin plats i denna 

berättelsen genom orsak/verkan-samband. Ett exempel på detta är när hon 

ställs i relation till vad som är osvenskt, och det osvenska målas upp som en av 

grunderna i hennes minskade trygghet.  3) Selektivitet: berättelsen om kvinnan 

eller narrativet om kvinnan skapas genom att jag gör ett urval i materialet, jag 

söker fånga det centrala vilket också leder till att bitar faller bort. Jag har valt 
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att fokusera på hur kvinnan framställs- och på det sätt de legitimerar bilden av 

henne från ett perspektiv där jag ser till material som kommer från antingen 

centrala figurer från partiet, men även material publicerade i 

Sverigedemokraternas namn. 4) Temporalitet, följd och plats: några av de 

viktigaste byggstenarna i ett narrativ är tid och rum, vi ser hur berättelsen om 

kvinnan bygger på en viss motsättning mellan då och nu, kvinnan ställs i 

relation till dagens utveckling och Sverigedemokraterna menar att det var 

bättre förr; att kvinnans otrygga position kommer som ett resultat av en 

ansvarslös politik.  

Jag ska nu lämna uppsatsens empiriska del och för att gå vidare till att 

diskutera mitt resultat – där kommer jag att återkoppla till hur 

Sverigedemokraterna framställer – substansen – och använder – formen, men 

även de teoretiska utgångspunkter som jag har valt att rekonstruera det 

dominerande narrativet med och som jag valt att analysera om de använder 

kvinnan för att legitimera sin politik med.  
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5 Diskussion  

Uppsatsen har som ambition att svara på- och undersöka frågeställningen hur 

framställer Sverigedemokraterna kvinnan och på vilket sätt verkar den för att 

legitimera deras politik? Syftet var inte att presentera och precisera absoluta 

sanningar om partiet, utan snarare att bidra med en alternativ tolkning för hur vi 

kan förstå partiet. Jag gjorde detta genom att rekonstruera det dominerande 

narrativet hos Sverigedemokraterna med teman eller operationella indikatorer 

hämtade ur mina teoretiska ingångar: kvinnan som biologisk reproducerande, 

kvinnan som förmedlare av kulturen och kvinnan och främlingen från Nira Yuval-

Davis (1997), Maud Eduards (2007), två teoretiker som behandlar kvinnans 

position i det nationella projektet. Min analys- och rekonstruktion av narrativet 

vittnar om en politisk aktör som framställer kvinnan i linje med Yuval-Davis och 

Eduards teoretiska resonemang, kvinnan framställs som modern i de avseendet att 

hon får en roll där hon är omhändertagande, fostrande och förmedlare av den 

svenska kulturen. Hon finner även sin plats i narrativet genom att ställas i relation 

till andra fenomen: exempelvis sexualitet, manlighet och vad som är osvenskt.  

 

Analysen för hur kvinnan används för att legitimera Sverigedemokraternas politik 

blir som mest tydlig i Sverigedemokraternas åtgärdsprogram för kvinnors trygghet 

i vardagen (2014). Det är här som Sverigedemokraternas populistiska tendenser 

träder in och de målar upp sig själva som folkets- och kvinnornas beskyddare mot 

invandringen; och beskyller de som styr för kvinnornas situation. Det är ett rätt 

ensidigt program som mynnar ut i att ifall vi kan få bukt på invandringen så 

kommer kvinnan kunna vara tryggare inom nationens gränser. Kvinnan målas upp 

som invandringspolitikens främsta offer och ställs här i relation till vad som är 

osvenskt och som inte står i linje med de svenska- och till viss mån de 

skandinaviska värderingarna. Margaret Canovan (2005) argumenterar i sin bok 

The People för att populistiska företrädare har en tendens att måla upp sig som 

folkets beskyddare och att de i nästa steg skyller landets problem på en sittande 

elit som försummat folkets sanna vilja; detta är en position som 
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Sverigedemokraterna i sitt åtgärdsprogram personifierar, de presenterar till viss 

mån förslag om vad som skulle öka tryggheten – ökad belysning på gator och 

torg, fler poliser – men det mynnar ut i invandringen. De skriver att invandrare är 

fem gånger så ofta misstänkta för våldtäkt än svenskar (SD, 2014), utan att 

egentligen ifrågasätta om detta stämmer - de presenterar det som en sanning. 

Samtidigt som de målar upp våra svenska grannar som obenägna att begå den 

typen av brott då de ligger för långt borta från deras kultur.  

 

Vi kan även se att Sverigedemokraterna använder sig av en mängd olika 

kategorier – hämtade från Theo van Leeuwens legitimeringsteori (2007) – för att 

legitimera dels sin bild av kvinnan, men även på de sätt som hon används för att 

legitimera deras politik. Jag finner främst spår från att Sverigedemokraterna 

använder sig av: auktorisering, rationalisering och moralisk utvärdering.  

 

För att återkoppla till min frågeställning; min analys av vittnar om att 

Sverigedemokraterna framställer kvinnan som den omhändertagande, 

kulturförmedlande och fostrande karaktären i det nationella projektet. Hon ställs 

ofta i relation till vad som är osvenskt och otryggt och målas här upp som ett 

offer, ett offer som Sverigedemokraterna ska skydda. Hon används för att 

legitimera en invandringskritisk kultur, där hon förekommer i sammanhang där 

invandringen framställs som ett hot mot den svenska nationella gemenskapen, ett 

hot mot den kulturella särarten och ett hot mot nationens överlevnad. Där 

Sverigedemokraterna ska gå in och beskydda såväl gemenskap, nation, kultur och 

kvinna.  

 

 

5.1 Kritisk Reflexion 

Mitt metodval gav mig väldigt stora friheter kring hur jag ska tolka mitt material. 

Det som eftersträvades med rekonstruktionen och inte minst valet av att använda 

mig av en kritisk tolkning var just det, att finna det som fanns mellan raderna. 

Något som gör att mitt resultat inte är generaliserbart. Men uppsatsens syfte var 
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som sagt att presentera en alternativ tolkning för hur vi kan tolka 

Sverigedemokraterna, ett resultat som är beroende av mina subjektiva 

bedömningar; men som jag genom att använda mig av många exempel sökt göra 

så genomskinligt som möjligt.  Uppsatsen har visat att Sverigedemokraterna har 

en bild av kvinnan i det nationella projektet som stämmer överens med mina 

teoretiska ingångar. Även att Sverigedemokraterna använder sig av kvinnan för att 

legitimera sin politik. Det som jag fann mest problematiskt med uppsatsen var 

gränserna mellan van Leewuens (2007) kategorier – i många fall kan argument 

eller en bild legitimeras på olika sätt. Något som gör att gränsdragningen kan vara 

svår att avgöra. För vidare forskning så hade det varit intressant att undersöka hur 

kvinnliga representanter för Sverigedemokraterna upplever sin position och 

undersöka vilken syn som de har på kvinnlighet, manlighet och moderskapet. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
  

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 



 

 31 

6 Referenslista 

Anon, (2017). [online] Available at: https://sdkuriren.se/jimmie-akessons-tal-i-
almedalen-2014/ [Accessed 17 May 2017]. 

 
Alvesson, Mats – Deetz, Stanley, 2000. Kritisk samhällsvetenskaplig metod. 

Lund: Studentlitteratur.  
 
Bergström, G. and Boréus, Kristina (red), (2012). Textens mening och makt. 1st 

ed. Lund: Studentlitteratur.  
 
Bergström, G. & Boréus, Kristina, (2012). ’’Idé och ideologianalys’’, Boréus, 

Kristina (red). I Textens Mening och Makt. Lund: studentlitteratur, s. 139-173.  
 
Canovan, M. (2005). The people. 1st ed. Cambridge: Polity. 
 
Eduards, Maud, 2007. Kroppspolitik – Om Moder Svea och andra kvinnor. Atlas 

Akademi  
 
Esaiasson, Peter – Giljam, Mikael – Oscarsson, Henrik – Wängnerud, Lena, 2012. 

“Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad.” 
Stockholm: Norstedts juridik.  

 
 
Expressen. (2017). SD:s kvinnosyn är hyckleri på hög nivå. [online] Available at: 

http://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/sds-kvinnosyn-ar-hyckleri-
pa-hog-niva/ [Accessed 3 April 2017]. 

 
Expressen. (2017). SD:s taktik: Tysta egna sex-offren. [online] Available at: 

http://www.expressen.se/nyheter/sds-taktik-tysta-egna-sex-offren-i-partiet/ 
[Accessed 3 April 2017 

 
 
Johansson, Anna. 2005. 1:9. “Narrativ teori och metod.” Författaren och 

studentlitteratur AB Lund  
 
Mynewsdesk. (2017). Talmanus: Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2016. [online] 

Available at: 
http://www.mynewsdesk.com/se/sverigedemokraterna/pressreleases/talmanus-
jimmie-aakessons-tal-i-almedalen-2016-1470279 [Accessed 17 May 2017]. 

 



 

 32 

 
Somers, Margaret R – Gibson, Gloria D, 1994. “Reclaiming the Epistemological  
‘Other’: Narrative and the Social Constitution of Identity” i Calhoun, Craig (red). 

Social Theory and the Politics of Identity. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.  
 
SD:s Principprogram, Svergiedemokrarterna, 2011. 

https://data.riksdagen.se/fil/6CEC568C-DAFD-4B96-9448-C072D736854D  
Hämtdatum: 03/04-17  

 
Van Leeuwen, T. (2007). Legitimation in discourse and 

communication. Discourse & Communication, 1(1), pp.91-112. 
 

Yuval-Davis, Nira (1997). Gender & nation. London: Sage.  
 
Özkirimli, Umut, 2000. Theories of Nationalism. A Critical Introduction.  
Basingstoke och New York: Palgrave.  
 
Sverigedemokraterna. (2014). Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen. 

[Hämtat 2017-03-27: https://sd.se/wp-content/uploads/2014/09/Trygghet-
kvinnor.pdf].  

6.1 Bilaga 

 
 

  

  



 

 33 

 

  
 

 


