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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 
Denna studie undersöker på vilket sätt begreppet kvinna får sin mening inom en 

nationalistisk kultur. Detta genom att utgå från svenska nationalistiska politiska partiers 

internetbaserade bilder. Studien undersöker på vilket sätt kvinnan framställs i syfte att 

förmedla ett politiskt budskap och utgår från bilder som sprids på internet då detta har 

kommit att bli ett välanvänt kommunikationsmedel det senaste decenniet, inte minst när 

det gäller politiska budskap.  

Etnisk nationalism, som ofta är synonymt med ”nationalism”, utgår från att det finns en 

nedärvd eller fixerad essens i varje individ beroende på framförallt etnicitet, men även 

beroende på könstillhörighet. Det är därför intressant att undersöka vilka betydelser och 

egenskaper som nationalistiska partier tillskriver dessa olika essenser och undersöka vad 

kvinnans essens anses vara. Detta blir relevant i ett kulturellt sammanhang, snarare än ett 

biologiskt eller socialt, eftersom uppfattningen av denna essens är något som skapas och 

återskapas av dessa partier, snarare än något som existerar i kvinnors vardagliga liv eller i 

deras kroppar. Trots att studiens fokus inte är levd vardagsverklighet har de 

föreställningar om kvinnor som skapas i diskursen konsekvenser för kvinnors praktiska 

och politiska handlingsutrymme. Sättet som kvinnor är föreställda inom politiska grupper 

påverkar även de politiska ideologierna, förslagen och besluten. Ett parti med exempelvis 

kärnfamiljen som betydelsefull grundbult kommer mest sannolikt att driva en annan typ 

av frågor än partier som istället värdesätter sexuell frigörelse. Detsamma gäller därmed 

även för kulturpolitiken, då konsekvenserna av den kvinnosyn ett parti förespråkar gör 

sig synliga i politikens alla områden. När kulturpolitiken idag i hög grad dessutom berör 

frågor om identitet blir konsekvenserna kanske ännu mer beaktansvärda.  

Inom kulturpolitiska studier är det vanligt förekommande att diskutera olika dimensioner, 

trender eller legitimeringsgrunder för beslutsfattande, med hjälp av t.ex. Dorte Skot-

Hansens modell över humanistiska, sociologiska eller instrumentella grunder. I många av 

dessa modeller ingår det inte en nationalistisk dimension, något som i och med den 
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politiska utvecklingen i Sverige kan komma att bli betydligt mer relevant. Att därför 

undersöka föreställningar om kvinnan inom nationalistiska grupper i Sverige bidrar till ett 

område inom kulturpolitiska studier som idag saknar betydande grund. 

Kvinnor har sedan länge avbildats i politiskt syfte men kommunikationssätten för denna 

typ av bilder har förändrats i ett tekniskt och mediemässigt avseende under framförallt 

det senaste decenniet. För att undersöka hur föreställningar om kvinnan skapas kommer 

studien att fokusera på bilder som sprids via internet då detta är ett 

kommunikationsmedel som i hög grad används med vardaglig basis och där bilder sprids 

i ett ökande tempo. Bilder sprids snabbare och i allt större utsträckning med teknologins 

utveckling, och att föra fram sitt politiska budskap med hjälp av bilder behöver inte 

längre ske i form av propagandaaffischer eller valkampanjer, utan kan spridas i form av 

t.ex. ”memes”,1 serie-strippar, reaktionsbilder och liknande. Detta innebär även att bilder 

enkelt kan spridas mellan grupper. Föreställningar och stereotyper kan förflyttas och 

ändra skepnad beroende på avsändarens mål. Bilder kan helt fråntas sin kontext och få en 

ny innebörd i ett nytt sammanhang.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka föreställningar om kvinnan som finns 

inom tre olika nationalistiska partier genom att analysera bilder av kvinnor i deras 

politiska kommunikation på internet. Syftet är även att undersöka på vilket sätt dessa 

föreställningar skulle kunna påverka en nationalistisk kulturpolitik. Studiens 

frågeställningar är därmed: 

• Vilka idéer om kvinnan förmedlas genom svenska nationalistiska partiers 

internetbaserade bilder? 

• På vilka sätt framställs kvinnan i relation till nationen i dessa bilder? 

• Vilken mening och innebörd får begreppet kvinna utifrån dessa bilder inom 

svensk nationalistisk kulturpolitik?   

																																																								
1 Virala skämt på internet som samtidigt ses som internskämt och ofta förekommer i form av bilder. 
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1.3 Forskningsöversikt 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning om föreställningar om kvinnan och kvinnan i 

relation till nationalism samt forskning om nationalism och essentialism att behandlas.  

 

1.3.1 Föreställningar om kvinnan 
För att ge en bakgrund till olika föreställningar om kvinnan, presenteras här en översikt 

av tidigare studier som är relevanta för denna kontext, det vill säga nationalism i Sverige. 

Rapporten Folk, familj och fosterland, framtagen av den antirasistiska stiftelsen Expo 

tillsammans med organisationen Kvinna till kvinna, undersöker hur nationalistiska 

partiers retorik och politik påverkar kvinnors liv i praktiken. Rapporten undersöker även 

hur Sverigedemokraterna syn på jämställdhet i vissa avseenden skiljer sig från övriga 

Europa, där de istället för att motsätta sig jämställdhet som många andra liknande partier 

gör, framställer den som ”något typiskt svenskt som ingår i den svenska kulturen” 

(Ekerstedt 2014, 33). Det kan därför vara intressant att inom det antagandet undersöka 

kvinnans roll i den kulturen. Rapporten är inte en vetenskaplig rapport och används 

därför inte för att ge en forskningsbakgrund, utan är snarare viktig i och med 

granskningen av Sverigedemokraterna, vilket ger en kontext till denna studies material. I 

artikeln Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of Nations 

diskuterar sociologiprofessorn Joane Nagel kvinnans roll i nationsskapandet och menar 

att den nationalistiska ideologin åsidosätter kvinnor samtidigt som den låter modern 

symbolisera nationen och därmed skapar en tvetydig hyllning (2014, 4). 

 Historikern Heléne Lööw har arbetat med att kartlägga svenska högerextrema grupper 

och visar i sin bok Nazismen i Sverige 2000-2014 att dessa grupper historiskt sett har en 

väldigt manlig stämpel men att detta kan komma att förändras, vilket utgör en relevant 

utgångspunkt för denna studie. Hon skriver även om kärnfamiljen som gemensamt ideal 

och var kvinnan kommer in i den rollen (2015, 130). Till skillnad från tidigare forskning 

inom området kommer denna studie att fokusera på föreställningar om kvinnan och hur 

det påverkar kulturen snarare än hur det påverkar kvinnors vardagliga liv eller position i 
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politiska partier. Studien kommer även att studera andra material genom att utgå från 

internetbaserade bilder som är ett relativt nytt kommunikationsmedel med möjligtvis nya 

intentioner och därmed nya resultat. Utöver studier av föreställningar om kvinnan i en 

svensk kontext är det även relevant att ägna uppmärksamhet åt bredare 

forskningsansatser gällande kvinnans föreställda roll inom nationalism. 

 

1.3.2 Kvinnan och nationen 
I boken Gender and Nation presenterar Nira Yuval-Davis en omfattande undersökning av 

frågor som rör kön, genus, nation och nationalism. Yuval-Davis är professor emeritus i 

genus och etniska studier och boken är en kritisk granskning av de teoretiska studier som 

är relevanta för ämnena kön och nation, som publicerats under de senaste två 

decennierna. I boken presenterar Yuval-Davis även sina egna teoribyggande delar inom 

området. Hon menar att föreställningar om kön alltid förekommer som en del av 

nationskapande, men inte alltid på samma sätt. Själva idén om nationen vilar på en 

symbolik av kön där kvinnor respektive män har tydligt skilda uppgifter och roller. 

Föreställningar om nationen och idéer om kön kombineras därför i nationskapande 

(Yuval-Davis 1997, 12). Kvinnors olika funktioner i relation till nationen är alltså något 

som lyfts fram i forskning kring kön och nation tidigare. Exempelvis är det kvinnan som 

moder som reproducerar folket och får därför utgöra en gräns gentemot andra folk. 

Symboliskt gestaltas nationen i många fall som kvinna, och så även i Sverige – en 

’Moder Svea’ får förkroppsliga det nationella. Därmed skapas även en territorial bild av 

nationen och i förlängningen även kvinnan, som mannen har till uppgift att försvara på 

samma sätt som män både symboliskt och historiskt haft i uppgift att försvara nationen. 

Det är en nödvändig utgångpunkt för en analys av vad kvinnans uppgift i nationen blir till 

skillnad från mannens.  Denna forskning, som även har en teoretisk aspekt, ger dessutom 

en grund för studiens analysmetod som beskrivs senare i detta kapitel. För att tydligare ge 

en bakgrund till nationalistiska partiers syn på individen redogörs i följande avsnitt 

tidigare forskning kring nationalism och essentialism.  
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1.3.3 Nationalism och essentialism 
Nationalism har i traditionell forskning omväxlande beskrivits som idé, ideologi eller 

upplevd kollektiv tillhörighet på historisk grund. Enligt Kjell Engelbrekt, docent i 

statsvetenskap kan nationalism med fördel ses i samband med formering av moderna 

stater i det dynamiska, ofta radikala samhällsklimat som rådde i Europa efter den franska 

revolutionen 1789. Samtidigt är det tydligt att idealet om nationalstaten, dvs. 

föreställningen om att varje folk bör realisera sin inneboende karaktär inom ramen för sitt 

eget territorium, har förstärkts genom romantiken inom konst och kulturliv. Nationalism 

förstås ofta i termer av ett utpräglat politiskt program, oftast knutet till en social rörelse 

med förhoppning om att upprätta en nationalstat (Engelbrekt 2009, 387). Nationalism har 

även ofta innefattat ett irrationellt känslomässigt element, där människor är beredda att dö 

för sin nation (Engelbrekt 2009, 393).  

Essentialism antar att världen har stabila referenspunkter och att sociala kategorier 

reflekterar en essentiell underliggande identitet. Med detta perspektiv skulle det finnas en 

fixerad sanning som går att hitta och en essens av olika identiteter som t.ex. femininitet 

eller kvinnlig identitet (Barker 2016, 23). Nationalism finner sin grund i essentialistiska 

teorier och den nationalistiska politiken baseras på övertygelsen om att varje individ har 

en bestämt identitet baserat på sin ”essens”. Dan Smith redogör i The problem of 

Essentialism ur antologin Gender, Peace and Conflict (2001) hur essentialism i politiskt 

syfte är destruktivt och ogynnsamt. Smith menar samtidigt att människor i diskussioner 

om t.ex. könsskillnader inom politiskt beslutsfattande generellt resonerar i essentialistiska 

termer. Vi organiserar grupper av människor utifrån olika kategorier och generaliserar 

sedan i ett försök att förstå och kategorisera vår sociala omgivning. Som en ansats i 

etnografisk forskning och i att studera etniska skillnader har dock essentialism sedan 

länge avfärdats som teori (Smith 2001, 33). Andra teorier som utgår från essentialism i 

sitt försök att förklara skillnader mellan män och kvinnor har kritiserats av bland andra 

Richard Lippa, professor i psykologi, i Gender diagnosticity eftersom skillnaderna kan 

beskrivas lika väl eller bättre med social position eller makt som förklaring (Lippa 1990, 

365–368).  
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Trots dessa och andra akademiska användningar av essentialism menar Smith att det inte 

är en generell teori, och inte heller en definierad och sammanhängande världsuppfattning, 

utan något som mer liknar en icke-kategoriserad attityd (Smith 2001, 34). Vidare menar 

Smith att inte är möjligt för essentialistiska argument att förstå sina egna historiska rötter. 

Om de skulle försöka göra det, skulle de automatiskt överge deras påstående att de 

representerar en naturlig och oundviklig sanning (Smith 2001, 41).  Smith återger enligt 

Hobsbawn och Ranger (1983) att nationalism oftast presenterar nationen och dess 

traditioner som flera hundra år gamla, trots att de snarare kan vara närmare endast ett 

decennium gamla. Detsamma gäller för argument om män och kvinnor: ”the evident 

change in gender roles through the ages and from one culture to another is routinley 

obliterated by essentialist appeals for women and men to resume their rightful, traditional 

roles and places” (Smith 2001, 42). 

På samma sätt som det finns skillnader mellan män och kvinnor finns det också skillnader 

inom gruppen män och inom gruppen kvinnor. Detta är dock en distinktion som inte 

existerar med ett essentialistiskt perspektiv. Det är därför nödvändigt att förstå 

nationalistiska partiers uppfattning om individen för att rimligt kunna göra en analys och 

tolkning av dessa gruppers föreställningar om kvinnan. Denna forskning har liksom 

Yuval-Davis bok, en starkare teoretisk anknytning och utgör en grund till analysen. Den 

essentialistiska teorin motsäger direkt denna uppsats teoretiska ansats vilket beskrivs i 

följande avsnitt. 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
Studien kommer utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv att undersöka hur kvinnor 

avbildas i politiskt syfte i bilder på internet bland nationalistiska partier. Studien kommer 

även utgå från ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv. Teorierna används både 

som ansats i studien och som verktyg för att tolka resultatet. 
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1.4.1. Diskursteori 
Diskursteori är en poststrukturalistisk teori som utgår från att diskursen konstruerar den 

sociala världen i betydelse och att betydelsen aldrig kan låsas fast på grund av språkets 

grundläggande instabilitet. Teorin är anti-essentialistisk och menar att det inte finns 

någon verklighet utanför diskursen utan att vi måste skänka mening för att saker ska 

finnas i vår sociala verklighet (Winther Jørgensen och Phillips 2009, 13). Synen på 

kunskap och världen är alltid historiskt och kulturellt präglade. Därför är de sätt som 

världen uppfattas och representeras historiskt och kulturellt specifika och kontingenta, 

dvs. potentiellt förändringsbara (Winther Jørgensen och Phillips 2009, 11). Det går 

därmed inte med detta perspektiv att göra något sanningsanspråk i forskning. Det går inte 

att avtäcka en objektiv sanning genom diskursanalys eftersom verkligheten i sin grund 

utgörs av radikal kontingens, vilket kortfattat innebär att all verklighet är möjlig att 

förändra och att saker kommer få olika betydelser i olika tider och olika rum. Den kontext 

man lever i är den som styr vår uppfattning och allting är därmed potentiellt 

förändringsbart. (Winther Jørgensen och Phillips 2009, 62).  

Inom diskursteori är subjektspositionen av betydelse. Subjektsposition visar vilken 

innebörd olika roller har och påverkas av de innebörder som existerar inom diskursen. 

Det handlar kortfattat om identiteters diskursiva betydelser och att vilken mening ens roll 

har påverkas av diskursen (Winther Jørgensen och Phillips 2009, 48). Sammanvägningen 

av uttryck och innehåll kallas för tecken. Tecknens betydelse är således en öppen fråga 

och diskursteorin intresserar sig för hur denna betydelseskapande process, när tecken får 

mening, går till (Bergström och Boréus 2005, 316). Stabiliteten i diskurser hotas alltid av 

betydelseskiften hos tecken. Element är de tecken som förblir mångtydiga och som 

ständigt kan bytas ut mot andra element. Flytande signifikankter är de element som inom 

diskursen är särskilt öppna för olika betydelser (Winther Jørgensen och Phillips 2009, 

35). 

Syftet med diskursteori är här att undersöka vad begreppet kvinna får för innebörd inom 

dessa grupper och hur det påverkar synen på kvinnor i en kulturpolitisk kontext. 

Samtidigt är det nödvändigt att inte anta att diskursteorin lämpar sig inom alla teoretiska 
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ramar, och att inte med diskursteori som utgångspunkt avsäga sig alla anspråk om 

sanning. Däremot lämpar sig diskursteori som utgångspunkt och tolkningsverktyg i 

ambitionen att analysera en språkligt inriktade frågor (Winther Jørgensen och Phillips 

2009, 10). Genom att utgå från ett diskursteoretiskt perspektiv kan man bryta ned vilka 

element som skapar mening för begreppet kvinna inom de tre politiska grupperna som 

studien kommer undersöka, och därmed se vad det innebär för gruppens politiska 

budskap, kulturpolitik och deras kvinnosyn ur ett feministiskt perspektiv. 

 

1.4.2 Poststrukturalistisk feminism 
Ur ett mer kritiskt perspektiv hade forskningsproblemet kunnat motiveras i sig självt i 

och med en ambition är att avtäcka underliggande maktstrukturer. Ur ett 

diskursteorietiskt perspektiv måste problemet däremot motiveras utifrån andra grunder. 

Det kan därför vara passande att applicera ett feministiskt perspektiv för att motivera 

problemets relevans. Problemet är relevant ur ett feministiskt perspektiv eftersom bilder 

som används i politiskt syfte påverkar både avsändarens, mottagarens och den 

porträtterades kvinnosyn. 

 

Poststrukturalism enligt Foucault (1984) och Derrida (1976), återgivet av Barker (2016, 

21) avvisar idén om en underliggande stabil struktur som skapar mening genom fasta 

binära par (svart-vit; bra-dåligt), och hävdar istället att mening är föränderligt och ostabilt 

och kan inte reduceras till enstaka ord, meningar eller texter, utan är snarare resultatet av 

relationer mellan texter, dvs. intertextualitet.  

 

Feminism fokuserar på kön som en social ordning där maktordningar är inrotade i kön 

och genus, dvs. biologiskt kön och sociokulturellt kön. Feminismens ambition är att 

förstå maktrelationen mellan könen och intresset för konstruktionen av vad som ses som 

manligt och kvinnligt. Poststrukturalistisk feminism menar att vad det innebär att vara en 

person aldrig kan vara universellt eller bestämt. Som Lykke återger i Genusforskning – en 

guide till feministisk teori, metodologi och skrift (2009, 76) menas här att kön och genus 

är sociala och kulturella konstruktioner som inte enbart går att reducera till biologi. Detta 
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är ett anti-essentialistiskt perspektiv där femininitet och maskulinitet inte är essentiella 

eller universella kategorier, utan snarare diskursiva konstruktioner (Lykke 2009, 73). 

Detta är ett perspektiv som rimligt kan kombineras med diskursteori eftersom båda 

teorier avsäger sig sanningsanspråk och utgår från idéer om diskurser som grundläggande 

meningssystem. Därmed kan man med en poststrukturalistisk feministisk teori undersöka 

hur begreppet kvinna får mening i dessa grupper, utan att man kritiskt söker avslöja en 

underliggande objektiv sanning för att bevisa en tes om patriarkala maktstrukturer. 

 

Ett problem med feministisk teori är dock användandet av ordet kvinna som en enande 

kategori, utan att lägga nog mycket vikt vid de potentiella inbäddade skillnaderna i 

begreppet (Barker 2016, 27). Detta är något som kan undvikas i och med formuleringen 

av forskningsproblemet, där syftet blir just att undersöka meningsskapande av begreppet 

kvinna. Det kan dock även vara nödvändigt att göra en tydlig avgränsning och definition 

av studiens utgångspunkter kring kön och genus. Ytterligare ett problem med vissa 

poststrukturalistiska feministiska teorier är att de genom sitt fokus på det sociokulturella 

könet ofta sätter det biologiska könet inom forskningsmässig parentes och därmed bidrar 

till att upprätthålla en dikotomi mellan biologiskt och sociokulturellt kön (Lykke 2009, 

84). För att undvika den problematiken kommer studien att inkludera genusteori som 

intresserar sig för sambandet mellan sociokulturellt och biologiskt kön, vilket vidare 

beskrivs i följande avsnitt. 

 

1.4.3 Kön och genus 
För att undvika generella antaganden om vad kön är kan det slutligen vara värdefullt att 

reflektera över vilka olika feministiska teorier om kön som är mest lämpliga att utgå 

ifrån. Ofta används begreppet genus för att understryka att det är den sociala dimensionen 

av kön man intresserar sig för. I denna studie kommer analysen till stor det utgå från 

avsändarens uppfattning om kön för att rimligt få fram ett resultat, men studien förhåller 

sig fortfarande till genusbegreppet som grundläggande förståelse av kön och intresserar 

sig främst för just den sociala dimensionen av kön. Många queerteoretiker menar att kön 

och sexualitet är helt sammanvävda och menar därför att det leder till analytisk och 
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politisk reduktionism ifall de skiljs åt. Det är nödvändigt att kritiskt betrakta hur köns- 

och sexualitetshierarkier är sammanvävda för att undvika att den hegemoniska diskursen 

om två heteronormativt definierade kön negativt påverkar analysen (Lykke 2009, 17). På 

så sätt kan studien även inkludera hur man pratar om transkvinnor inom nationalism, 

samt undvika att bortse från hur uppfattningar om sexualitet kan påverka 

meningsskapandet för begreppet kvinna. 

 

Den amerikanska litteratur- och retorikprofessorn Judith Butler presenterar i Gender 

Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, sina idéer om genus som en 

”produktionsapparat” (Butler, 2007, 56), genom vilken det biologiska könet skapas. 

Därmed är kön liksom genus en social konstruktion enligt Butler. Butler menar att genus 

görs genom diskursiv handling, men att handlingarna inte utförs av agerande subjekt, 

utan att subjekten blir till genom att samhällets institutioner, som t.ex. staten och lagen, 

utnämner oss som genusbestämda subjekt. Det innebär att våra kroppar blir mänskliga 

först då vi benämns som pojke eller flicka. Det vi säger och gör kopplas till ett 

symbolsystem som bestämmer relationen mellan kön, vår åtrå och våra sexuella uttryck. 

Butler förhåller sig kritiskt till att skapa en dikotomi mellan det sociala könet och det 

biologiska och menar att könsdiskursens performativa makt att materialisera sig inte bara 

gäller sociokulturellt kön utan även biologiskt (Lykke 2009, 100). Feminism kan alltså 

enligt Butler varken ignorera biologiskt kön, sexualitet eller sociokulturellt kön (Lykke 

2009, 42). Butler menar även att vi inte på något sätt kan ta oss ur detta diskursiva 

system, eftersom det gör oss begripliga som människor. Istället menar hon att vi måste 

upprepa dess former men låta upprepningarna bli skeva, förändra dem till det bevisas att 

många olika typer av genusformer är möjliga (Butler 2007, 199).  

 

I detta sammanhang kan de nationalistiska uttrycken av kön eller genus förstås som 

hegemoniska men samtidigt potentiellt förändringsbara, eftersom diskursen kan utmanas 

och betydelser förflyttas. Studien kommer därmed med Butlers teori som grund intressera 

sig för hur dessa uttryck skapas, återskapas och möjligtvis förändras inom nationalistiska 

grupper. 
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1.5. Metod 
Studien kommer att bedrivas kvalitativt eftersom undersökningsproblemet söker svar på 

frågor som gäller meningsskapande och kommer förhålla sig till tolkningspluralism (Patel 

och Davidsson 2011, 42). Studien har en hermeneutisk förankring eftersom svaren på 

frågeställningarna nås genom tolkning och fokuserar på människors intentioner och hur 

dessa både yttrar sig och skapas i visuella medel. (Patel och Davidsson 2011, 28).  

 

1.5.1 Material 
I studien kommer bilder som publicerats av Sverigedemokraterna (SD), Ungsvenskarna 

SDU samt Nordiska motståndsrörelsens (NMR) nyhetssajt Nordfront att analyseras. Valet 

av dessa tre partier är baserat både på deras inflytande i politiken i Sverige som partier 

med nationalism som grund samt deras gemensamma bakgrund (Lööw 2015, 53–60). 

Materialet är insamlat både från SD:s hemsida (sd.se 2019) och officiella Facebook-sida 

(sverigedemokraterna@facebook.se 2019), Ungsvenskarnas Facebook-sida 

(ungsvenskarna@facebook.se 2019), och NMRs hemsida (nordiska-motstandsrorelsen.se 

2019) samt NMR nyhetssajt (nordfront.se 2019). Även bilder från SD:s principprogram 

kommer inkluderas i undersökningen (Principprogram 2011). Bilderna är insamlade 

under perioden 2019-04-17 till 2019-04-26.  

Studien kommer även att använda sig av de tre partiernas skrivna partidokument för att 

skapa en bakgrund och kontext till analysen, men den skriva texten kommer inte 

analyseras i resultatet. Bilderna insamlade från Nordfront är ett urval av deras veckovis 

publicerade memes under ett tidsspann av två år tillbaka. Bilderna från SD:s och 

Ungsvenskarnas Facebook-sidor består av ett urval insamlat från de senaste två åren. 

Bilderna från SD:s hemsida är ett urval av de bilder som fanns publicerade under 

insamlingsperioden 2019-04-17 till 2019-04-26. Bilderna från SD:s principprogram 

publicerades i tryckversion 2014-02-24. Urvalet av bilder från samtliga plattformar och 

dokument har gjorts genom en genomgång av alla bilder publicerade under den 

specificerade tidsperioden för respektive plattform. Sedan har ytterligare ett urval gjorts 

baserat på vilka typer av bilder som förekommit mest, samt bilder som skiljer sig från de 
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mest förekommande bilderna för att kunna inkludera flera olika exempel. I urvalet har jag 

även oftast undvikit bilder av kvinnor som är välkända offentliga personer, i och med 

studiens syfte att undersöka föreställningar om kvinnan, vilket hade blivit sekundärt i och 

med både betraktarens och avsändarens kännedom om individen.  

 

1.5.2 Semiotisk bildanalys  
Semiotik är teorin om hur människor kommunicerar via tecken, eller den vetenskap som 

undersöker den mänskliga betydelseproduktionen och kan härledas till lingvisterna 

Ferdinand de Saussure och Charles Sanders Peirce (Eriksson och Göthlund 2012, 42). Ur 

semiotikens teori finns metoder där bilder tolkas som tecken, semiotisk bildanalys, som 

kommer att användas för att beskriva och analysera det insamlade materialet. Tecken 

består här av två dimensioner; dels uttryck, dvs. form och visualitet, och dels innehåll, 

dvs. betydelse, mental föreställning och textualitet. Enligt Saussure är kopplingen mellan 

uttryck och innehåll här inte självklar eller fixerad, utan snarare godtycklig och bygger på 

konventioner (Eriksson och Göthlund 2012, 43).  

Tolkning av bilder inom denna metod förutsätter kännedom om rådande bildkoder. En 

kod är en kulturs gemensamma system för organisering av tecken och skapande av 

mening, som bygger på konventioner. Tolkning förutsätter även förståelse om den kultur 

inom vilken tecknet fungerar eftersom det kan betyda olika saker inom olika kulturer. 

(Eriksson och Göthlund 2012, 45). Här blir även semiotikens teorier relevanta för 

insamling av materialet. I och med studien breda förhållningssätt till kön och genus kan 

det uppkomma svårigheter i urvalet av bilder och en osäkerhet kring om det är jag som 

utser vilka bilder som porträtterar kvinnor eller om det är avsändarens avsikt som styr 

urvalet. Genom att därför utgå från rådande bildkoder inom kontexten och kulturen vi 

befinner oss i, kan urvalet göras främst med fokus på avsändarens avsikt, men även med 

min egen förförståelse som grund. 

Studien kommer använda en semiotisk metod för att (1) tolka bildernas olika element 

som tecken för någonting, (2) identifiera bildernas betydelsebärande delar, (3) analysera 

dem var för sig och i relation till varandra, samt (4) tolka deras innebörd i relation till 
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bildens kontext. Studien kommer även att använda sig av Roland Barthes bildsemiotiska 

metod som innebär en tolkning av bilder på två nivåer; denotation och konnotation. 

Denotation är identifikation av tecknens direkta grundbetydelse. Konnotation är 

identifikation av bildens merbetydelser och vilka associationer den ger upphov till 

(Eriksson och Göthlund 2012, 44). Detta sker sedan även på ett plan av personliga 

erfarenheter. Studien kommer även att fokusera på den kommunikativa aspekten hos 

tecken och uppfatta bilder som meddelanden från avsändaren till mottagaren.  

Bildanalysen används främst som en beskrivning och tolkning av materialet men utgår 

även från semiotikens ansats att det inte finns någon neutral eller enda tolkning av bilder, 

men att det finns mer eller mindre relevanta tolkningar i förhållande till kontexten, som i 

detta fall är en svensk nationalism på internet. Här är det även av vikt att reflektera över 

sitt eget perspektiv och sätta analysen i sin egen historiska, geografiska och personliga 

kontext. Målet med analysen är att definiera vilka meddelanden som bilderna 

kommunicerar och för vilka syften. Med denna metod kan materialet studeras och 

sorteras för att sedan kombineras med en idéanalys.  

 

1.5.3 Idéanalys med Meehans idealtyper 
För att besvara studiens frågeställningar kommer innehållslig idéanalys att användas som 

tillvägagångsätt för att beskriva och analysera det insamlade materialet (Bergström och 

Boréus 2005, 159). Idéanalys kommer framförallt att användas som analysmetod med 

hjälp av tidigare formulerade idealtyper som även sedan kan testats i resultatet. För att 

undvika att tolkningen förhåller sig för mycket till idealtyperna och därmed bortser från 

andra element som inte faller inom modellen, kommer en semiotisk bildanalys utföras 

först för att tolka innehållet i bilderna. Utifrån bildanalysens resultat kommer idéanalys 

att användas för att vidare beskriva och sortera de olika föreställningarna av kvinnan som 

framkommit i resultatet.   

Ett tidigt exempel på idealtyper av kvinnor är Diana Meehans (1983) analys av kvinnor i 

amerikanska tv-program. I studien kombinerade hon kvantitativ analys där hon räknade 

antalet och de olika typer av representationer av kvinnor som förekom, med en kvalitativ 



	 14	

tolkning av kvinnors roll i de representationerna. Hon kom fram till att när kvinnor ska 

framställas som ”goda” är de undergivna, ömtåliga, känsliga och domesticerade, medan 

kvinnor som ska framställas som ”dåliga” istället är upproriska, självständiga och 

själviska (Meehan, 1983, 131). Meehan identifierade tio stereotyper av kvinnor varav 

följande är relevanta för denna studie: 

• impen: upprorisk, asexuell, pojkflicka 

• den goda hustrun: hemkär, attraktiv, domesticerad 

• offret: passiv, drabbas av våld eller olyckor 

• sirenen: lockar sexuellt män till ett dåligt öde  

• matriarken: auktoritativ familjefigur, äldre, avsexualiserad. 

I studien kommer materialet att analyseras med idealtyperna i åtanke men jag kommer 

framförallt använda metoden genom att både testa och utveckla stereotyperna utifrån vad 

materialet visar. Eftersom Meehans analys utgick från tv-program i USA och då denna 

studie kommer analysera ett annat material i en annan kontext är det rimligt att anpassa 

modellen därefter. Idealtyperna kan till viss del vara bristfälliga eftersom de är hämtade 

från ett annat sammanhang och det finns flera exempel på andra idealtyper som även 

innefattar idén om nationen i bilden av kvinnan. I och med studiens redovisning av 

tidigare forskning om föreställningar om kvinnan och kvinnan i relation till nationalism, 

bedöms dock Meehans idealtyper lämpliga att applicera på ett bildmaterial i denna 

kontext. 

	

1.5.4 Etiska överväganden 
I och med att studiens material nästan uteslutande består av bilder där människor 

förekommer och är en central del av analysen är det värt att överväga några etiska frågor. 

Personerna i bilderna har t.ex. inte gett sitt godkännande att användas i studien, i många 

fall har personerna i bilderna inte själva publicerat dem, och i vissa fall har bilderna 

redigerats och satts i en ny kontext som personerna i bild kanske själva inte är medvetna 

om. Analysen av bilderna kan även förefalla som personlig i och med att den fokuserar på 

kvinnorna i bild och därmed även inkluderar saker som utseende och könsuttryck i 
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förhållande till vad som är konventionellt och normativt. Dock gör studien inte något 

anspråk på att analysera eller tolka de porträtterade kvinnornas egentliga åsikter, identitet, 

vanor eller liv, utan intresserar sig snarare för avsändarens avsikt med bilden. I en analys 

av denna typ av internetbaserade bilder med fokus på just avsändarens idéer, blir det svårt 

att göra ett urval som tar hänsyn till dessa etiska frågor eftersom det skulle påverka 

resultatet. Därmed är studien medveten om dessa överväganden men tar inte vidare 

åtgärder. I och med att studien saknar upphovsrätt till bilderna kommer de dock att 

avlägsnas ur arbetet vid publicering. Däremot kommer länkar till sidorna där bilderna 

hämtats från att inkluderas i bildförteckningen.  

 

1.6 Disposition 

I kapitel 2 kommer först resultatet av bildanalysen att presenteras och utvecklas med 

idéanalys som sammanfattas med hjälp av idealtyper. Där besvaras den första 

frågeställningen; vilka idéer om kvinnan förmedlas genom svenska nationalistiska 

partiers internetbaserade bilder? I kapitel 3 analyseras och tolkas resultatet genom 

diskursanalys och poststrukturalistisk feministisk analys. Där besvaras den andra 

frågeställningen; vilken mening och innebörd får ordet kvinna inom svensk nationalistisk 

kulturpolitik?  Därpå följer studiens slutsatser i kapitel 4 och avslutas med en diskussion i 

kapitel 5. 

2. Resultat 
I detta kapitel kommer först en bakgrund till analysen att presenteras för att få en 

förståelse av vilken kontext bilderna befinner sig i. Därefter kommer resultatet av 

bildanalysen presenteras direkt följt av en idéanalys med idealtyper för att tydliggöra 

vilka föreställningar om kvinnan som urskilts. Här besvaras den första frågeställningen 

om vilka idéer om kvinnan som förmedlas genom svenska nationalistiska partiers 

internetbaserade bilder. 
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2.1 Bakgrund 

2.1.2 Nordiska motståndsrörelsen 
Nordiska motståndsrörelsen (NMR) är en nazistisk organisation som grundades 1997 

under namnet Svenska motståndsrörelsen (SMR). Ursprungligen bildades SMR av 

Nationell Ungdom, ett nätverk inom Sverigedemokratisk Ungdom i Stockholm, och 

skulle agera som en sluten elitgrupp med strikta medlemskrav. Nationell Ungdom blev 

sedan ungdomsförbund till SMR. År 2001 splittrades SMR i nästan hela Sverige förutom 

i Lund. År 2006 upplöstes Nationell Ungdom och dess medlemmar anslöt sig till SMR i 

Lund (Lööw 2015, 44–54). Efter valet 2014 breddade SMR sin politiska organisation 

med en parlamentarisk gren ledd av Per Öberg som även valts in på ett SD-mandat i 

Ludvika kommunfullmäktige (Lööw 2015, 59). Organisationen bytte namn till Nordiska 

motståndsrörelsen 2016 med den svenska avdelningen tillsammans med den norska och 

danska, som grenar under ett centralt s.k. ”riksråd” med Simon Lindberg som 

”chefsorganisatör” enligt partiets valmanifest Vår väg (Hagberg 2017, 4). NMR ställde 

upp i de allmänna valen 2018 men vann inga mandat (Expo 2019). Nordfront är namnet 

på NMRs nyhetssajt i Sverige.  

 

NMR benämner sig själva som nazister och en revolutionär organisation. Ett av deras 

främsta mål är att störta demokratin och istället införa en ”nationalsocialistisk ledarstat”. 

NMR agiterar mot invandring och mångkultur, mot ”sionism” och ”globalism”, 

kapitalism, kommunism, feminism samt mot HBTQ-rörelsen (Hagberg 2017, 13). Ett mål 

är att deportera ”merparten av alla de som inte är etniska nordeuropéer eller av 

närbesläktade folkslag” från de nordiska länderna (Hagberg 2017, 8). I deras 

partiprogram står även att deras ”rasliga överlevnad och frihet är det absolut viktigaste 

målet med Nordiska motståndsrörelsens politiska kamp” (Nordfront 2015). 

 
NMRs ambitioner för kulturfrågor diskuteras inte djupgående i deras partiprogram eller 

manifest som de själva benämner dokumentet. Däremot skriver de på sin hemsida att 

”traditionella naturliga normer och inhemsk konst och kultur som bidrar till att stärka och 
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uppmuntra folket borde stödjas av staten istället för degenererad och ofta importerad 

kultur” (Nordiska motståndsrörelsen 2018). NMR vill därför: 

 

• ”Få det svenska folket att åter bli stolta över sitt ursprung och fyllda med 

självkänsla inför framtiden. 

• Marginalisera modern skräpkultur som uppmuntrar till ett onaturligt och osunt 

leverne. 

• Utbetala en medborgarlön till lovande konstnärer, författare, kompositörer, 

musiker, filmskapare och andra kulturellt arbetande personer” (Nordiska 

motståndsrörelsen 2018). 

 

I NMRs manifest redogör de även för sin syn på kvinnans roll under rubriken 

”Familjepolitik och kvinnans roll” (Vår väg 2017, 40). NMR avsäger sig här en patriarkal 

syn på relationen mellan kvinnor och män, samt förnekar att de val kvinnor respektive 

män gör i livet skulle bero på en patriarkal struktur. Istället menar de att det är naturligt 

förekommande skillnader mellan män och kvinnor som är orsaken och betonar att 

”naturen skapade dem, som ett komplement till varandra” (Vår väg 2017, 41). De menar 

även att kvinnans ”naturliga” roll som ansvarig för familjen bör lyftas fram, samt att ”den 

nordiska kvinnan måste respekteras (…) liksom moderns status i samhället höjas” (Vår 

väg 2017, 41). 

 

2.1.3 Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna (SD) är sedan 2011 ”ett socialkonservativt parti med en 

nationalistisk grundsyn” som bildades 1988 i Sverige (Sammanhållningspolitiskt 

inriktningsprogram 2018, 4).  Medlemmarna som grundade paritet hade sin bakgrund i 

bland annat Nordiska Rikspartiet, Bevara Sverige Svenskt, Nysvenska Rörelsen och 

Sverigepartiet (Lööw 2015, 26–147). År 2010 kom SD in i Sveriges riksdag med 5,7 

procent av rösterna (Valmyndigheten 2010). I valet 2014 fick SD 12,86 procent av 

rösterna och blev riksdagens tredje största parti (Valmyndigheten 2014). Vid det senaste 

valet 2018 fick partiet 17,53% (Valmyndigheten 2018). SD:s partiledare är idag Jimmie 
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Åkesson som anslöt sig till SD:s ungdomsförbund Sverigedemokratisk ungdom (SDU) 

1994 (Åkesson 1994). 

 

SD:s prioriterade frågor är brottsbekämpning och en restriktiv flykting- och 

invandringspolitik. I den statliga utredningen Utredningen om ett effektivare arbete mot 

främlingsfientlighet betecknades SD 2012 som främlingsfientligt och att partiet även ger 

uttryck för en etnopluralistisk hållning, en nynazistisk ideologi som förespråkar att 

etniska grupper måste leva åtskilda för att undvika kulturell blandning (SOU 2012, 17-

18). SD konstaterar i sitt principprogram att de ser nationalismen som ”det enskilt 

viktigaste verktyget i arbetet att bejaka den gemensamma identiteten” (Principprogram 

2014, 13). SD har ett löst definierat förhållningsätt till nationalism och undviker att 

definiera det i termer av etnicitet eller ens nationstillhörighet; 

 
Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk. Eftersom vi definierar 

nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av historisk 

nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet, så är vår nationella gemenskap öppen 

även för människor med bakgrund i andra nationer. (Principprogram 2014, 13) 

 

Samtidigt som de definierar sin nationalism som öppen ger de även uttryck för en i 

grunden essentialistisk syn på människan: ”Det finns dock också en nedärvd essens hos 

varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att 

det får konsekvenser” (Principprogram 2014, 7). Dessa två förhållningssätt kan ses som 

motsägelsefulla och ställer ytterligare frågor i hur de förhåller sig i frågor som rör 

identitet och nationalism. 

I principprogrammet konstaterar partiet vidare att denna essens även existerar i form av 

skillnader mellan män och kvinnor och att könstillhörighet är något nedärvt 

(Principprogram 2014, 25). De betonar att det finns ”biologiska skillnader mellan de 

flesta kvinnor och de flesta män, som sträcker sig bortom det som kan observeras med 

blotta ögat” (2014, 8), vilka i sin tur påverkar hur kvinnor respektive män väljer att göra 

olika val i livet. Detta behöver enligt SD alltså inte vara ett resultat av en förtryckande 

könsmaktsordning utan snarare en naturlig konsekvens av kvinnor och mäns inneboende 
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skillnader. SD konstaterar att de anser familjen vara samhällets viktigaste och mest 

grundläggande gemenskap och menar att familjen har en omhändertagande, 

kulturförmedlande och fostrande roll. Vidare hävdar de att kärnfamiljen är den optimala 

samlevnadsformen och att kvinnor och män kompletterar varandra (Principprogram 2014, 

24). 

 

SD lyfter kulturpolitiska frågor som en del i ett arbete för sammanhållning och 

assimilering. I sitt sammanhållningspolitiska inriktningsprogram säger de även att deras 

kulturpolitik vilar på deras nationalistiska grundtanke; “för oss spelar kulturen en central 

roll för sammanhållning och hållbar utveckling för nationen” (Sammanhållningspolitiskt 

inriktningsprogram 2018, 4). Kulturpolitiken är således nära sammanvävd med deras 

nationalistiska ideologi. Kanske mest anmärkningsvärt och något som speglar den 

nationalistiska grundidén mest är SD:s vilja att införa en svensk kulturkanon i 

skolundervisningen och verka för en nordisk kulturkanon i de nordiska skolorna. Detta i 

syfte att ”samlas kring gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, 

gemensamma myter, högtider, traditioner, seder och bruk för att hålla ihop” (Valmanifest 

2018, 25).  

2.1.4 Ungsvenskarna SDU 
År 1992 bildades SD:s första ungdomsförbund, SDU, med Robert Vesterlund som 

ordförande, som varit aktiv inom vit makt-rörelsen (Lööw 2015, 64). SDU lades ned 

1996 för att återbildas 1998. Under våren 2015 uteslöts ungdomsförbundet 

Sverigedemokratisk ungdom (SDU) efter en konflikt med SD:s partiledning (Karlsson 

2015). SDU förklarade sig självständigt och Sverigedemokraterna bildade ett nytt 

ungdomsförbund, Ungsvenskarna SDU. Ungsvenskarna verkar som en sektion inom 

moderpartiet SD och har som främsta uppgift enligt dem själva att förbereda unga 

människor för att bli framtida sverigedemokratiska politiker. Ungdomsförbundet delar 

samma ideologi och grundläggande politiska ambitioner som moderpartiet men fokuserar 

på frågor som de anser vara viktiga för den yngre delen av medlemskåren 

(Ungsvenskarna 2019). För att vara medlem i Ungsvenskarna måste man även vara 

medlem i SD. Därmed är de två organisationerna helt sammanlänkade. 
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2.2 Analys av bilder 
I följande avsnitt redogörs bildanalysens resultat, där analysen av varje bild direkt följs av 

en idéanalys som utgår från Meehans idealtyper och utvecklas baserat på bildernas 

innehåll. 

 

2.2.1 Nordiska motståndsrörelsen 
 
Bild 1: Förintelsen är en lögn 

Denotation: Denna bild publicerades av NMR på hemsidan nordfront.se den 3 november 

2018, under rubriken ”Veckans memer – Discord Edition XXXII” och är hämtad 2019-

04-17. Bilden är ett fotografi av en kvinna i svarta trosor och grå bh som sitter på en säng 

med ett vitt överkast. Kvinnan är smal och har kurvor, platt mage, breda höfter och stora 

bröst. Hon svankar och har benen ihop. Ena handen är placerad snett bakom henne på 

sängen. Den andra handen och armen syns inte i bild men verkar vara sträckt uppåt över 

huvudet som inte heller syns. Bilden är tagen ovanifrån och är beskuren vid halsen så att 

endast kroppen syns. På bh:ns resårband under brösten står texten ”the holocaust is a lie”.  

Texten verkar vara redigerad i efterhand och är alltså inte del av bh:n från början. Det 

kommer in ljus bakom kvinnan vilket gör att hon syns i lite motljus. 

 

Konnotation: Hennes hållning är en som oftast används för att sexualisera 

kvinnokroppar i bilder (Eriksson och Göthlund 2012, 69). Bilden är samtidigt inte 

överdrivet sexuell. Kvinnan i bild har benen ihop och ser snarare blygsam ut än aktiv i 

situationen. Att hon befinner sig på en säng anspelar dock på en sexuell situation. Texten 

på bh:n tillsammans med bildens andra delar insinuerar att denna sexualiserade men 

samtidigt undergivna anonyma kvinna med sin kropp förmedlar åsikten att förintelsen är 

en lögn. Detta eftersom texten är placerad precis under brösten som även blir 

fokuspunkten i och med bildens beskärning. I och med budskapet i texten är det troligt att 

kvinnan ska framställas som vit, men hon har i det fallet även en solbränna, vilket även 
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det är ett typiskt attraktivt attribut för kvinnor. Bilden verkar vara en tagen av kvinnan 

själv eftersom den ena armen sträcker sig utanför bilden.  

 

I förhållande till kontexten, Nordfronts hemsida, där bilden är publicerad som en meme, 

och eftersom texten ”the holocaust is a lie” mest troligt inte fanns med i originalbilden 

och snarare är redigerad i efterhand kan man tolka det som att avsändaren vill att kvinnor 

som representerar dessa åsikter är som kvinnan i bilden. I detta fall blir den attraktiva 

kvinnan en representant för nationen och något vackert, naturligt och svenskt. I Meehans 

idealtyper skulle denna kvinna kunna vara ”den goda hustrun”. Men denna bild av 

kvinnan skiljer sig från Meehans tolkning i och med hennes sexuella framställning. 

Denna kvinna ses inte som en hemmafru i den klassiska bemärkelsen och som ofta 

förekommer i filmer och tv-serier. Här är kvinnan väldigt ung, sexig och snarare 

tillgänglig för den manliga åskådaren och med hennes anonymitet, hon är inte ännu 

upptagen utan hade passat som ”den perfekta flickvännen”. ”Den goda hustrun” blir 

därmed ”den perfekta flickvännen” - attraktiv, nationalistisk, naturlig, kompletterar 

mannen. 

 

Bild 2: Batikhäxan 

Denotation: Denna blid publicerades av NMR på hemsidan nordfront.se den 5 februari 

2018, under rubriken ”Veckans memer – Discord Edition X” och är hämtad 2019-04-17. 

Bilden är ett fotografi av en kvinna i medelålder som står bredvid en yngre man som 

täcker händerna över näsa och mun. Kvinna har långt brunt hår och glasögon, hon har en 

grå tröja och ett långt halsband på sig. Kvinnan tittar på mannen med lite öppen mun och 

har ett ganska uttryckslöst ansikte. Mannen har en svart och vit keps, kort mörkt hår, en 

jeansskjorta och en klocka på armen. Han stirrar rakt fram och har huvudet lite nedböjt. 

De befinner sig inomhus och i bakgrunden syns en vägg i möjligtvis sten och ett ljusblått 

ljus. Överst och nederst i bild står det: ”när din batikhäxa berättar att hon är gravid”. 

 

Konnotation: Kvinnan är inte konventionellt attraktiv och är avsexualiserad. Mannens 

gest med händerna kan tolkas som att han är chockad, missnöjd eller förtvivlad. Texten 

står i typiskt meme-format, både vad gäller font och placering. Kvinnan benämns här som 
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en ”batikhäxa”, ett nedsättande ord som ofta används i diskussioner på internet. En 

”batikhäxa” beskriver en äldre svensk kvinna som är politiskt korrekt inom ämnena 

feminism och integration (Asarnoj, 2017). Hon beskrivs oftast som oattraktiv och sexuellt 

aggressiv. Det är inte heller ovanligt att man insinuerar att hela hennes motivation till att 

förespråka öppna gränser till Sverige är för att hon önskar vara i en relation med en yngre 

man och därmed söker sig till män som invandrat till Sverige (Fria tider 2019). 

 

Kvinnan ses här som avsexualiserad men samtidigt sexuellt aggressiv och utnyttjande. 

Denna kvinna delar vissa aspekter av Meehans ”matriark” i och med hennes äldre och 

avsexualiserade karaktär. Men flera aspekter skiljer sig, hon är egentligen inte auktoritär 

och ses inte som en familjefigur eftersom ett barn i denna situation inte skulle vara 

önskvärt enligt avsändaren. Dessutom ses kvinnan här som något motbjudande, en äldre, 

oattraktiv men samtidigt sexuellt aggressiv kvinna som ger sig på yngre män.  Istället för 

”matriarken” skapas därmed ”batikhäxan” - äldre, avsexualiserad, vänsterliberal, sexuellt 

aggressiv, utnyttjande. 

 

Bild 3: Endast två kön 

Denotation: Denna blid är publicerad av NMR på hemsidan nordfront.se den 17 april 

2019, under rubriken ”Veckans memer Anno 2019 #3” och är hämtad 2019-04-17. Bilden 

är ett fotografi av en kvinna2 som står med armarna bakom ryggen. Hon har kort rosa hår, 

lila glasögon och en lila bandana knuten runt halsen. Hon har tatueringar på armarna, 

piercingar i näsa och läpp och töjningar i öronen. Kvinnan är klädd i ett linne med texten 

”white men are terrorists”. Blicken är riktad åt höger men huvudet är riktat rakt fram mot 

kameran. Hennes ansikte har en allvarlig min, hon befinner sig utomhus och i 

bakgrunden syns flera andra människor som är ur fokus. Det är tre tankebubblor 

redigerade i bilden där det står: ”Do I want to be a boy or a girl today?”, ”Omg did I just 

assume there’s only 2 genders?”, ”It’s like I litterally raped myself”. 

 

																																																								
2	I kontexten är det tydligt att skämtet går ut på att personen i bild är ”könsförvirrad”, men i och med den 

intentionen blir det även tydligt att avsändaren åskådar personen som en kvinna. Därför kommer även jag 

att utgå från det i analysen. 
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Konnotation: Kvinnans utseende kan förknippas med en typisk så kallad ”social justice 

warrior” (SJW), en vanlig nedsättande term på internet för människor som generellt står 

för socialt progressiva åsikter, som t.ex. feminism och hbtq-frågor (Ohlheiser, Washinton 

Post, 2015). 3 Det är en skämtbild som förutsätter att det finns två och endast två kön och 

att personer som kvinnan i bild är könsförvirrade. I förhållande till kontexten kan man se 

att många olika idéer slås ihop för att skapa en föreställning av kvinnan. Dels idén om en 

”SJW” som ofta ses som oattraktiva, avsexualiserade, påfrestande för klimatet online och 

extrema i sina åsikter (Ohlheiser, Washington Post 2015). Detta kombineras med en idé 

om våld i och med skämtet om våldtäkt. Här avfärdar man kvinnan som en smått galen 

och verklighetsfrånvänd person på grund av att hon inte delar samma åsikter som 

avsändaren och hon får inte representera nationen. Samtidigt sätter man in henne i en 

våldsam situation och indikerar att hon förtjänar att utsättas för våld. 

 

Detta kan jämföras med Meehans urskiljning av ”impen”, en upprorisk, asexuell 

pojkflicka. Dock tillkommer flera nya egenskaper, det är inte längre endast en flicka som 

är maskulin utan en könsförvirrad kvinna, hon är inte heller asexuell utan snarare 

avsexualiserad i avsändarens blick. Hon är upprorisk men inte på något rimligt sätt utan 

ses snarare som en förvirrad hycklare. Detta kombineras med Meehans idé om ”offret” 

eftersom man även indikerar att hon kommer att utsättas för våld, men istället för att 

skydda henne menar man att hon förtjänar det eftersom hon försatt sig i den situationen 

själv. ”Impen” blir därmed ”Social justice warrior” - avsexualiserad, upprorisk, 

könsförvirrad eller sexuellt avvikande, förtjänar att utsättas för våld.  

 

 

 

																																																								
3  Progressiva åsikter kan sägas handla om att man vill förändra samhället på ett ofta ansvarsfullt sätt. 

Slagordet “white men are terrorist” på tröjan i bild 3 är snarare polariserande än progressivt, även om 

bilden ursprungligen kanske är hämtad från ett progressivt sammanhang. Bilden är därmed mer 

komplicerad än vad den verkar vid första anblick, men idealtypen som utskiljs i sammanhanget förblir 

densamma oavsett om personen står för progressiva eller extrema åsikter. 
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Bild 4: Feminism före och efter 

Denotation: Denna blid är publicerad av NMR på hemsidan nordfront.se den 27 oktober 

2018, under rubriken ”Veckans memer – Imgur Edition IX” och är hämtad 2019-04-17. I 

bild syns en stor textrad som läser ”#Feminism” i rosa. Under det syns två rader till där 

det står ”före” och ”efter”. Under textraderna syns tre separata bilder. Den första är en 

profilbild på en kvinna med långt brunt hår som ler och tittar in i kameran. Under bilden 

står det ”Feminin, varm, vänlig, empatisk, kompletterar mannen, naturlig, äkta”. Den 

andra bilden är en tecknad bild av en kvinna med lockigt hår och stor näsa som gnider 

händerna ihop. Hon har långa kloliknande naglar. Under den tecknade bilden syns en pil 

som pekar åt den tredje bilden. Den tredje bilden är ett fotografi av en kvinna som sitter 

bredbent på en stentrappa med armbågarna på knäna och händerna knäppta framför 

munnen. Hon har färgat hår i rosa, lila, rött och blått. Hon har på sig ett rött linne med 

gulddetaljer, korta jeansshorts och blå högklackade skor. Hon har en allvarlig min och 

tittar in i kameran. Under bilden står det ”Aggressiv, kall, fientlig till mannen, defensiv, 

arrogant, onaturlig, lögnaktig”. I vänstra hörnet av bilden finns även en bild på en kvinna 

och man iklädda kostym och klänning som omfamnar varandra. I högra hörnet finns en 

illustrerad bild av 4 kvinnor i en klunga som har öppna munnar och uppsträckta knutna 

nävar. 

 

Konnotation: Kvinnan i bilden en känd svensk feministisk aktivist känd via Instagram 

både för hennes aktivism inom feminism och för hennes instagramkonto 

”Assholesonline” där hon publicerar meddelanden skickade av män som innehåller 

sexuella trakasserier (assholesonline@instagram.se). Den första ”före-bilden” är en äldre 

bild av henne, där hon förutom att se yngre ut, även böjer huvudet nedåt och sneglar upp 

mot kameran. En pose som ofta använda för att förmedla en sorts blyghet men samtidigt 

en flörtighet som kan signalera en viss underkastelse (Eriksson och Göthlund 2012, 68). 

Den tredje ”efter-bilden” är en nyare bild publicerad 2018 på hennes Instagram-konto 

(linneaclaeson 2018). I den nyare bilden liknar hennes kläder superhjälten Wonder 

Womans klassiska dräkt. I denna bild är blicken i jämnhöjd med kameran, vilket kan 

förmedla en jämlik relation mellan den avbildade och åskådaren (Eriksson och Göthlund 

2012, 70). Bilden i mitten är en kvinnlig version av en judisk nidbild, som här har ändrats 
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till att ha långt hår, örhängen och bröst. Nidbildens syfte är att förmedla att judar är 

lögnaktiga, giriga och bedragande (Bilders makt 2019-02-08).  

 

I denna kontext förmedlar ”före-bilden” en slags oförstörd version av kvinnan som får 

representera nationen. Man betonar ord som ”naturlig” och ”äkta” tillsammans med 

”feminin” och någon som ”kompletterar mannen”. Kvinnan är här underkuvad och 

samtidigt nöjd med sin position. Detta är föreställningen om den attraktiva, 

domesticerade kvinnan. I Meehans urskiljning; ”den goda hustrun” och i min revidering; 

”den perfekta flickvännen”. ”Efter-bilden” representerar den förstörda versionen av 

samma kvinna vilket även sammanlänkas med judendom och antisemitiska stereotyper 

om judar. Detta skapar föreställningen om en ”SJW”. Denna föreställning om kvinnan 

förekommer ofta bland NMRs bilder och ofta även med inslag av våld, se bild 5 och 6 

nedan.4 

 
Bild 5: Publicerad på nordfront.se under rubriken ”Veckans memer – Discord Edition IV” 2017-08-26 av 

”redaktionen”. Insamlad 2019-05-27. 

Bild 6: Publicerad på nordfront.se under rubriken ”Veckans memer – ’Nej. Ut’ Edition” 2018-08-11 av ”redaktionen”. 

Insamlad 2019-04-17. 

 

Bild 7: En vit jul 

Denotation: Denna blid är publicerad av NMR på hemsidan nordfront.se den 23 

december 2017, under rubriken ”Veckans memer – Jul-upplaga” och är hämtad 2019-04-

17. Bilden är ett fotografi av sju personer, tre män och fyra kvinnor. Alla är iklädda 

täckjackor och sex av dem bär mössor. Männens kläder är i antingen brunt eller svart. 

Kvinnornas kläder är i varierande färger som rött, ljusblått, mörkblått, beige eller vitt. 

Kvinnorna står i förgrunden, lutar sig mot varandra och ler. Alla har långt hår, antingen 

brunt eller blont. Männen står i bakgrunden och en av dem står med händerna i fickorna. 

På de andra två syns endast deras huvuden och alla av dem ler. De befinner sig utomhus 

																																																								
4	Bildanalysen för bild 5 och 6 har uteslutits och bilden används här endast som exempel på samma 
idealtyp som urskilts i bild 4.	



	 26	

mot snötäckt mark och träd längre bak i bilden. Överst och nederst i bild står det: 

”Hoppas på en vit jul” och ”vore kul om det blev lite snö också”.  

 

Konnotation: Texten i bilden är i typiskt meme-format. Kvinnorna är alla konventionellt 

attraktiva, generellt typiskt feminina i och med deras långa hår, deras kroppsspråk och 

deras kläder som verkar vara jackor i dam-modell samt varierande färger, till skillnad 

från männens enfärgade och mörka kläder. Männen är generellt typiskt maskulina i och 

med deras korta hår, skägg och kroppsspråk. Bilden kan tolkas som en grupp vänner som 

är ute och åker pulka under vintern i och med deras kläder och den snötäckta marken. 

 

Bilden kan tolkas förmedla en rasistisk åsikt på ett skämtsamt sätt i och med textens 

innehåll och det typiska meme-formatet. Kvinnorna är i förgrund i bilden och får här 

representera de rasistiska åsikterna. Kvinnan får här även representera nationen då hon är 

attraktiv, feminin och tillsammans med män. Även detta ger bilden av ”den perfekta 

flickvännen”. De är inte parade ihop med männen direkt eftersom det är tre män och fyra 

kvinnor, inga av dem håller hand eller indikerar på andra sätt att de är ett par, därför blir 

detta ”den perfekta flickvännen”.  

 

Bild 8: Den beskyddade modern 

Denotation: Denna blid är publicerad av NMR på hemsidan nordfront.se den 11 augusti 

2018, under rubriken ”Veckans memer – ’Nej. Ut.’ Edition” och är hämtad 2019-04-17. 

Bilden är tecknad och föreställer en man, en kvinna och två barn. Mannen står bakom 

kvinnan i bar överkropp och håller en sköld framför henne. I andra handen håller han ett 

svärd. Mannen står bredbent och tittar rakt fram. Kvinnan står snett vriden inåt bakom 

skölden och håller i famnen ett spädbarn. Kvinnan har en lång klänning på sig och tittar i 

samma riktning som mannen. Framför kvinnan står en pojke som knyter ena näven och 

håller i skölden med andra handen. Pojken står bredbent och tittar rakt fram. Figurerna är 

avbildade mot en vit bakgrund och till höger om dem står det i stor font ”Nej. Ut”. 

 

Konnotation: Utifrån de arkaiserande kläderna, skölden, svärdet och den ålderdomliga, 

träsnittslikande teckningsstilen, framstår personerna i bilden som om de är från 
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vikingatiden eller medeltiden. Personerna tillsammans kan tolkas som en traditionell 

familj eftersom en sådan ofta består av en mamma, en pappa och två barn. Alla i bilden 

verkar titta mot ett föreställt hot som både mannen och pojken ska skydda kvinnan mot. 

Kvinnan är typiskt feminint framställd genom hennes klädsel, hår och skyddsökande 

kroppsspråk och mannen är typiskt maskulint framställd i samma aspekter. I bildens 

kontext tyder texten på en inställning till invandring som innebär att invandrare bör 

utvisas. Texten får i bilden representera mannens inställning och det föreställda hotet i 

bilden är invandrare. Texten är skriven i frakturstil, ett typsnitt som utvecklats i Tyskland 

under 1500-talet men som under andra världskriget under Hitlers ledning fick en politisk 

innebörd som uttryck för den tyska nationens egenart (Garfield 2011, 191). 

 

Kvinnan i denna bild är närmare Meehans urskiljning av ”den goda hustrun” än de 

tidigare bilderna, i och med hennes tydliga roll som moder och del av familjen. Hon är 

inte heller ung eller sexualiserad som kvinnorna i de tidigare bilderna, men inte heller 

föråldrad. Hon är även domesticerad i och med hennes passiva roll bakom skölden. I 

denna bild får kvinnan direkt representera nationen i och med att hon ska beskyddas från 

det yttre hotet, på samma sätt som mannen med sitt svärd i hand ska beskydda nationens 

gränser. Meehans urskiljning av ”den goda hustrun” kombineras därför med ”offret”, som 

utsätts för våld och behöver beskyddas av mannen. Detta skapar därför bilden av en 

moder som även representerar nationen, en ”svensk moder”. Ur ”Den goda hustrun” 

skapas även idealtypen ”den svenska modern” - attraktiv, feminin, domesticerad, moder, 

behöver beskyddas från yttre hot. 

 

2.2.2 Sverigedemokraterna 
	
Bild 9: Den otrygga kvinnan 

Denotation: Denna bild hämtades från SD:s Facebook-sida där den delats efter att ha 

publicerats på Sveriges Radios hemsida den 7 februari 2019 under rubriken ”Varannan 

kvinna i länet vågar inte gå ut ensam på kvällen”. Bilden är hämtad 2019-04-17. Bilden 

är ett fotografi av en kvinna avbildad bakifrån som går utomhus. Hon har blå jeans, en 

svart kappa, en svart mössa, en röd väska och stövlar med klack. Runt om henne syns 
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träd och en tänd gatlampa. Det finns en väg framför henne men hon går inte på vägen 

utan bland träden. Till höger om henne finns både träd och en rishög som träcker sig mot 

mitten av bilden och framför kvinnans väg. Det är mörkt ute men inte becksvart. 

Gatlampan skänker ett ljus över vägen men kvinnan går utanför ljusets räckvidd och 

befinner sig i ett visst mörker. Bilden har mycket blått i sig från himlen och skogens 

mörker, samt en del grönt från marken. 

 

Konnotation: Kvinnan går ensam utomhus på kvällen, vilken ger en känsla av att hon är 

sårbar. Att hon inte befinner sig på en väg utan i en skogsdunge förstärker bilden av att 

hon inte är säker. Grenarna till höger i bild ger en känsla av att de hindrar henne och 

samtidigt sträcker sig mot henne på ett olycksbådande sätt. Hennes kläder är vardagliga 

och inte särskilt utmärkande. Det i kombination med att hon är vänd från kameran så att 

hennes ansikte inte syns gör att bilden blir anonym, anpassningsbar och relaterbar. 

 

Bilden är publicerad på SD:s Facebook-sida som ett nyhetsinslag. Nyheten handlar om att 

varannan kvinna i Örebro inte vågar gå ut ensam på kvällen.  I kontexten ger detta en 

tydlig bild av kvinnan som offer. Hon avbildas som någon som är utsatt och behöver 

beskydd. I denna kontext nämns inget direkt hot och kvinnan har inte blivit utsatt för våld 

eller hot än, men implikationerna i bilden förmedlar tydligt att hon är i fara och kommer 

att bli ett offer för våld om inte åtgärder tas. 

 

Bild 10: Kvinna söker skydd 

Denotation: Denna bild publicerades på sverigedemokraterna@facebook.se via 

nyhetssajten Nyheter Idag den 5 februari 2019 under rubriken ”Somaliern Sakeriye Barre 

våldtog kvinna i taxi – slipper undan med ungdomstjänst”. Bilden är hämtad 2019-04-17. 

Bilden är ett svartvitt fotografi av en person vars ansikte inte syns eftersom personen 

täcker för ansiktet med sin hand. Handen är utsträckt med handflatan riktat från sig. 

Handen är spänd och fingrarna är utsträckta. Personen har inga kläder på sig och bilden är 

beskuren så att endast axeln syns från armhålan och uppåt. Personson har långt mörkt hår. 

Bakgrunden är mörk utan detaljer och det är en hög kontrast i bilden. 
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Konnotation: Bilden i sig bestämmer inte könet på personen men långt hår kan ofta 

förknippas med femininitet. Den utsträckta handen verkar vara för personen att skydda 

sig själv får något eller för att stoppa något. En utsträckt hand som täcker ansiktet kan 

finnas där av andra syften som t.ex. skyla ansiktet från starkt ljus eller liknande, men 

handen är i detta fall spänd vilket ger känslan av en mer allvarlig situation. Även bildens 

starka kontraster och att personens ansikte inte syns skapar en känsla av oro. Avsaknaden 

av kläder ger en ytterligare känsla av sårbarhet och bilden känns otrygg. 

 

Bilden är publicerad på SD:s Facebook-sida som ett nyhetsinslag. Nyheten handlar om en 

kvinna som blivit våldtagen av en somalisk man i en taxi. Detta skapar en tydlig bild av 

kvinnan som ”offret” som även förknippas till nationen i och med hennes behov av 

beskydd från ett yttre hot. Kvinnan är anonym i och med att man inte kan se hennes 

ansikte, vilket gör bilden anpassningsbar och relaterbar. Kvinnan har här inget sätt att 

försvara sig och hur bilden i kontexten presenteras i samband med bildens relaterbara 

kvalitet ger intrycket av att detta kan hända vilken kvinna som helst och ingen kommer 

att kunna försvara sig. Meehans urskiljning av ”offret” måste här utvecklas till att även 

innebära en representation för nationen och kvinnan kan här ses som ”vår kvinna” – 

attraktiv, försvarslös, utsätts för våld eller hot från män utanför nationen. 

 

Bild 11: Par i solnedgång 

Denotation: Denna bild ingår i ett av SD:s partidokument med titeln Principprogram 

2011. Bilden återfinns på sida 9 i dokumentet under rubriken ”Sverigedemokraterna och 

människan” och är hämtad 2019-04-26 (principprogram 2011, 9). Bilden är ett fotografi 

av en kvinna och en man som hand i hand springer i grunt vatten på en strand. De har 

ryggen mot kameran och tittar mot varandra. Mellan dem ser man solen lågt ner på 

himlen. Deras ansikten syns inte i och med motljuset och vinkeln på bilden. Mannen har 

en skjorta och byxor på sig och har kort snaggat hår. Kvinnan har en halvlång klänning 

och långt blont hår. Kvinnan är barfota. Mannen går strax före kvinnan, har kroppen 

riktad framåt och tittar ned på henne. Kvinnan går strax bakom mannen, lutar sig in mot 

honom med kroppen och tittar upp mot hans ansikte. 
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Konnotation: Mannen och kvinnan verkar vara ett par och de verkar lyckliga och 

livfulla. Att de är utomhus ger en känsla av något naturligt och friskt. Att kvinnan är 

barfota indikerar också att hon är nära naturen. Både mannen och kvinnan ger uttryck för 

typiskt konventionell maskulinitet respektive femininet i sitt utseende genom deras 

klädsel som kan tolkas traditionell, genom deras frisyrer och kroppsspråk. Motljuset i 

bilden ger ett varmt, mjukt intryck och bilden har en varm gul helhetston. Alla bildens 

delar tillsammans skapar en drömsk idyllisk bild av ett heterosexuellt par. 

 

Bilden är publicerad i SD:s principprogram. I och med den starka kopplingen till naturen 

tillsammans med en typisk man och en typisk kvinna hand i hand i solnedgången, ger 

känslan av att detta skapar ett sorts ideal för ett par. Deras anonymitet förstärker bilden av 

idealet eftersom deras identitet inte är fokusen i bilden, utan snarare idén om detta par. 

Kvinnans roll i paret i och med betoningen på det naturliga och det sköna ger henne 

rollen av ”den svenska modern”. Kvinnan skulle även kunna ses som ”den perfekta 

flickvännen” i och med avsaknaden av ett barn i bilden och hennes till synes unga ålder. 

Dock är kvinnan här redan tillsammans med en man och därmed inte längre läglig som en 

potentiell flickvän. Aspekten av ett hot finns inte i bilden och idealtypen skulle därför 

kunna kännas som en anpassad tolkning, dock förmedlar bilden just ett ideal, där hotet 

inte längre existerar. Därmed förblir kvinnan densamma i rollen som ”den svenska 

modern”. Denna föreställning av kvinnan återfinns i flera bilder i partiets principprogram 

och görs tydligare med inslaget av ett barn i bilden. Samtliga bilder innehåller även 

samma inslag av motljus, solnedgång och natur som skapar samma idylliska bild av en 

kärnfamilj, se bild 12 och 13 nedan.5 

 
Bild 12: Bild från Principprogram 2011. Bilden återfinns på sida 28 i dokumentet under rubriken 

”Sverigedemokraterna och samhällsbyggnaden” (principprogram 2011, 28). Insamlad 2019-04-26. 

 

Bild 13: Bild från Principprogram 2011. Bilden återfinns på sida 24 i dokumentet under rubriken 

”Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten” (principprogram 2011, 24). Insamlad 2019-04-26. 

 

																																																								
5	Bildanalysen för bild 12 och 13 har uteslutits och bilden används här endast som exempel på samma 
idealtyp som urskilts i bild 11.	
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Bild 14: Ungsvenska tjejer 

Denotation: Denna bild är publicerad på SD:s hemsida sd.se och återfinns på startsidan 

vid tiden för insamling som var 2019-04-24 (sd.se 2019). . Bilden är ett fotografi av fyra 

personer som sitter på en stenhäll på ett ställe där skogen öppnar sig mot en milsvid utsikt 

över trädtoppar och ett vattendrag. Personerna är belysta av ett milt motljus från den 

solen som står lågt på himlen. Det är en man och tre kvinnor. Kvinnorna har blont långt 

hår och alla har likadana tröjor på sig där det står ”SD2018”, en av dem har kjol, en har 

shorts och en har långa byxor. Även mannen har en tröja med samma text och långa ljusa 

byxor. De är vända mot varandra och ler. 

 

Konnotation: Personerna i bilden ser ut som en ung grupp vänner som umgås en sen 

sommarkväll. Bilden kan även tolkas som en soluppgång men här påverkas min tolkning 

om en solnedgång av situationen i bilden, dvs. att det snarare är vanligare att umgås en 

sen kväll än en tidig morgon. Det enda som inte stämmer överens med den bilden av ett 

gäng vänner som umgås privat är deras matchande tröjor, vilket gör det till en mer 

iscensatt bild. Solen i bakgrunden som skapar ett motljus ger bilden ett mjukt intryck. 

Bilden ger även ett intryck av att personerna är naturnära och friska. Kvinnorna i bilden 

är konventionellt attraktiva och feminina i och med deras långa hår och dam-modell på 

kläder. De sitter med benen ihop medan mannen sitter med benen mer brett och 

armbågarna på knäna, vilket kan tolkas som en mer dominant kroppshållning medan 

kvinnornas förmedlar en undergivenhet. 

 

Att mannen skulle vara överordnad kvinnan i just denna situation är dock inte vad bilden 

förmedlar. Men en tolkning i deras kroppsspråk är relevant för vilken föreställning av 

kvinnan som förekommer i bilden. Här förekommer idén om ”den perfekta flickvännen”; 

kvinnorna är unga, attraktiva, feminina, domesticerade och har en stark koppling till det 

naturliga, sköna och vackra, vilket får representera nationen.  
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2.2.3 Sverigedemokratisk ungdom 
	

Bild 15: 4 av 5 tjejer känner sig otrygga 

Denotation: Denna bild är publicerad på ungsvenskarna@facebook.se den 18 mars 2019. 

Inlägget handlar om att unga tjejer känner sig otrygga i centrum och refererar till 

rapporten ”Trygghet hos unga i Uppsala län”. Bilden är hämtad 2019-04-23. Bilden är ett 

fotografi av en kvinna med långt ljusbrunt hår som håller i sin axelväska med båda 

händerna. Hon har mörka kläder på sig och har huvudet vridet åt höger och är 

positionerad till vänster i bild. Hon ser ut att titta bakåt eller se sig omkring. I bakgrunden 

syns plan mark, väggar och tak med industriella lampor. Mitt på bilden står det ”4 av 5 

tjejer känner sig otrygga”. I nedre högra hörnet syns en blå ruta med en vit symbol i 

forma av ett armborst. Bilden har ett rosa färgskift. 

 

Konnotation: Kvinnan i bilden ser rädd och osäker ut, hennes kroppsspråk förmedlar att 

hon inte kommer att kunna försvara sig själv. Hon verkar befinna sig i ett parkeringshus 

eller liknande. Hon har inga utmärkande detaljer och är konventionellt attraktiv och 

feminin. Att hon står till vänster i bild lämnar ett tomrum till höger i bild, varåt hennes 

blick även är riktad. Det ger känslan av ett odefinierat hot någonstans utanför bilden. 

Symbolen i högra hörnet är Ungsvenskarnas partisymbol. Armborstet eller 

Engelbrektsbågen ska representera värnandet av landets självständighet. 

 

Detta ger bilden av ”offret”, kvinnan som behöver beskydd. Hon är otrygg och rädd men 

är inte aktiv på grund av det, hon är inte beredd att göra motstånd utan framställs här som 

någon som snart kommer att utsättas för någon sorts våld, och som väntar på beskydd. 

Detta till skillnad från den tidigare bilden vi såg av mannen med ett svärd som beskydd 

mot ett yttre hot. Kvinnan däremot har inga vapen eller sätt att skydda sig själv. Detta 

förknippas därför även med nationen. Kvinnan i bild är inte den ”svenska modern” och 

även här får Meehans urskiljning av ”offret” kompletteras med en representation för 

nationen och skapar bilden av ”vår kvinna” som måste beskyddas. 
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Bild 16: Konservativa är mer attraktiva 

Denotation: Denna bild är publicerad ungsvenskarna@facebook.se den 2 december 

2018, hämtad 2019-04-23 (ungsvenskarna 2018). Inlägget informerar om att 

Ungsvenskarna medverkat på SD:s kommun- och landstingskonferens där bilden är 

tagen. Det framgår även i inlägget att bilden är ett montage.  Bilden är ett fotografi av två 

kvinnor som sitter bakom ett bord. Båda är iklädda likadana blå tröjor med en blåsippa 

på. Den ena kvinnan har långt blont hår och den andra har brunt hår. Bordet framför dem 

är täckt med en duk med samma blåsippa på. På bordet framkant är en affisch fasttejpad 

där det står ”Conservatives are more attractive – Change our minds”. I bakgrunden syns 

Ungsvenskarna SDU:s logga på en rollup.  

 

Konnotation: Kvinnorna framstår som medlemmar i Ungsvenskarna eller SD eftersom 

de är klädda i partiets medlemströja. De verkar befinna sig på ett politiskt möte som t.ex. 

en mässa eller liknande i och med att de bär kläder som representerar SD och att även 

duken bär SD:s logga.  Bilden är troligtvis en tolkning av ”change my mind”-memen. En 

amerikansk komiker publicerade 2018 en bild på Twitter på sig själv sittandes bakom ett 

bord med en lapp där det stod ”Male privilege is a myth – Change my mind”. Sedan 

bildens publicering har den blivit viral som en meme där människor redigerar varierande 

påståenden följt av ”change my mind”. I detta fall konstaterar kvinnorna att konservativa 

kvinnor är mer attraktiva än andra. De andra kvinnorna de syftar på blir rimligtvis de som 

inte delar konservativa åsikter.   

 

Denna faller inom idén om ”den perfekta flickvännen”. En attraktiv ung kvinna som även 

delar konservativa åsikter. Här kan man även förlänga tolkningen i och med att partiet 

inte bara presenterar bilden av kvinnor som ”den perfekta flickvännen”, utan även är 

medvetna om föreställningen och själva vill förstärka den. En stor andel av bilderna 

publicerade av Ungsvenskarna på Facebook förmedlar just denna bild av kvinnan genom 

att i stor utsträckning publicera bilder på unga, konventionellt attraktiva kvinnor som 

även är typiskt feminina och oftast flörtiga. De är även ofta väldigt lika i utseendet och 



	 34	

skapar en viss anonymitet som även gjorts tydlig i de tidigare bilderna. Bilden på kvinnan 

vars huvud är beskuret är kanske det mest tydliga exemplet i och med att hon kan vara 

vem som helst, men även SD:s bilder förmedlar denna anonymitet där kvinnan ofta syns 

bakifrån. Här är kvinnorna väldigt lika varandra och kan ses som att de egentligen endast 

representerar en idé om en kvinna; ”den perfekta flickvännen”, se nedan bild 17 till 20 

nedan.6 

 
Bild 17: Från ungsvenskarna@facebook.se, 2018-08-21.  

Bild 18: Från ungsvenskarna@facebook.se, 2018-09-08.  

Bild 19: Från ungsvenskarna@facebook.se, 2018-08-24.  

Bild 20: Från ungsvenskarna@facebook.se, 2018-08-22 

 

Bild 21: Kärnfamiljen 

Denotation: Denna bild är publicerad som ett debattinslag på 

ungsvenskarna@facebook.se, via samtiden.nu den 19 december 2017 under rubriken 

”Genusvetarnas krigföring mot familjerna” och är hämtad 2019-04-23. Debattartikeln 

finns inte längre tillgänglig på samtiden.nu men inlägget finns kvar på Ungsvenskarnas 

Facebook-sida.  Bilden är ett fotografi av en kvinna, en man och två barn. Kvinnan har 

blont långt hår och en ljusrosa tröja. Mannen har kort brunt hår och en ljus T-shirt. 

Barnen har båda blont hur och ljusa kläder. Alla i bilden har ljus hy. Alla i bilden ler, 

kvinnan och mannen tittar på barnen och barnen tittar på kvinnan. I bakgrunden syns ett 

fönster. Bilden är ljus och har en varm ton. Bilden är taget rakt framifrån, varken vinklad 

uppåt eller nedåt. I bilden finns även en mindre inklipp bild av författaren av 

debattartikeln.7 

 

Konnotation: Personerna i bilden kan tolkas som en typisk kärnfamilj, med en mamma, 

en pappa och två barn. Att barnen tittar på kvinnan ger en stärkt känsla av moderskap i 

kvinnans roll. Deras ljusa kläder och bildens ljusa ton skapar en känsla av trygghet och 
																																																								
6	Bildanalysen för bild 17 till 20 har uteslutits och bilden används här endast som exempel på samma 
idealtyp som urskilts i bild 16.	
7 Något som inte kommer ingå i analysen. 
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normalitet. Bilden ger uppfattningen att detta är den ideala familjen i en lycklig 

vardagssituation.  

 

Bilden är publicerad som ett debattinslag på Ungsvenskarnas Facebook-sida. I och med 

inläggets rubrik ”Genusvetarnas krigföring mot familjerna”, verkar bilden förmedla idén 

om ett hot mot kärnfamiljen och mot ”den svenska modern” som är kvinnans roll i bilden. 

Det skapar starka kopplingar till nationen i och med jämförelsen med krig. Som vi sett i 

tidigare bilder är det mannen med svärdet som skall försvara både nationen och ”den 

svenska modern”, och här även kärnfamiljens position. Kvinnan är attraktiv, en moder, 

men också hotad. Hotet utgör här däremot inte av någon som står utanför nationen utan 

”genusvetarna”. Här finns därmed bilden av ”SJW” i bakgrunden. Denna föreställning 

går att känna igen i flera bilder publicerade i Ungsvenskarnas Facebook-flöde. 

3. Tolkning av resultat 
I detta avsnitt tolkas resultatet av bild- och idéanalysen med hjälp av diskursteori och 

poststrukturalistisk feminism. Här besvaras den andra frågeställningen om vilken mening 

och innebörd ordet kvinna får inom svensk nationalistisk kulturpolitik. 

3.1 Det goda och det onda 
I samtliga partiers bilder finns det en tydlig koppling till en föreställning om gott och ont, 

med Meehans tolkning som bakgrund. I samband med att det förekommer en idé om 

nationen och en hotbild mot den, finns det även en tydlig bild av en ”bra” och en ”dålig” 

kvinna. Kvinnan utgör här en flytande signifikant i och med att hon kan vara både god 

och ond, bra och dålig. Elementen som kopplas till ”den bra kvinnan” i ett försök att 

fixera betydelsen av ordet, är sådana som moder, vacker, ömtålig, varm, domesticerad, 

medan ”den dåliga kvinnan” istället kopplas till element som upprorisk, självisk, kall, 

oattraktiv. ”Den bra kvinnan” innefattar ”den svenska modern”, ”den perfekta 

flickvännen” och ”vår kvinna”, medan ”den dåliga kvinnan” består av ”social justice 

warrior” och ”batikhäxan”. Detta symbolsystem innefattar även relationen mellan kön 

och sexuella uttryck. De sexuella uttrycken som förekommer som tecken hos ”den bra 

kvinnan” är heterosexuella och undergivna uttryck, medan de som förekommer som 
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tecken hos ”den dåliga kvinnan” är övervägande homosexuella, queera eller dominanta. 

Samtidigt är kvinnans subjektsposition tydlig i och med att hennes roll får mening i 

diskursen genom förhållandet till nationen och mannen. 

 

Denna dikotomi i föreställningen om kvinnan förekommer tydligast i NMRs bilder, som 

är tydligt motsägelsefulla, där kvinnan antingen är perfekt eller knappt en kvinna, se 

exempelvis bild 3 och 5. Detta förekommer även i SD:s och Ungsvenskarnas bilder, men 

till skillnad från NMR finns få bilder av ”den dåliga kvinnan” och nästan endast bilder av 

”den bra kvinnan”. Alla tre partier visar bilder av ”den svenska modern”, ”den perfekta 

flickvännen” samt ”vår kvinna” men det är endast hos NMR som bilden av en ”SJW” och 

”batikhäxa” förekommer. I SD:s och Ungsvenskarnas bilder förekommer endast den 

föreställningen om en ”SJW” i bakgrunden, genom att t.ex. referera till genuspolitik som 

krigsföring. Hos NMR förekommer bilden av en ”SJW” oftast och bilden av ”den 

perfekta flickvännen” mest sällan. En anledning till det kan vara att NMRs framtoning 

kan ses som mer offensiv än SD:s eller Ungsvenskarnas. Att NMR därför oftare lägger 

upp bilder som är attackerande till sin natur snarare än förskönande, medan SD och 

Ungsvenskarna mest publicerar idealiserande bilder, kan vara en förklaring. 

 

Att så pass skilda föreställningar om kvinnan förekommer inom samtliga partier, 

samtidigt som de trycks utgå från att kvinnan har en essens som avgör vem hon är verkar 

därmed vara resultatet av idén om att ”den bra kvinnan” inte har förtryckt sin essens, 

medan ”den dåliga kvinnan” har gjort det, vilket i diskursen resulterar i en oönskad 

version av kvinnan som inte representerar nationen.  

 

3.2 Hyllning eller bestraffning 
Mot bakgrunden att SD i sin officiella kommunikation anger att de ser jämställdhet som 

en del av den svenska kulturen är det relevant att tolka kvinnans relation till mannen och 

hennes roll i nationsskapandet. Symbolsystemet som utgör den nationalistiska diskursen 

om kvinnor innefattar alltså två dominerade föreställningar om kvinnor. ”Den bra 

kvinnan” är egentligen även den sanna kvinnan som förkroppsligar nationen och 
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kvinnans föreställda essens. Elementen som kopplas till kvinnan som upplevs som väldigt 

positiva – attraktiv, naturlig, snäll, medgörlig, feminin, vacker, sexig, ung, frisk – kopplas 

även till nationen och kvinnan får med dessa tecken en viktig och upphöjd roll. Men när 

elementen består av andra tecken – oattraktiv, upprorisk, förvirrad, degenererad, 

maskulin, queer – får kvinnan inte representera nationen och hennes roll är inte längre 

upphöjd utan nedtryckt. Ordet kvinna inom nationalistiska bilder är kontingent och 

tillskrivs olika element i olika syften. När hyllningen av kvinnan som ett 

förkroppsligande av nationen är beroende av vissa element, försvinner även hyllningen då 

de elementen ändras, och blir istället en bestraffning. 

 

Uppfattningen om kvinnan som representerar skönhet, naturen och nationen, men även 

kvinnan som något som måste försvaras och skyddas, som beroende av mannen, som en 

moder eller flickvän skapar i sig en tvetydlig hyllning eftersom hennes egenskaper, trots 

att de kan ses som positiva, blir väldigt begränsade. Kvinnan kan i diskursen således 

endast hyllas i nationens syfte. Om bilden ska förmedla en idealistisk bild av en familj 

tillskrivs vissa element mer (naturen, det vackra, moderskapet) och andra mindre 

(otryggheten, sårbarheten, hjälplösheten). Ordet kvinna i den nationsskapande 

bemärkelsen är därmed även flytande och får olika betydelse beroende på vilket syfte 

bilden har. 

 

3.3 Kvinnan i kulturpolitiken 
Att olika föreställningar om vad en kvinna är förekommer och sprids via 

kommunikationsleder online är kanske en naturlig förlängning av könsdiskursen som vi 

är del av. Men i och med att diskursen skapar den sociala verkligheten skapas även 

kvinnors subjektsposition, dvs. självuppfattning genom diskursen, såväl som praktiska 

och politiska konsekvenser. Som Butler menar är språket, och i detta fall bildspråket en 

maskin som konstituerar den sociala världen. Detta gäller även sociala identiteter och 

sociala relationer. Därmed är förändring i diskursen ett sätt att förändra det sociala. Det 

bildspråk som talar om vad kvinnan är i sin essens, om det blir det hegemoniska språket, 

skapar också den sociala verkligheten. De idealtyper som urskilts i resultatet, ”SJW”, 
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”batikhäxa”, ”vår kvinna”, ”den perfekta flickvännen” och ”den svenska modern” utgör 

det hegemoniska språket inom diskursen. Vad konsekvenserna för kulturen blir utifrån 

partiernas kulturpolitiska ambitioner är därmed delvis ett resultat det hegemoniska 

språket.  

 

Eftersom en nationalistisk kulturpolitik till stor del skulle agera i nationens syfte och som 

ett verktyg för sammanhållning, samt i och med införandet av en kulturell kanon skulle 

bilden av kvinnan vara den som är förenlig med nationen. Att symbolsystemet förutsätter 

att det finns en bra och en dålig kvinna gör att kvinnors handlingsutrymme blir begränsat. 

Att det endast är ”den bra kvinnan” som relateras till nationen medan ”den dåliga 

kvinnan” utmålas som ett hot, gör att den plats kvinnan kan ha i en nationalistisk 

kulturpolitik i nationsbyggande och sammanhållande syfte endast är ”den bra kvinnan”. 

Den nationalistiska diskursen fokuserar på det gemensamma; gemensamma historier, arv, 

konst, musik, berättelser, litteratur etc. Om kulturpolitiken ska verka i syfte att berätta om 

hur det svenska folket är och hur kvinnor är, på ett sätt som är representativt för nationen, 

kommer man berätta om ”den bra kvinnan”. 

 

Ambitionen att fixera betydelsen av kvinnan och bestämma hennes inneboende 

egenskaper genom att tillskriva vissa tecken, samtidigt som det är betydelsefullt att skapa 

en kontrast till den betydelsen i en idé om gott och ont skapar vissa problem för den 

essentialistiska teorin. Ambitionen verkar vara att etablera en enda bild av kvinnan i 

kulturen som verkar för sammanhållning i nationen, men det sker samtidigt ett 

erkännande av existensen av andra bilder av kvinnor. Om kvinnans essens består av vissa 

element som bestämmer vem hon är bör definitionen av andra element hos andra kvinnor 

skapa en annan essens. Genom den essentialistiska nationalismen skapas i diskursen 

därmed olika s.k. essenser hos kvinnan. Detta kan ses som att budskapet förmedlat via 

bilderna är att kvinnan bör vara på ett sätt snarare än att hon till sin natur är på ett visst 

sätt. Att nationalism historiskt har varit och ännu är en manligt präglad rörelse gör det 

rimligt att anta att avsändaren av budskapet som därigenom bestämmer hur kvinnan ska 

vara är manlig (Lööw 2015, 130). Detta är något som rimligtvis skulle förlängas till 

kulturen inom nationalism, i och med dess nationsbyggande syfte. 
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Ur ett feministiskt perspektiv blir det direkt till förfång för kvinnor att presenteras som 

dessa idealtyper. Det kan exempelvis innebära att viss konst inte skulle tillåtas inom en 

nationalistisk kulturpolitik, som t.ex. konst som skulle uppfattas som provokativ. Samma 

element som tillskrivs ”den bra kvinnan” kan komma att vara de enda element som tillåts 

i kvinnors position i kultur; varmt, vackert, naturligt, feminint och heterosexuellt. Medan 

kultur som innehåller element som kallt, själviskt, onaturligt, queer etc. inte skulle få 

finnas. Exempelvis skulle möjligtvis konstverk, litteratur, projekt, föreställningar eller 

konstnärer som ger uttryck för dessa element inte stödjas ekonomiskt eller uteslutas helt 

ur kulturpolitiska satsningar och initiativ. Den bilden av kvinnan som är förenlig med 

nationen är även den som är domesticerad och ett komplement till mannen, vilket inte är 

ett sammanträffande eftersom nationalism, som tidigare diskuterat, historiskt har varit 

och är en mansdominerad och manligt stämplad rörelse (Lööw 2015, 130). I och med att 

en nationalistisk kulturpolitik skulle skapa en ny motivering, utöver t.ex. kultur som ett 

instrument för ekonomisk tillväxt eller som bildande verktyg, där kulturen skulle agera i 

nationens syfte, skulle begräsningen av kvinnors kulturyttringar kunna bli konsekvensen 

av en nationalistisk kulturpolitik.  

 

4. Slutsatser 
Vad gäller frågan om vilka idéer om kvinnan som förmedlas genom svenska 

nationalistiska partiers internetbaserade bilder kan resultatet delvis sammanfattas i 

följande reviderade idealtyper; 

• ”SJW” – (Social justice warrior) avsexualiserad, upprorisk, könsförvirrad eller 

sexuellt avvikande, förtjänar att utsättas för våld. 

• ”Batikhäxan” – äldre, avsexualiserad, vänsterliberal, sexuellt aggressiv, 

utnyttjande. 

• ”Vår kvinna” – attraktiv, försvarslös, utsätts för våld eller hot från män utanför 

nationen. 

• ”Den perfekta flickvännen” – attraktiv, nationalistisk, naturlig, kompletterar 
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mannen. 

• ”Den svenska modern” – attraktiv, feminin, domesticerad, moder, behöver 

beskyddas från yttre hot. 

Vidare kan dessa idealtyper delas upp i två dominerande idéer om kvinnan. ”Den bra 

kvinnan” får representera nationen och framställs som naturlig, attraktiv, domesticerad, 

varm, feminin, heterosexuell och i behov av beskydd. ”Den dåliga kvinnan” representerar 

inte nationen och framställs som oattraktiv, kall, självisk, upprorisk, queer och som ett 

hot mot kärnfamiljen och ”den bra kvinnan”. Detta besvarar även frågan om på vilka sätt 

kvinnan framställs i relation till nationen i dessa bilder, där ”den bra kvinnan” har 

samma egenskaper som de som förknippas med nationen och blir ett förkroppsligande av 

den, medan ”den dåliga kvinnan” framställs som en motsats till detta, med motsatta 

egenskaper. 

Vad gäller frågan om vilken mening och innebörd ordet kvinna får inom svensk 

nationalistisk kulturpolitik är en slutsats att bilden av kvinnan, i och med den 

nationalistiska kulturpolitikens nationsbyggande syfte och verktyg för sammanhållning, 

blir den som är förenlig med nationen, dvs. ”den bra kvinnan”. Ordets mening och 

innebörd blir därmed naturlig, attraktiv, domesticerad, varm, feminin, heterosexuell och i 

behov av beskydd. Ytterligare en slutsats är att den innebörden skulle medföra en 

begränsning av kvinnors kulturyttringar som en konsekvens av en nationalistisk 

kulturpolitik.  

 

5. Diskussion 
Studiens syfte, att undersöka vilken roll kvinnor tillskrivs inom tre olika nationalistiska 

partier genom att undersöka hur kvinnor avbildas i politiskt syfte, samt hur detta relateras 

till kulturpolitiken har uppnåtts igenom svaren på frågeställningarna. Studien har 

undersökt vilka olika föreställningar om kvinnor som förmedlas via internetbaserade 

bilder publicerade av SD, Ungsvenskarna och NMR. Dessa föreställningar har 

analyserats med hjälp av tidigare definierade idealtyper som sedan reviderats i 
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förhållande till kontexten och budskapet i bilderna. De nya idealtyperna har sedan tolkats 

med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkter och relaterats till de tre partiernas 

kulturpolitiska ambitioner. Syftet har därmed uppnåtts i och med definitionen av nya 

idealtyper och tolkningen av dessa i förhållande till kulturpolitiken. 

 

Urvalet av fem av Meehans nio idealtyper gjordes innan analysen av materialet 

påbörjades. Detta baserat på den teoretiska ansatsen och den tidigare forskningen. De fem 

idealtyperna som inkluderades bedömdes som relevanta för studien och där inkluderades 

även idealtypen ”sirenen” (en kvinna som med sex lockar män till ett dåligt öde). Som 

resultatet visar förekom inte idén om ”sirenen” alls i bilder där kvinnor var avbildade. 

Föreställningen om kvinnan som en ”siren” förekom dock som en kontext till bilder där 

män var avbildade. Exempelvis förekom idén om ”sirenen” där män pratade om kvinnor 

på detta sätt i NMRs memes, men kvinnor var här aldrig avbildade. Därför inkluderades 

inte den idealtypen i resultatet. 

 

Det blir intressant att vidare urskilja olika typer av idéer om kvinnor i ljuset av tidigare 

forskning, då föreställningen av kvinnan bevisligen varierar beroende på vilken kontext 

kvinnan befinner sig i, vare sig det är amerikanska TV-serier eller nationalistiska partier i 

Sverige. Det är inte osannolikt att bilder med samma motsägelsefulla karaktär kan 

existera i politiska grupper med helt annan ideologi, där ”den bra kvinnan” kanske blir 

den motsatta, den som är självständig och inte bryr sig om sitt yttre, medan ”den dåliga 

kvinnan” är den som är domesticerad och allt för feminin. Med kännedom om Yuval-

Davis redogörelse för hur föreställningar om kön alltid förekommer som en del av 

nationskapande, men att det inte alltid sker på samma sätt, skapar möjligheter för vidare 

forskning inom området (Yuval-Davis 1997, 12). I och med hur bildernas budskap 

varierar beroende på kontexten och syftet med bilden, kan föreställningen om kvinnan 

inom nationskapande rörelser fortsätta förändras och anpassas till rådande sociala och 

politiska omständigheter. 
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I förhållande till essentialism, nationalism samt bilden av kvinnan i förhållande till dessa, 

är det kanske framför allt av intresse att bilden av kvinnan inte nödvändigtvis är en 

övertygelse. Hur kvinnan framställs i dessa bilder verkar snarare vara en medveten 

avbildning som varierar beroende på vad avsändaren vill berätta. På samma sätt som 

Smith redogör för den inneboende problematiken hos essentialistiska argument i att inte 

kunna undersöka sin påstådda essens utan att motsäga sig själv, skapas samma problem 

när nationalismen försöker definiera kvinnans essens i en idealistisk bild av henne (Smith 

2001, 41).  

 

Vad avsändaren vill berätta med hjälp av kultur och kulturpolitik är en allmänt utbredd 

och bestående konflikt. Vad kulturens uppgift anses vara är ständigt öppet för tolkning 

trots definitionen av vad kulturen ska verka för i de nationella kulturpolitiska målen. Till 

de målen kan givetvis ytterligare områden tillskrivas och det är idag inte ovanligt att 

frågor som rör t.ex. klimat, demokrati, mångkultur och identitet nära kopplas till 

kulturpolitiken. Med en nationalistiskt motiverad kulturpolitik skulle frågorna som 

kopplas till kultur vara helt andra frågor, men även kulturpolitikens huvudsakliga syfte 

skulle förändras till att vara ett verktyg för nationskapande och sammanhållning. Det kan 

givetvis anses finnas skillnader i att olika motiveringar, och att olika motiveringar kan 

påverka och styra kulturens innehåll i varierande grad, men sättet som kulturpolitiken 

öppnar upp för olika motiveringar, legitimitetsgrunder och ideologiska argument gör att 

kulturens innehåll ständigt är öppet för påverkan. I och med en definition av 

föreställningen om ”den bra kvinnan” som representativ för nationen skapas inte bara en 

smal bild av kvinnan inom kultur, utan alla andra möjliga kvinnliga uttryck raderas även i 

och med ambitionen att förmedla ett gemensamt arv. 

 

Att studien använder sig av anti-essentialistiska perspektiv för att undersöka rörelser med 

essentialistisk människosyn kan även vara värd viss reflektion. Dock används de 

teoretiska perspektiven inte i ett försök att kritisera essentialism i sig, utan snarare som ett 

verktyg för att förstå hur bildspråket ser ut inom dessa rörelser och vad det innebär. 

Studien har en anti-essentialistisk ansats men har samtidigt behövt anta premissen om att 

det finns en essens hos varje individ för att kunna göra en analys av vad den essensen 
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anses vara. Att studien har behövt utgå från det antagandet för att kunna förstå vad det 

innebär att ha en påstådd essens, innebär däremot inte att jag i undersökningen är enig 

med det essentialistiska antagandet, utan att jag snarare konstaterar essentialismens 

inneboende problematik. 

 

Studien utgår från ett diskursteoretiskt perspektiv men den kritiska diskursanalysen hade 

även lämpligt kunnat appliceras på forskningsproblemet. Här menas att diskursen bidrar 

till att skapa den sociala världen men diskursen är här endast en av flera aspekter av varje 

social praktik (Winther Jørgensen och Phillips 2009, 13). Teorin bygger på marxistiska 

idéer om en överbyggnad där ekonomin utgör basen. Teorin är ett kritiskt realistiskt 

verktyg med ambitionen är att avtäcka dolda maktordningar genom att bryta ned tecken 

inom diskursen (Winther Jørgensen och Phillips 2009, 70). En kritisk diskursanalys 

lämpar sig även tillsammans med feministisk teori eftersom den till stor del fokuserar på 

dolda maktordningar, men perspektivet hade på grund av sin kritiska utgångspunkt 

möjligtvis begränsat vilka resultat studien kunnat ge. Med en kritisk diskursanalys skulle 

syftet med studien vara att visa den underliggande patriarkala strukturen inom dessa 

politiska grupper. Men med diskursteori som utgångspunkt undersöker studien snarare 

vad begreppet kvinna får för innebörd inom dessa grupper och hur det påverkar synen på 

kvinnor i en kulturpolitisk kontext. 

 

Samtidigt kan det feministiska perspektivet anses vara kritiskt i sitt fokus på dolda 

maktordningar relaterade till kön och genus. Studien har dock använt teorin med fokus på 

den diskursiva delen av kön och genus, dvs. hur man gör kön inom nationalism, samt 

konsekvenserna av det. Det poststrukturalistiska feministiska perspektivet har även 

använts som en motivering till studiens relevans med diskursteorin som grund, dvs. att 

diskursen även skapar den sociala verkligheten och att bildspråket inom diskursen 

därmed påverkar kvinnors levda vardagsverklighet och praktiska möjligheter inom 

kulturen och kulturpolitiken. 
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Begrepp och förkortningar 
Kontingent    Potentiellt förändringsbart. 

Subjektsposition Identiteters diskursiva betydelser och vilken mening ens 

roll har påverkas av diskursen. 

Tecken    Sammanvävningen av uttryck och innehåll. 

Element   Tecken som förblir mångtydiga. 

Flytande signifikanter  Element som inom diskursen är särskilt öppna för olika  

    betydelser. 

Kön    Biologiskt kön. 

Genus     Sociokulturellt kön. 

Symbolsystem Det vi säger och gör som bestämmer relationen mellan kön, 

vår åtrå och våra sexuella uttryck. 

 

SD    Sverigedemokraterna 

SDU    Sverigedemokratisk ungdom 

NMR     Nordiska motståndsrörelsen 

SMR     Svenska motståndsrörelsen 

SJW    Social justice warrior 

 

 

 

 

  



	 45	

Referenser 
Tryckta källor: 

Barker, Chris och Jane, Emma A. 2016. Cultural studies: theory and practice. Fifth 
edition Los Angeles: SAGE.  
 
Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red.). 2005. Textens mening och Makt: metodbok 
i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.  

Butler, Judith. 2007. Genustrubbel: feminism och identitetens subversion. Göteborg: 
Daidalos. 
 
Engelbrekt, Kjell. 2009. ”Nationalism.” I Internationella relationer, red. Jacob 
Gustavsson och Jonas Tallberg, Studentlitteratur AB, Lund 383-402. 

Eriksson, Yvonne och Göthlund, Anette. 2012. Möten med bilder: att tolka visuella 
uttryck. Studentlitteratur AB, Lund. 

Garfield, Simon. 2011. Just My Type – A book about fonts. Profile Books Ltd. 

Hammersley, Martyn, och Atkinson, Paul. 1983. Ethnography: Principles in Practice. 
London: Tavistock. 
 
Lippa, Richard. A. 1990. Gender diagnosticity: A new Bayesian approach to gender-
related individual differences. Journal of Personality and Social Psychology. 
 
Lööw, Helene. 2015. Nazismen i Sverige 2000-2014. Stockholm: Ordfront. Winther 
Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. 
Lund: Studentlitteratur.  

Meehan, Diana. 1983. Ladies of the Evening: Women Characters of Prime-Time 
Television. Metuchen, NJ: Scarecrow press. 

Nagel, Joane. 1998. Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of 
Nations. Ethnic and Racial Studies, vol. 21 ss. 243-269.  

Yuval-Davis, Nira. 1997. Gender and Nation. London: SAGE Publications Ltd typ sida 
20 och 50. 

 

 



	 46	

Otryckta källor: 

Elektroniska resurser 

Asarnoj, Nina. 2017. ”Veckans ord: Batikhäxa”. SR – Kulturnytt i P1, 24 augusti. 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6762207 (Hämtad 
2019-05-03). 
 
Assholesonline. 2019. Instagram. https://www.instagram.com/assholesonline/?hl=sv 
(Hämtad 2019-05-03). 
 
Ekerstedt, Malin. 2014. Folk, familj och fosterland – Nationalismens konsekvenser för 
jämställdhet. Kvinna till Kvinna. Stockholm: Kaigan. https://kvinnatillkvinna.se/wp-
content/uploads/2017/10/kvinna-till-kvinna-folk-familj-fosterland-2014-1.pdf (Hämtad 
2019-04-02). 
	
Expo. 2018. ”Info-14”. Ändrad 2018-11-07. https://expo.se/fakta/wiki/info-14 (Hämtad 
2019-04-20). 
 
Expo. 2019. ”Nordiska motståndsrörelsen (NMR)”. Ändrad 2019-03-07. 
https://expo.se/fakta/wiki/nordiska-motst%C3%A5ndsr%C3%B6relsen-nmr (Hämtad 
2019-04-19). 
 
Expo. 2019. ”Sverigedemokraterna (SD)”. Ändrad 2019-04-01. 
https://expo.se/fakta/wiki/sverigedemokraterna-sd (Hämtad 2019-04-19). 
 
Fria tider. 2017. ”’Batikhäxor’ skrek och grät när vuxna flyktingbarn flögs hem”. Fria 
Tider, 28 mars. http://www.friatider.se/batikh-xor-skrek-och-gr-t-n-r-vuxna-flyktingbarn-
fl-gs-hem (Hämtad 2019-05-03). 
 
Hagberg, Emil. 2017. Vår väg – Ny politik för en ny tid. Nordfront Förlag. Estland 2017. 
https://nordiska-motstandsrorelsen.se/wp-content/uploads/2018/01/Vår-väg2017-03.pdf 
(Hämtad 2019-04-13). 

Karlsson, Pär. 2015. ”Konflikten trappas upp – SDU anmäler SD till datainspektionen”. 
Aftonbladet, 17 september. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/l1rLpM/konflikten-trappas-upp-sdu-
anmaler-sd-till-datainspektionen (Hämtad 2019-05-06).	
 
Linneaclaeson. 2018. Instagram. https://www.instagram.com/p/BfaK1JanZjD/ (Hämtad 
2019-05-03). 
 



	 47	

Nordiska motståndsrörelsen. 2018. ”Kultur och historia”. Ändrad 2018-02-09. 
http://www.nordiska-motstandsrorelsen.se/kultur-och-historia/ (Hämtad 2019-04-19). 
 
Ohlheiser, Abby. 2015. ”Why ’social justice warrior’, a Gamergate inslut, is now a 
dictionary entry”. Washington Post, 7 oktober. 
https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2015/10/07/why-social-justice-
warrior-a-gamergate-insult-is-now-a-dictionary-entry/ (Hämtad 2019-05-03). 
 
Olsson, Tobias. 2017. ”Partiledningen vann strid om principprogrammet” Svenska 
Dagbladet, 26 november. https://www.svd.se/partiledningen-vann-strid-om-
principprogrammet (Hämtad 2019-04-20). 
 
Sverigedemokraterna. 2011. Sverigedemokraternas principprogram 2011. 
https://sd.se/wp-content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf (Hämtad 
2019-04-13) 
 
Sverigedemokraterna. 2018. Sammanhållningspolitiskt inriktningsprogram. 
https://sd.se/wp-content/uploads/2018/08/Sammanh%C3%A5llningspolitiskt-
inriktningsprogram.pdf (Hämtad 2019-04-13). 
 
Sverigedemokraterna. 2018. Valmanifest – Sverigedemokraternas valmanifest 2018. 
https://sd.se/wp-content/uploads/2018/08/Valmanifest-2018-1.pdf (Hämtad 2019-04-13). 
 
Ungsvenskarna. 2018. ”Det här är Ungsvenskarna”. Ändrad 2019-04-08. 
https://ungsvenskarna.se/ (Hämtad 2019-05-06). 
   
Valmyndigheten. 2010. ”Val till riksdagen – röster”. Ändrad 2010-09-23. 
https://data.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/ (Hämtad 2019-04-20). 
 
Valmyndigheten. 2014. ”Val till riksdagen – röster”. Ändrad 2014-04-19. 
https://data.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html (Hämtad 2019-04-20). 
 
Valmyndigheten. 2014. ”Val till riksdagen – röster”. Ändrad 2018-09-16. 
https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/rike/index.html (Hämtad 2019-04-20). 
 
Åkesson, Jimmie. 1997. Sagan om SDU-Sölvesborg. 
https://expo.se/sites/default/files/151127_sdu_syd_okt_97.pdf (Hämtad 2019-04-20) 
 
 
Bildförteckning 
 



	 48	

Bild 1: Redaktionen, nordfront.se, 2018-11-03. Veckans memer – Discord Edition XXXII. 
https://www.nordfront.se/veckans-memer-discord-edition-xxxii.smr (Hämtad 2019-04-
17). 
 
Bild 2: Redaktionen, nordfront.se, 2018-02-05. Veckans memer – Discord edition X. 
https://www.nordfront.se/veckans-memer-discord-edition-x.smr (Hämtad 2019-04-17). 
 
Bild 3: Redaktionen, nordfront.se, 2019-02-16. Veckans memer Anno 2019 #3. 
https://www.nordfront.se/veckans-memer-anno-20193.smr (Hämtad 2019-04-17). 
 
Bild 4: Redaktionen, nordfront.se, 2018-10-27. Veckans memer – Imgur Edition IX via 
Imgur.com. https://www.nordfront.se/veckans-memer-imgur-edition-ix-2.smr 
(https://imgur.com/dUOFiIQ) (Hämtad 2019-04-17). 
 
Bild 5: Redaktionen, nordfront.se, 2017-08-26. Veckans memer – Discord Edition IV. 
https://www.nordfront.se/veckans-memer-discord-edition-iv.smr (Hämtad 2019-04-17) 
 
Bild 6: Redaktionen, nordfront.se, 2018-08-11. Veckans memer – ’Nej. Ut’ Edition. 
https://www.nordfront.se/veckans-memer-nej-ut-edition.smr (Hämtad 2019-04-17) 
 
Bild 7: Redaktionen, nordfront.se, 2017-12-23. Veckans memer – Jul-upplaga. 
https://www.nordfront.se/veckans-memer-jul-upplaga.smr (Hämtad 2019-04-17). 
 
Bild 8: Redaktionen, nordfront.se, 2018-08-11. Veckans memer – ’Nej. Ut.’ Edition.  
https://www.nordfront.se/veckans-memer-nej-ut-edition.smr (Hämtad 2019-04-17). 
 
Bild 9: Sverigedemokraterna, 2019-02-08. Varannan kvinna i länet vågar inte gå ut 
ensam på kvällen. Foto: Claudio Bresciani / TT. 
https://www.facebook.com/sverigedemokraterna/posts/2049258581859043?sfnsw=cl 
(Hämtad 2019-04-17). 
 
Bild 10: Sverigedemokraterna, 2019-02-05. Somaliern Sakeriye Barre våldtog kvinna i 
taxi – slipper undan med ungdomstjänst. Foto: Pixabay. 
https://www.facebook.com/sverigedemokraterna/posts/2053500414768193?sfnsw=cl 
(Hämtad 2019-04-17). 
 
Bild 11: Sverigedemokraterna, 2011. Sverigedemokraterna och människan. 
Principprogram 2011, 9. Tryckversion 2.0, 2014-02-24. 
 



	 49	

Bild 12: Sverigedemokraterna, 2011. Sverigedemokraterna och samhällsbyggnaden. 
Principprogram 2011, 28. Tryckversion 2.0, 2014-02-24. 
 
Bild 13: Sverigedemokraterna, 2011. Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten. 
Principprogram 2011, 24. Tryckversion 2.0, 2014-02-24. 
 
Bild 14: Sverigedemokraterna, 2019. Utan titel. https://sd.se/ (Hämtad 2019-04-17). 
 
Bild 15: Ungsvenskarna, 2019-03-18. Utan titel. 
https://www.facebook.com/ungsvenskarna/photos/a.1515410568783766/2304255216565
960/?type=3&theater (Hämtad 2019-04-23). 
 
Bild 16: Ungsvenskarna, 2018-12-02. Utan titel. 
https://www.facebook.com/ungsvenskarna/photos/a.1515410568783766/2229920167332
799/?type=3&theater (Hämtad 2019-04-23). 
 
Bild 17: Ungsvenskarna, 2018-08-21. Utan titel. 
https://www.facebook.com/ungsvenskarna/photos/a.1515410568783766/2163240240667
459/?type=3&theater (Hämtad 2019-04-23). 
 
Bild 18: Ungsvenskarna, 2018-09-08. Utan titel. 
https://www.facebook.com/ungsvenskarna/photos/a.1515410568783766/2176360402688
776/?type=3&theater (Hämtad 2019-04-23). 
 
Bild 19: Ungsvenskarna, 2018-08-24. Utan titel. 
https://www.facebook.com/ungsvenskarna/photos/a.1515410568783766/2166817786976
371/?type=3&theater (Hämtad 2019-04-23). 
 
Bild 20: Ungsvenskarna, 2018-08-24. Utan titel 
https://www.facebook.com/ungsvenskarna/photos/a.1515410568783766/2164419527216
197/?type=3&theater (Hämtad 2019-04-23). 
 
Bild 21: Ungsvenskarna, 2017-12-19. Genusvetarnas krigföring mot familjerna.  
https://www.facebook.com/ungsvenskarna/posts/1983949961929822?sfnsw=cl (Hämtad 
2019-04-23). 
  



	

KARLSTADS UNIVERSITET 

Termin: Vt 19 
Ämne: Kulturstudier 
Nivå: G2E/15 hp 
Kurskod: KVGC61 

ABSTRACT  
Stina Löf 

Bilden av kvinnan i svenska nationalistiska rörelser 

En semiotisk bild- och idé-analys 

 

The image of women in Swedish nationalist movements 
A semiotic analysis of images and ideas 

       Antal sidor: 44 

The aim of this study is to examine which notions of women exist within three different 
nationalist parties by analyzing how women are visually represented for political purposes. The 
aim is also to examine how these notions relate to a nationalist cultural policy. A semiotic 
analysis as well as a contextual idea analysis using ideal types was implemented in order to 
distinguish different notions of women in the material. The result shows five different 
representations of women, which can be summarized as two dominant notions. “The good 
woman” represents the nation and is depicted as natural, attractive, domesticated, warm, 
feminine, heterosexual and in need of protection. “The bad woman” does not represent the 
nation and is depicted as unattractive, cold, selfish, rebellious and queer. Given the nation-
building purpose of the nationalist culture policy, these notions of women could entail a 
restriction of women’s cultural expressions as a consequence. 

 

Nyckelord: svensk nationalism, feminism, kulturpolitik, diskursteori, semiotik, essentialism 

Postadress  
Karlstads universitet          
651 88 Karlstad 

 Telefon 054-700 10 00   www.kau.se 

 

Bilaga 1 


