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SAMMANDRAGNING 

B-uppsats i statsvetenskap av Kubra Palani, VT 2019. Handledare: Magnus Lindh 

” Sverigedemokraternas (SD) jämställdhetspolitik” 

Sverigedemokraterna är den enda riksdagsparti som poängterar i sitt partiprogram att det finns 

biologiska skillnader mellan könen. Dessutom anser partiet att de förespråkar en formell jäm-

ställdhet där varken kvinnor eller män ska särbehandlas på basis av sin könstillhörighet. 

Syftet med denna uppsats var att analysera dessa två tolkningar av partiets jämställdhet med 

fokus på syn på kvinnor. Utifrån detta har jag formulerat en forskningsfråga: på vilket sätt 

gestaltas kvinnosynen inom Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik? 

Resultatet i analysen visar att inom Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik finns det en 

spår av den socialkonservativa och nationalistiska traditionen. Partiets politik i kvinnofrågorna 

vrider tiden tillbaka till den traditionella rollen för kvinnor och begränsar kvinnors rättigheter. 

SD:s jämställdhetspolitik leder inte till jämställdhet enligt både den feministiska ideologin och 

regeringens mål med jämställdhet. 
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1. Inledning 

Sverigedemokraternas syn på jämställdhet har varit särskilt intressant inom den politiska de-

batten, eftersom SD är det riksdagsparti som kritiserats mest för sin avsaknad av jämställd-

hetspolitiska ställningstaganden. Partiet har samtidigt anklagats för att vara ett kvinnofientligt 

parti, där männen vill ta fullständig kontroll över kvinnors rättigheter (Wallström, 2018).  

Partiets företrädare bemöter dessa anklagelser och menar att även om partiet inte vill kalla sig 

feministiskt så är den inte kvinnofientligt. Enligt Sverigedemokraternas förespråkare har de 

en jämställdhetspolitik som är i enlighet med traditionen, socialkonservativa och den nation-

alistiska ideologin. I SD:s principprogram står det bland annat: ”För Sverigedemokraterna är 

det en fullständig självklarhet att män och kvinnor har exakt samma värde och att båda könen 

skall ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och känna sig trygga och respekterade.” 

(Sverigedemokraterna, 2011). Samtidigt betonas det också att det finns skillnader mellan kvin-

nor och män då de kan se saker från olika perspektiv vilket kompletterar varandra. Om dessa 

två grupper har olika mycket makt och positioner i samhället så är det inget problem eftersom 

det är individernas prestation, vilja och mål i livet som avgör deras position snarare än deras 

könstillhörighet: ”Vår uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i 

livet. Vi förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas 

på basis av sin könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor 

inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som pro-

blematiskt.” (Sverigedemokraterna, 2011). 

Texten ovan beskriver två olika utgångspunkter inom jämställdhetsdebatten. Å ena sidan får 

man uppfattningen av att partiet har en strategi för att skapa balans mellan kvinnors och mäns 

maktfördelning och därmed förhindra att ojämställdhet uppstår. Detta är i enighet med den 

feministiska ideologin som anser att samhället ska ingripa för att skapa balans. Å andra sidan 

menar SD samtidigt att om det uppstår ojämlikhet så är det på grund av individernas egna 

prestationer. Därmed saknas det en vilja att se att den ordning som råder är ogynnsam för 

kvinnor eftersom enligt feminismens samhällsanalys så är det patriarkala strukturer som råder.  

Därför är det intressant att undersöka hur dessa två motsatta tolkningar av partiets jämställd-

hetspolitik har uppstått och vilken av dem som ligger närmast sanningen. Det är vad denna 

studie ska handlar om.  
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1:2 Bakgrund 

I Sveriges televisions debattprogram Agenda (2013) säger Jimmie Åkesson, SD:s partiledare, 

att han avstår från att kalla sig feminist. Däremot tror han på en formell jämställdhet där män 

och kvinnor har lika värde och rättigheter. Åkesson säger också att SD står för en politik där 

man accepterar biologiskt medfödda könsskillnader. Dessa könsskillnader är avgörande för 

respektive köns yrkesval. Utöver denna syn på kön beskriver SD i inledningen i sitt partipro-

gram sig som ett politiskt parti som eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt 

samhälle där alla människor skyddas av, och är lika inför lagen (Sverigedemokraterna, 2011). 

Beskrivning av Sverigedemokraternas historia, ideologi och framgångar 

För att ge en tydlig bild av Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik och deras syn på kvin-

nor är det viktigt att ge en bakgrund till partiets historia, ideologi och framgångar. 

Sverigedemokraterna betecknar sig vara en nationalistisk socialkonservativt riksdagsparti som 

bildades år 1988 och leds av Jimmie Åkesson (Sverigedemokraterna, 2011). Sedan 1991 har 

partiet börjat öka i val, det började med att SD fick sina första kommunala representanter i 

Dals-Ed i Dalsland och i Höör i Skåne (Expo,2019). I sitt tidigare partiprogram (1994) fast-

ställde Sverigedemokraterna att familjen är den grundläggande beståndsdelen i samhället. 

Med detta ville partiet införa en föräldrapeng som skulle göra möjlig för föräldrarna att vara 

hemma mer med barnen under de tre första åren. Då SD var emot en lagstiftning om pappale-

digheten försökte partiet istället att formulera en ide där barnflöden skulle nås genom förbätt-

rade ekonomiska förutsättningar, vilket innebär att partiet ville skapa bättre ekonomiska möj-

ligheter för arbete i hemmet (Hamrud & Wassholm, 2014). 

År 2010 lyckades Sverigedemokraterna att ta sig in i riksdagen med 5,7 procent, vilket gav 20 

av 349 mandat, 2014 fick partiet 12,9 procent av rösterna och denna uppåtgående trend fortsatt 

(Hamrud & Wassholm, 2014). Åtta år senare i riksdagsvalet 2018 fick Sverigedemokraterna 

17,53 procent av rösterna med det befäste och stärkte partiet sin ställning som Sveriges tredje 

största riksdagsparti (Valmyndigheten, 2018). 

Sverigedemokraternas (SD) ideologi bygger på socialkonservatism med nationalistisk grund-

syn. Partiet kom in i riksdagen 2010 med ett program grundat på en konservativ familjepolitik 
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med traditionell syn på könsroller och en invandringsfientlig politik som lösning på många 

samhällsproblem (Hamrud & Wassholm, 2014). 

Sverigedemokraterna tolkas som högerradikala partifamilj och ingår i en grupp europeiska 

partirörelser så som Dansk Folkparti i Danmark, Nationala Front i Frankrike, Frihetspartiet i 

Nederländerna och Sannfinländare i Finland. Det som knyter dessa högerpopulistiska partier 

ihop är deras gemensamma uttalade nationalistiska, konservativa och auktoritära hållningar 

(Jylhä, Rydgren, Strimling, 2018). Inom Sverigedemokraternas familjepolitiska frågor har det 

visat sig att partiet har ett nationalkonservativt synsätt när det kommer till familj och samlev-

nad (Hamrud & Wassholm 2014). För Sverigedemokraterna är det viktigt att kvinnan föder 

barn och för släkten vidare, å andra håll prioriterar SD den heterosexuella kärnfamiljen och 

argumenterar att det är den betydelsefulla grundförutsättningar som ger barnens stabila och 

trygg uppväxtmiljö (Sverigedemokraterna, 2011).  

 

   1:3 Syfte och frågeställning 

Sverigedemokraterna kritiseras från olika håll för sin avsaknad av jämställdhetspolitiska ställ-

ningstaganden trots att det i deras partiprogram framgår att män och kvinnor har exakt samma 

värde och att båda könen skall ha samma rättigheter. Syftet med den här uppsatsen är att un-

dersöka Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik med fokus på partiets syn på kvinnor. För 

att uppnå mitt syfte kommer jag utgå ifrån följande fråga: 

- På vilket sätt gestaltas kvinnosynen inom SD:s jämställdhetspolitik? 

 

   1:4 Metod 

Eftersom jag kommer att analysera och undersöka olika typer av texter använder jag mig av 

en kvalitativ textanalys, det vill säga en idéanalys. Kvalitativ textanalys är en metod som fors-

karen använder för att analysera texters innehåll. Denna metod innebär att ofta är textens me-

ning mer än summan av delarna i texten och innehållet ligger dolt under ytan som endast kan 

tas fram genom intensiv läsning av texten. Kvalitativ textanalys är bra på så sätt att man får en 
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uppfattning om helheten av texten och det är lätt att välja ut det viktiga.  Kvalitativ textanalys 

delas in i de som har syfte att klassificera innehållet samt att de som har som syfte att kritiskt 

undersöka textens innehåll. Meningen med denna studie är att analysera sverigedemokraternas 

jämställdhetspolitik och den kvalitativa textanalysen är även en användbar metod då den är 

tillämpad för politiska budskap (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud,2012:210–211).  

 

   1:5 Material 

Det material som har analyserats i uppsatsen har i första hand hämtats från sverigedemokra-

ternas principprogram från 2011 under rubrikerna, Inledningen, Sverigedemokraterna, famil-

jen och jämställdhet, Sverigedemokraterna och socialkonservatismen och Sverigedemokra-

terna och nationalismen. Det utvalda materialet utgör en relevant förstahandskälla där partiet 

kortfattat beskriver hur man ställer sig i frågor som berör familjen och jämställdheten. Förutom 

det politiska partiprogrammet från SD:s hemsida bygger studiens material även på debattar-

tiklar, motioner, intervjuer från Expressen, EXPO, Aftonbladet och SD-kvinnor. För att hitta 

artiklarna har jag använd mig av Google genom att söka efter sverigedemokraterna, sverige-

demokraternas jämställdhet, sverigedemokraternas kvinnosyn. Utifrån dessa sökningar kunde 

jag hitta relevanta artiklar som används i studien dels för att styrka slutsatsen och dels för att 

utgöra en grund för en utförlig slutdiskussion. Som komplement till analysen av sverigedemo-

kraternas jämställdhetspolitik har debatten på Youtube om SD:s kvinnosyn mellan Jimmie 

Åkesson (SD) och jämställdhetsministern Maria Arnholm (FP) också använts. Den valda de-

batten sändes i debattprogrammet Agenda på Sveriges television 2013 kan även ses på 

Youtube. Med tanke på att målsättningen med denna studie är att analysera Sverigedemokra-

ternas jämställdhetspolitik utifrån ett feministiskt perspektiv använder jag även en tillämpad 

forskningsrapport från Kinna till Kvinna, Folk, familj och fosterland: nationalismens konse-

kvenser för jämställdhet (Hamrud &Wassholm 2014). En annan publicering från Statistiska 

Centralbyrån: På tal om kvinnor och män LATHUND OM JÄMSTÄLLDHET 2018 kommer 

också att vara underlag för studiens utförande. Denna publicering utkom först 1984 och inne-

höll statistik för de områden som ansågs viktigast för jämställdheten då. Idag publiceras boken 

vartannat år och presenterar hur vardagen ser ut för kvinnor och män i Sverige ur ett jämställd-

hetsperspektiv (SCB, 2018). Jag har även använd fyra litteraturer i studien, POLITISKT TÄN-

KANDE: En introduction (2013) av Robert & Sutch, Metodpraktikan: konsten att studera 
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samhälle, individ och marknad (2012) av Esaiasson, Gillljam, Oscarsson &Wängnerud, Inter-

nationella relationer – könkritiska perspektivet (2013) av De los Reyes, Eduards &Sundevall 

och Män har varit här längst: jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer (2013) 

av Wahl & Linghag.   

   1:6 Avgränsningar 

Denna uppsats har till syfte att analysera Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik med fo-

kus på partiets syn på kvinnor. Jag har valt att avgränsa studien till att analysera material som 

finns på Sverigedemokraternas hemsida med fokus på jämställdhet. Vidare kommer jag även 

inhämta material från olika tidningar så som debattartiklar, litteraturer och forskningsrapporter 

på hur de andra politiska aktörer reagerat och uttalat sig om Sverigedemokraternas jämställd-

hetspolitik.  

   1:7 Definition av begreppet ”jämställdhet” 

I uppsatsen använder jag oftast begreppet jämställdhet. Med jämställdhet menar man att kvin-

nor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden (SCB, 2018). 

Eftersom jämställdhet och jämlikhet är två sammanflätade begrepp tänker jag även beskriva 

kortfattad vad jämlikhet innebär. Jämställhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna i Sve-

rige vilket används i frågor som rör kvinnor och män. Medan jämlikhet är ett bredare begrepp 

som avser rättvisa förhållande mellan alla individer och grupper i samhället och utgår ifrån att 

alla människor har lika värde. Denna jämställdhetsprocessen har nu pågått över 100 år i Sve-

rige och genomgått olika förändringar. Från att handlat om kvinnliga rösträtt, aborträtt till att 

idag bland annat handlar om kvinnor och mäns lika villkor och möjligheter för att forma sam-

hälle och sina egna liv (SCB, 2018).  

   1:8 Socialkonservatism som idé hos Sverigedemokraterna 

Socialkonservatism kommer från den europeiska politiska ideologin, konservatism. Den soci-

alkonservatismen uppstod under industrialiseringen i Tyskland på 1800-talet då de tyska kon-

servativa fastställde att de var tvungna att göra något åt de sociala missförhållandena i arbe-

tarklassen i mer human riktning och investera i långsiktig infrastruktur som på sikt skulle 
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utveckla nationen. Socialkonservatism vilar på de grundvalar som all konservatism vilar på: 

auktoritet om det moraliskt rätta och goda, kollektivism där individen kommer till sin rätt först 

i gemenskap, traditionalism i betydelse av värdet hos gångna generationers landvinningar och 

känsla för kommande generationers behov. Vidare innebär socialkonservatism tro på nationen 

och staten som en organism under ständig utveckling och på naturliga hierarkier där var och 

en bidrar med sin insats. För socialkonservatismen är det viktigt att staten har en patriarkal 

roll, eftersom de anser att en stark och omfattande statsmakt är nödvändigt för att tillgodose 

medborgarnas behov på olika sätt (Vänstrastranden, 2011). Sverigedemokraterna konstatera 

att partiet har mycket gemensamt med den klassiska europeiska socialkonservatismen och ut-

trycker sig idag vara ett modernt socialkonservativt parti. Vidare menar SD att deras version 

av socialkonservatismen har utvecklats med tiden och de hela tiden är ute efter finjustering för 

att ständig kunna erbjuda kloka lösningar på aktuella problem samt ständig kunna tillvarata 

dagens möjligheter efter bästa förmåga. Sverigedemokraternas moderna version av socialkon-

servatismen är byggt av en värdekonservativ och nationalistisk utgångspunkt (Sverigedemo-

kraterna,2011). 

   1:9 Nationalism som idé hos Sverigedemokraterna 

Nationalismen uppkom i Europa under 1700-talet och ledde under 1800-talet till skapande 

nationalisterna. Nationalism är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen 

inom nationernas gränser. Den nationalistiska tankesystem hyllar nationen, kulturen, historien 

och slår vakt om nationalstaten och dess intresse. Den som bekänner sig till nationalismen 

kallas nationalist, vilket innebär att nationalister prioriterar och sätter sin egna nation och folk-

grupp i fokus (Rosenblad & Söderholm). 

Sverigedemokraterna är ett parti som framställer sin ideologi som ”ett socialkonservativt parti 

med nationalistisk grundsyn” detta framgår i inledningen av partiets partiprogram 2011. Vi-

dare skriver Sverigedemokraterna mer utförlig om sin nationalistiska ideologi under rubriken 

Sverigedemokraterna och nationalism: Sverigedemokraterna hävdar att partiet understödjer 

de nationalistiska grundläggande principer, men deras definition av nationalism enligt SD in-

kluderar också andra viktiga beståndsdelar. Med det menar SD att deras nationalism är baserad 

på demokrati och att partiet tar avstånd från alla former av nationalism som inte vilar på de-

mokratisk grund och att nationalism och demokrati kan komplettera varandra väl (Sverigede-

mokraterna, 2011). 
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      2.Teori 

   2:1 Feministisk ideologi 

Under denna rubrik kommer den valda teorin presenteras. Feminismen framhåller kvinnoper-

spektivet och fokuserar på människan som en könsvarelse. Feminismens generella ideologi 

och målsättning är att kvinnors värde och rättigheter ska vara likställd. Där hävdar feminis-

terna att ett uteslutande av kvinnor strider mot det demokratiska idealet (Maktsalongen (u.å)). 

Den feministiska teorin utgår från att generalisera att kvinnor har mindre makt och att kvinnor 

har oftast den maktlösa positionen i mansdominerande kultur (Wah &Linghag, 2013). Femin-

ism är en samling tankesätt som analyserar samhällets patriarkala natur, som kritiserar patri-

arkatets fortsatta existens. Feminismen anser att det styrande politiska systemet i västdemo-

kratiserade områden, som vanligtvis betraktas som ett vapen för att bekämpa ojämlikheten, 

har istället under tusentals år stärkt patriarkatet inom det systematiska politiska, sociala och 

kulturella underordnandet av kvinnor under män. Att definiera ett jämlikt samhälle med kvin-

nans genomförande frigörelse och att könen inte längre dominerar varandra är bara självbelå-

tenhet i feministiska perspektivet. För feminismen innebär ett jämlikt samhälle mer än det och 

därför de vill att denna självbelåtenhet ska omprövas (Robers, Sutch, 2013). 

Feministiska teori ifrågasätter de faktum att i stort sätt alla kända samhällen så återfinns kvin-

norna i en situation där de inte har samma privilegier och samma makt som män. Med det vill 

feministerna säga att trots att det inte bara män som innehar maktpositionerna är det fortfa-

rande män som sitter på en överväldigande majoritet av de mäktiga posterna. Att de har bästa 

jobben, medan många kvinnor har låglöne- och deltidsarbeten samt att kvinnor får oftast lägre 

lön än män för samma arbete. Feminismen anser också att kvinnor inte avancerar lika snabbt 

som män på grund av den sociala press som utövas inom familjen, genom media och av staten 

för att människor ska passa in sig i ett antal väldefinierade könsroller. Exempelvis att det är 

oftast kvinnan som stannar hemma och tar hand om barnen medan mannen har ansvaret att 

försörja familjen (Roberts &Sutch, 2013). Många feminister anser därför att vi lever i ett pat-

riarkat där mannen är överordnad kvinnan. På så sätt arbetar feminister för att detta ska för-

ändras så att kvinnor får samma politiska, sociala, juridiska och ekonomiska möjligheter som 

männen (Löwegren, 2019). 
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   2:2 Tidigare forskning angående Sverigedemokraterna och jämställdhet 

Författaren och journalisten Anna-Lena Lodenius, skriver i sin forskningsrapport Antifemi-

nisterna – Sverigedemokraterna och jämställdhet att Sverigedemokraterna är ett parti som inte 

prioriterar jämställdhet mellan kvinnor och män. Enligt rapportförfattaren är Sverigedemokra-

terna ett parti som i hög grad består av män med en politik som tilltalar främst män. Lodenius 

understryker att SD försöker satsa på frågor som rör välfärd, hälsa och sjukvård för att locka 

till sig kvinnliga väljare. Men vid en närmare granskning av partiets förslag visar sig många 

ofinansierade, ogenomförbar eller motsägelsefulla. Andra förslag som SD vill driva igenom 

är direkt kvinnofientliga. Med det vill författaren säga att SD:s politik gynnar varken kvinnor 

eller den gemensamma välfärden. SD:s jämställdhetspolitik vill vrida tillbaka klockan till en 

tid då kvinnors frihet var mindre och utsattenhet var större (Lodenius, 2018 s.6). 

Sverigedemokraterna är i mot alla former av jämställdhetspolitik och är uttalade kritiker till 

feminism. Sverigedemokraterna ifrågasätter både att det finns strukturella skillnaden mellan 

hur villkoren ser ut för kvinnor och män tillexempel i arbetsmarknaden och att det behövs 

jämställdhetspolitiska åtgärder för att jämna ut dessa orättvisor. Partiet vill bland annat åter-

upprätta sambeskattningen, utöka vårdnadsbidraget, avskaffa pappamånaden i föräldraförsäk-

ringen och sänka abortgränsen från vecka 18 till vecka 12. SD kämpar även mot åtgärder som 

kvotering, pedagogisk och forskning med fokus på olika former av jämställdhetsbonusar. De-

ras uppfattning är att det finns en naturlig ordning där män och kvinnor har olika förutsätt-

ningar, vilket bör uppmuntras att förbli just, snarare än jämlika (Lodenius, 2018). 

Enligt en annan forskningsrapport, Sverigedemokraternas väljare: Vilka är de, var kommer de 

ifrån och vart är de på väg? av Kirsti M. Jylhä, Jens Rydgren och Pontus Strimling från Insti-

tutet för Framtidsstudier ligger Sverigedemokraternas väljare betydlig högre om både Social-

demokraterna och Moderaterna gällande frågor om genus och jämställdhet. Väljarnas åsikter 

som rör genusroller, kvinnor och feminism analyseras i rapporten. Utifrån ett påstående att 

feminismen har gått för lång svarar tydlig majoritet av sverigedemokraterna (74–78 procent) 

att påståendet stämmer. Detsamma med påståenden som mäter sexistiska attityder och synen 

på traditionella genusrollen och att det är framför allt männens uppgift att försörja familjen. 

Påståendet får stöd av 11 procent av sverigedemokraternas väljare. Påståendet om huruvida 

spädbarn påverkas mer negativt av att mamman går tillbaka till arbetet för tidigt än att pappan 

gör det får stöd med 46 procent av Sverigedemokraternas väljare. Dessutom majoriteten av 
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Sverigedemokraternas väljare (59 procent) instämmer med påståendet att kvinnor tenderar att 

tolka harmlösa anmärkningar eller handlingar som sexistiska (Jylhä, Rydgren, Strimling, 

2018). 

    2:3 Svensk jämställdhetspolitik 

Under detta avsnitt presenteras hur den svenska jämställdhetspolitiken arbetar för att jäm-

ställdhetsperspektivet integreras i alla beslutsprocesser av de aktörer som normalt sett deltar i 

beslutsfattande. Syftet med denna del i uppsatsen är dels att jag vill veta hur den svenska jäm-

ställdhetspolitiken är strukturerad och fungerar innan jag kan dra en slutsats på den sverigede-

mokratiska jämställdheten. 

Det övergripande målet i den svenska jämställdhetspolitiken tar sikte på både samhälleliga 

strukturer, processer, villkor och möjligheter på den individuella friheten, kopplat till kön och 

makt. Där makten ligger i centrum för jämställdhetspolitiken och målet uttrycker regeringens 

uppfattning om vad som utmärker ett jämställt samhälle – ett samhälle där kvinnor och män 

ska ha samma makt på kollektiv nivå att forma samhället och att på individuell nivå forma 

sina liv. Vidare beskriver målet vilket resultat som nås genom att kvinnor har samma rättig-

heter, möjligheter och skyldigheter som män. Staten väljer att jobba utifrån följande delmål 

för att nå ett jämställt samhälle: 

En jämn fördelning av makt och inflytande: delmålet anknyter i första hand till det övergri-

pande jämställdhetspolitiska målets första led – att kvinnor och män ska ha samma rättigheter 

och möjligheter att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande. For-

mella hinder liksom ekonomiska och sociala aspekter ska inte hindra kvinnor från att ha 

samma möjligheter som män, att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för 

beslutsfattandet (Regeringen, 2019). 

Ekonomisk jämställdhet: kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om 

betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Tyngdpunkten ligger på det ekono-

miska villkor kvinnor och män har som individ. Delmålet tar sikte på fördelningen av de eko-

nomiska resurserna mellan kvinnor och män och omfattar inkomster i form av lön och nä-

ringsverksamhet samt avkastning på kapital. Vidare omfattas ersättningar och bidrag från 

transfereringssystemen samt effekter av skatter och avgifter (Regeringen, 2019). 
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Jämställd utbildning: kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och vill-

kor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Delmålet är nytt som själv-

ständigt mål sedan november 2016. Detta mål omfattar hela det formella utbildningssystemet 

från förskola till universitet och högskola samt bildning och utbildning utanför det formella 

utbildningssystemet. Arbetet mot de könsbundna studievalen omfattar alla delar av utbildning 

och ger strategiskt fokus till arbetet för en jämställd utbildning (Regeringen, 2019). 

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet: kvinnor och män ska ta samma 

ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. Målet omfattar 

inte endast fördelningen av obetalt arbete inom ett heterosexuellt par i ett hushåll, utan avser 

fördelningen mellan kvinnor och män av obetalt arbete på samhällsnivå (Regeringen, 2019). 

Jämställd hälsa: kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god 

hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Detta delmål är också nytt som självstän-

digt mål sedan november 2016. Delmålet utgår på att en god hälsa handlar inte endast om att 

hälsan bör vara så god som möjligt, den bör också vara så jämlikt och jämställt fördelad som 

möjligt. Jämställd hälsa avser även fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, och omfat-

tar såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda personer gäl-

lande socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och 

sjukvård (Regeringen, 2019). 

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra: kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt 

och möjlighet till kroppslig integritet. Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, 

inklusive sexuellt, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Delmålet omfattar 

även hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och handel med människor för sexu-

ella ändamål (Regeringen, 2019). 

    2:4 Sverigedemokraternas principprogram angående jämställdhet  

I den här delen av studien kommer jag skriva om Sverigedemokraternas jämställdhet utifrån 

det partiet har skrivit i sitt principprogram. 

Sverigedemokraterna är den enda riksdagsparti som poängterar i sitt partiprogram att det finns 

biologiska skillnader mellan könen. Men dessa erkännande av könsskillnader och olikheter av 

SD betyder inte att de eftersträvar ett ojämlikt samhälle. Vidare skriver Sverigedemokraterna 
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i sitt partiprogram att kvinnor och män har exakt samma värde, rättigheter och möjligheter i 

livet. De har inga särskilda uppfattningar om hur kvinnor och män ska vara och vad de bör 

utbilda sig eller arbeta med. Utan deras uppfattning om att kvinnor och män är olika innebär 

troligen att de kan se på saker med olika perspektiv och handla på olika sätt, detta befäster 

betydelsen av att både kvinnor och män finns representerade på olika positioner i samhället 

enligt sverigedemokraterna (Sverigedemokraterna, 2011). Sverigedemokraterna anser att de 

förespråkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis 

av sin könstillhörighet. Men det är så att kvinnor och män inte gör saker i exakt samma ut-

sträckning eller på samma vis skulle inte betraktas som problematiskt för sverigedemokraterna 

(Sverigedemokraterna, 2011). 

    2:5 SD-kvinnor 

SD-kvinnor är en förkortning av Sverigedemokraternas kvinnoförbund som bildades oktober 

2010. Förbundets huvudsakliga uppgift är att arbeta för kvinnors intressen och inflytande såväl 

inom partiet som ute i samhället, och har därmed en viktig roll när det gäller att få fler kvinnor 

att bli medlemmar i förbundet och att våga engagera sig. SD-kvinnor stödjer och uppmuntrar 

alla aktiva kvinnor på så sätt att de ska lättare kunna utvecklas och avancera inom partiet. 

Kvinnoförbundet är ett komplement till Sverigedemokraterna genom att förtydliga, fördjupa 

och vidareutveckla partiets politik ur ett kvinnligt perspektiv. Syftet med förbundet är att ge-

nom en reell inverkan på politiken såväl inom partiet som ute i samhället uppnå ett mer rättvist 

och jämställt samhälle. SD kvinnoförbundets politiska arbete omfattar många olika områden, 

men den mest fokuserade område i dagsläget är de områdena som sammanfattas under rubri-

kerna Jämställdhetspolitik och familjepolitik (SD-kvinnor, 2019). 
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  3.Analys och slutsats 

     3:1 Analys 

Under detta avsnitt kommer Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik och kvinnosyn analy-

seras utifrån det feministiska jämställdhetsperspektivet. Det finns en konflikttänkande mellan 

feministisk teori och Sverigedemokraternas synsätt på jämställdhet när det kommer till synen 

på kvinnor. 

Sverigedemokraterna (SD) betraktas vara ett parti med ett program grundat på konservativ 

familjepolitik med traditionell syn på könsroller. Sverigedemokraterna strävar efter att skapa 

ett samhälle där kvinnorna ägnar sig i huvudsak åt hemmet och familjen. SD menar att kvin-

nornas roll är att föda barn och föra släkten vidare. De vill avskaffa pappaledigheten och införa 

en föräldrapeng som skulle göra det möjlig för föräldrarna att vara hemma mer, vilket oftast 

innebär att det är kvinnan som tar ut föräldraledigheten (Hamrud & Wassholm, 2014). Utifrån 

sådana synpunkter kan SD:s jämställdhetspolitik ifrågasättas. Inom feministisk teori kritiseras 

ofta det traditionella manliga försörjarsystemet, traditionell manlig auktoritet och ökad indivi-

duell frihet. Utifrån sådana synpunkter kan SD:s jämställdhetspolitik ifrågasättas (de los 

Rayes, Eduards, Sundevall, 2013 s.211). Feminismens huvudsakliga idéer utgår alltså från en 

uppfattning om att makten i samhället är orättvist fördelat mellan män och kvinnor. Femin-

ismen anser även att funktioner av könsrollerna bevaras traditionellt inom familjen och famil-

jens barnuppfostran.  Utifrån detta skapar familjelivet en cementerad ojämlikhet i arbetsupp-

gifter, vilket resulterar i att kvinnor oftast få svårare att hävda sig utanför familjen (Löwegren, 

2019). 

3:2 Analys av SD:s partiprogram 2011 ”Sverigedemokraterna, familj och 

jämställdheten” 

Under rubriken ”Sverigedemokraterna, familj och jämställdhet” framgår de grundläggande 

värderingar och uppfattningar som Sverigedemokraterna använder i frågor som berör jäm-

ställdhets- och familjepolitik. Vad som presenteras i kapitlet är en viktig del av partiets poli-

tiska program och ger läsaren ett uppenbart budskap. Budskapet omfattar ett motiverat poli-

tiskt tal som läggs fram för att läsaren/mottagaren ska anta det sverigedemokratiska idéer om 

jämställdhet och familj på ett positivt sätt. I principprogrammet läggs att familje- och 
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jämställdhetspolitik under samma rubrik ”Sverigedemokraterna, familj och jämställdhet” vil-

ket tolkas som att partiet försöker sammanfläta denna politik ihop, där familjen i första hand 

och jämställdheten anpassas därefter (Sverigedemokraterna, 2011 s.24). 

För mer uppmärksamhet kopieras stycken ur Sverigedemokraterna, familjen och jämställdhet. 

Familjen med sin omhändertagande, kulturförmedlande och fostrande roll är samhällets 

viktigaste och mest grundläggande gemenskap. Starka och trygga familjer är en nödvän-

dig förutsättning för harmoniska samhällsförhållanden (Sverigedemokraterna, 2011s.24). 

Det är Sverigedemokraternas övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform som 

har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxtmiljö (Sverigede-

mokraterna,2011 s.24). 

För Sverigedemokraterna är familjen ett centralt begrepp som prioriteras och definieras som 

den mest grundläggande enheten som allting annat bygger på. Sverigedemokraterna framstäl-

ler familjen som den viktigaste mänskliga egenskapen som följes av nationen. Vidare beskri-

ver de familjen som en viktig kulturförmedlare och fostrande enhet som spelar roll för att 

förflyta samhället framåt.  

Sverigedemokraternas fokus ligger på den traditionella kärnfamiljen som presenteras i andra 

stycket där partiet argumenterar att den är den mest gynnsamma enheten för samhället och 

framförallt för barnens bästa. SD argumenterar att barnens bästa förenas med när barnen bor 

tillsamman med både sina biologiska föräldrar. Därför är de övertygade om att statens sankt-

ioner som går till adoption och samkönade insemination bör förbjudas. 

Kvinna till Kvinna är en av världens främsta kvinnoorganisation publicerar ut en forsknings-

rapport ”Folk, familj och fosterland: Nationalismens konsekvenser för jämställdhet. Denna 

studien beskriver hur en stark nationalism påverkar kvinnors mänskliga rättigheter och kvin-

nors roll i samhället. Sverigedemokraterna är ett av de nationalistiska partier som skribenten i 

rapporten skriver om. I rapporten kritiserar att Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik, syn 

på kvinnor och syn på den traditionella kärnfamiljen handlar om att kvinnor uppmanas till att 

föda fler barn och sköta barn och hushåll. Detta förslag som bygger på att få fler kvinnor att 

vara hemma med barn är problematisk för att den förstärker traditionella könsroller som i för-

längningen gör att kvinnor blir ekonomiskt beroende av män. Under sådana förhållanden 
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drabbas kvinnor oftast av svårighet att hävda rätten till eget liv eller kunna lämna relationen 

där de utsatts för våld och hot (Hamrud & Wassholm, 2014). 

Som tidigare nämnts är det Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda 

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

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

egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi 

att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv (Sverigedemokraterna, 2011 

s.24). 

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

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

betydelsen av att båda könen finns representerade på alla positioner i samhället (Sverige-

demokraterna, 2011 s.25). 

Det framgår i första stycket en övertygelse om att i allmänheten finns det biologiska skillnader 

mellan könen. Vidare berättar partiet att det heterosexuella paret är det högsta önskvärda för 

samhället. Den traditionella kärnfamiljen ska bestå av en man, en kvinna och deras biologiska 

barn. Med detta system bilder partiet en kombination av en man och en kvinna som ses vara 

två beståndsdelar både i familjen och i samhället med olika könsroller. 

Vår uppfattning är att det är helt upp till individen att välja sin egen väg i livet. Vi före-

språkar en formell jämställdhet där varken kvinnor eller män skall särbehandlas på basis 

av sin könstillhörighet. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte 

gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som proble-

matiskt. 

I stycket ovan betonas det också att det finns skillnader mellan kvinnor och män då de kan se 

saker från olika perspektiv vilket kompletterar varandra. Om dessa två grupper har olika 

mycket makt och positioner i samhället så är det inget problem eftersom det är individernas 

prestation, vilja och mål i livet som avgör deras position snarare än deras könstillhörighet. 
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   3:3 Analys av SD:s motion om gränsen för fri abort 2016/17:751 

Paula Bieler, Carina Herrstedt, Cassandra Sundin och Sara-Lena Bjälkö från Sverigedemokra-

terna lämnar en motion till riksdagen. I motionen skriver riksdagsledamöterna att de vill sänka 

gränsen för abort från veck 18 till vecka 12. De anser att antalet aborter är hög i Sverige (35 

000 – 38 000/år) och att de inte ser några övertygande tendenser till att detta antal sjunker. I 

motionen skriver SD:s riksdagsledamöter så här: 

En abort behöver ses som en sista nödlösning och det är oroande om abort alltmer ses som 

ett alternativ till preventivmedel. 

Med detta menar de att abort bör ses som en sista lösning och stärker sin påstående om att det 

är oroande att många kvinnor i större omfattning ser abort som ett preventivmedel. Vidare 

fortsätter ledamöterna poängtera att Sverige är det enda landet i Europa som tillåter abort upp 

till 18:e vecka och hävdar att Sverige bör ligga i linjen med lagstiftningen i övriga länder i 

Europa. De fortsätter med motionen genom att de hävdar att fostrets rättigheter bör prioriteras 

först och den ena partens intresse ibland måste gå före, där de beskriver så här: 

Genom en sänkning av abortgränsen skulle det finnas ett större rättsligt skydd för fostret, 

där en prövning sker med övervägning mellan kvinnans och fostrets intressen. 

I stycket ovan syftar man till fostrets rättigheter, inte kvinnas. De anser att sänkningen av 

abortgränsen gör en avvägning mellan fostrets och kvinnans intresse. Men istället för att ta 

upp besvärliga omständigheter där den gravida kvinnan går igenom under graviditeten och 

förlossningen försöker skribenterna kompensera sina påstående med att påpeka att dem flesta 

väljer göra abort fram till vecka 18 utan att de behöver ange starkt skäl. 

I motionen påpekas även problemen som drabbar kvinnor efter vecka 12. Men innan de går in 

på problemen, uppmärksammar de att abort före vecka 12 är en mindre kännbar graviditet för 

kvinnan. Medan aborter som sker efter vecka 14 genomförs med metoder som är mer påfres-

tande för kvinnan med ett smärtsamt värkarbete. 

Sverigedemokraterna utgår ifrån SOU och RTU utredningar och påstår att den nuvarande lags-

stiftning angående prövning som görs efter vecka 18 i socialstyrelsens bör ske istället redan 

efter utgången av vecka 12. Undantag prövning i senare vecka kan vara tillåtet och ska beviljas 

abort om orsakerna ligger till grund för socialstyrelsen, enligt skribenterna. Undantag abort 
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handlar om tillexempel fosterskada och kromosomavvikelse, missbruk och kriminalitet eller 

arbetslöshet som gör svårt för föräldrarna att försörja barnet. Och i slutet av motionen hävdar 

skribenterna att hänsyn måste vägas in om föräldrarna och den berörda myndigheten tillsam-

mans kan lösa situationen med ett önskvärt sätt, både för kvinnan och för fostret. Tillexempel 

om kvinnan känner press på grund av yttre omständigheter så som arbetslöshet, brist på bostad 

och pågående utbildning ska hon erbjudas utökat stöd där hon kan välja ett annat alternativ än 

att genomgå abort som lösning på problemet. 

Sverigedemokraternas förslag om sänkning av tidsgränsen för fri abort tolkas utifrån femin-

istiska perspektivet som den mest negativa inställning partiet har. Då SD:s argumentation inte 

ses vara grundat på vetenskapligt skäl för att gränsen ska sänkas och däremot partiet slarvar 

och inte heller reflekterar att man kanske vill behålla barnet. Konsekvensen av att inskränka 

aborträtten hotar inte bara jämställdheten utan har internationellt visat sig leda till fler osäkra 

aborter, ett hot mot kvinnors liv och hälsa (Lodenius, 2018).  

 

   3:4 Analys av artikel ”Kvinnorna som styr SD – och ändrar bilden av partiet” 

Kvinnorna som styr SD – och ändrar bilden av partiet är en artikel som publicerades i Expres-

sen, 2019-03-05. Här ska jag presentera SD-kvinnornas syn och anställningstagande om jäm-

ställdhet och kvinnor. 

I artikeln intervjuas kvinnor med ledande positioner inom Sverigedemokraterna. Efter valet 

2018 blev Sverigedemokraterna största partiet i tio skånska kommuner. Partiet styrs i större 

omfattning av kvinnor i de kommuner vilka de hade störst framgång i. 

Carina Ståhl Herrstedt kom in i riksdagen 2010 och är förutom riksdagsledamot också ordfö-

rande för SD-kvinnor. Idag har Sverigedemokraterna över 4 000 kvinnliga medlemmar och 

antalet växer för varje vecka, säger Ståhl Herrstedt. Hon poängterar även att Sverigedemokra-

terna har varit ett mansdominerat parti, vilket inte är något som bekymrar henne. Hon uttalar 

sig så här: 

”Personligen har jag inte sett mansdominansen som ett problem, men för att utvecklas 

politiskt är det allt bra med en mix. Det är mest utvecklande” (Expressen, 2019). 
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Pia Trollehjelm, ordförande för SD i skånska Bjuv, jobbar i förbundet med att få fler politiska 

aktiva kvinnor för att ändra bilden av Sverigedemokraterna, eftersom den gängse bilden av 

partiet är att det består av arga och unga män. Trollehjelm säger så här: 

”I min grupp är vi helt jämställda. Det är inte många andra partier som är. Den gamla 

stämpeln måste suddas ut – den stämmer inte med utvecklingen” (Expressen, 2019). 

Sverigedemokraterna som ett mansdominerat parti i riksdagen har överpresentation av män 

som röstar på och som är politiskt aktiva inom partiet. I valet 2018 stod kvinnor för mindre än 

en tredjedel av partiets röster och av partiets 62 ledamöter i riksdagen är bara 18 kvinnor. Lotta 

Hovdegård ordförande för Sverigedemokraterna i Borgholm skyller detta på kvinnorna själva 

och menar att kvinnor i många fall brukar vara mindre aktiva i politiken; det har inte med 

mansstyre och männen att göra. Hovdegård uttrycker sig även så här: 

”Många pratar om jämställdhet och feminism, men för mig handlar det om sunt förnuft. 

Det är det vi diskuterar på våra möten. Jag tycker SD har sunda värderingar” (Expressen, 

2019). 

Cecilia Bladh In Zito är Kommunstyrelseordförande från SD i Hörby, uttalar sig så här i arti-

keln Kvinnorna som styr SD – och ändrar bilden av partiet. 

”Inom kvinnoförbundet pratar vi inte specifikt om kvinnofrågor. Vi kämpar för allas lika 

med jämställdhet som grund, det innebär ingen motsättning mellan kvinnor män” (Ex-

pressen, 2019). 

Louis Erixon kommunstyrelseordförande från SD i Sölvesborg, säger att kvinnorna som har 

en ledande position i Sverigedemokraterna vill driva en modern politik för kvinnors rättig-

heter, men avstår sig att koppla sig med grupper som enligt henne har kidnappat ordet femin-

ism. 

 3:5 Analys av debattartikeln ” Vi vill förändra synen på svenska jämställdhet”. 

Ebba Hermansson, riksdagsledamot och jämställdhetspolitisk talesperson från Sverigedemo-

kraterna skriver en debattartikel ”Vi vill förändra synen på svensk jämställdhet” i aftonbladet 

som är daterat 16 augusti 2018. 
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Hermansson benämner jämställdhet som en viktig princip både för henne och för Sverigede-

mokraterna. Utgångspunkten i Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik utgår ifrån att både 

kvinnor män ska ha samma möjligheter att ta sig fram och skapa sig det liv var och en vill. För 

dem innebär jämställdhet inte att kvinnor ska ha exakt likadan representation i alla samhälle-

liga positioner och inte heller att kvinnor ska fatta exakt samma beslut i livet som män. Sveri-

gedemokraterna vill att staten ger friheten till familjen genom att låta dem själva välja det 

samlevnads liv de vill leva. Friheten att den ena parten väljer att arbeta och göra karriär, medan 

den andra väljer att stanna hemma med sina barn som också innebär hårt arbete. 

Sverigedemokraterna är emot kvotering och pappamånaden; ”det bottnar inte i att partiet vill 

förnedra kvinnor utan vi tror att kvinnor är kapabla att ta sig fram på egna meriter och kan 

fatta egna beslut. Särlagstiftning och föräldraförsäkringen är något som minskar synen på 

kvinnors förmåga och kompetens samt minskar kvinnors förmåga att ta egna personliga val 

säger Hermansson”. 

Sverigedemokraterna vill ändra synen på jämställdhet genom att deras politiker ska jobba med 

frågor som rör kvinnors otrygghet och sexuella trakasserier som i fortsättningen gör att de 

begränsas i sin vardag. Sverigedemokraterna vill se till att sexualförbrytaren straffas med 

hårda straff. De vill se till att kvinnor beskyddas från våldtäkter och från familjer som erövrar 

kvinnors rättigheter på grund av att familjen sätter religionen först. Men på vilket sätt och hur 

de vill utöva det är ännu inte tydligt i artikeln. 

De ovanstående påstående om pappamånaderna i föräldraförsäkringen anses vara en återkom-

mande nationalistisk syn på familjen och kvinnor som ansvariga för reproduktion (Hamrud & 

Wassholm, 2014). Å ena sidan vill SD avskaffa pappamånaderna som är en garanti för pappor 

att stanna hemma några månader med sina barn. Å andra sidan vill SD dubblera och återinföra 

vårdnadsbidraget, som till största del tas ut av kvinnor som i förlängningen påverkar deras 

pension negativ och riskera deras möjligheter att senare kunna få jobb. På så sätt tolkas SD:s 

förslag som ett hot mot den ekonomiska jämställdheten som är en av den allra viktigaste jäm-

ställdfrågan mellan kvinnor och män (Lodenius, 2018). 
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    3:6 Slutsatser och diskussioner 

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta och diskutera de resultat jag har kommit fram till 

i analysen. Syftet med denna studie var att analysera Sverigedemokraternas jämställdhetspo-

litik med fokus på partiets syn på kvinnor. 

Sverigedemokraterna är ett riksdagsparti som utgår ifrån två motsatta utgångspunkter inom 

jämställdhetsdebatten. Den ena sidan visar att SD är ett parti som strävar efter en balans mellan 

kvinnors och mäns rättigheter, där partiet förhindrar att ojämställdhet uppstår i samhället. Den 

andra sidan visar att partiet saknar viljan att driva en politik där kvinnor ska ha exakt samma 

makt som män att forma samhället och sina liv. 

Sverigedemokraterna har i sina förslag gjort klart att införa vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidra-

get var enligt Lodenius (2018) ett bidrag som erbjöd föräldrar möjligheten att stanna hemma 

längre med sina barn. Framförallt var bidraget i praktiken en möjlighet för privilegierade fa-

miljer där den ena föräldern hade råd att försörja den andra. På sikt blev kvinnan beroende av 

mannens inkomst och hennes ställning på arbetsmarknaden försvagades. Att det kommer att 

vara kvinnan som stannar hemma har sin grund i att Sverigedemokraterna är mot kvoteringen 

i föräldraförsäkringen och vill avskaffa pappamånaderna. 

Sverigedemokraterna vill återinföra sambeskattningen som enligt, Lodenius (2018), var en av 

Sveriges viktigaste jämställdhetsreformer som avskaffades under 70-talet. Under sambeskatt-

ningen beskattades mannens och kvinnans löner gemensamt i familjen, vilket bidrog till att 

det skattemässigt ofta blev mer fördelaktigt att en partner antingen inte hade någon eller låg 

inkomst. Konsekvensen blev att många kvinnor stannade hemma och då fick de lägre pension, 

minskad ekonomisk självständighet och större utsatthet vid t.ex. en skilsmässa. 

Sverigedemokraterna vill gå tillbaka till den tiden för att göra det svårt för kvinnor att ha en 

egen inkomst och att arbeta heltid. Det blir mer och mer tydligt vad det egentligen handlar om 

när man ser hur partiet ser kärnfamiljen som en av de viktigaste beståndsdelarna i samhället 

precis som de beskriver i sitt partiprogram: ”Starka och trygga familjer är en nödvändig för-

utsättning för harmoniska samhällsförhållanden” (Sverigedemokraterna, 2011). SD vill driva 

ett system som syftar till att män och kvinnor ska ha olika könsroller både i familjen och i 

samhället.  
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Dessutom har Sverigedemokraterna den mest negativa inställningen till aborter av alla svenska 

partier. Aborträtten ska enligt Sverigedemokraterna inskränkas från 18:e till 12:e veckan och 

de vill införa en nationell handlingsplan för att minska aborttalen. Konsekvensen av att in-

skränka aborträtten är att inte bara jämställdheten hotas, utan det har också visat sig i internat-

ionella studier leda till fler osäkra aborter, ett hot mot kvinnors liv och hälsa. Utifrån det fe-

ministiska perspektivet kan det förklaras med att Sverigedemokraternas syfte inte bara är att 

inskränka antalet aborter utan att partiet vill inskränka kvinnors rätt till att bestämma över sin 

egen kropp. Inom SD:s jämställdhetspolitik väger det ofödda barnets rättigheter mer än den 

gravida kvinnans rättigheter. I motionen ovan lägger motionärerna tyngden på fostrets rättig-

het utan att reflektera över de svåra situationer som kvinnor går igenom under graviditeten och 

förlossningen.  

Resultatet i denna analys visar att inom Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik finns det 

ett spår av den socialkonservativa och nationalistiska traditionen. När man tänker på dessa 

förslag så inser man att Sverigedemokraternas politik i kvinnofrågorna går ut på att vrida tiden 

tillbaka till den traditionella rollen för kvinnor och begränsa kvinnors rätt till sin egen kropp. 

Kvinnorna förr i tiden var hemmafruar samt var i beroendeställning till männen och saknade 

självbestämmanderätt. Kvinnors viktigaste roller var att sköta barnen och hemmet. 

I analysen har jag också kommit fram till att Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik ser de 

olikheter som påverkar kvinnor negativt som naturliga, men däremot de olikheter som miss-

gynnar män är problematiskt. Då de anser att skillnaden i kön ska avgöra ens position i sam-

hället. SD vet att det är just på grund av föräldraledigheten som kvinnor ligger efter männen 

lönemässigt. Istället för att utföra åtgärder till kvinnors fördel kommer SD på förslag att för-

dubbla vårdnadsbidraget. Detta är tecken på att Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik är 

mer till mannens fördel eftersom partiet tar utgångspunkten från den biologiska skillnader och 

anser att det är mer naturligt att kvinnor tar på sig mer vårdande sysslor både i hemmet och i 

arbetslivet. 

Sverigedemokraterna är motståndare till alla former av kvotering för att lyfta till exempel 

kvinnor i mansdominerande branscher. I början av 2017 röstade SD i riksdagen nej till att en 

lag som skulle tvinga företag att göra sina bolagsstyrelser mer jämställda. Partiet vill ta bort 

kvinnors organisation och kvinnoförbund. SD- kvinnor är inte någon speciell organisation för 

kvinnor som namnet visar vara så, deras huvudsakliga syfte med organisationen är bara för att 
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sudda bort rykte mot partiets jämställdhetspolitik och kvinnosyn samt höja rösterna bland 

kvinnor. Kvinnorna med ledande positioner inom SD beskriver att de varken tror på feminism 

eller frågor som rör kvinnors rättigheter, detta har en bakom liggande tanke med SD:s partile-

dare Jimmie Åkesson som avstår sig vara feminism. På så sätt får man en tanke att syftet med 

SD-kvinnor är för att partiet vill normalisera kvinnoföraktet i samhället. I så fall varför står 

SD som motståndare till de åtgärder som, tex kvotering, pedagogisk och forskning med fokus 

på olika former av jämställdhetsbonusar? Eller vad är det som partiet vill göra för en grupp 

(männen) som redan är överordnade i samhället? Svaret till dessa frågor är att sverigedemo-

kraterna anser att det finns naturlig ordning där män och kvinnor har olika förutsättningar, 

vilket bör uppmuntras att förbli just det, snarare än jämlika.  

Resultatet i studien även visar att Sverigedemokraternas syn på kvinnor och jämställdhet be-

kämpar mot svenska jämställdhetspolitiken på många sätt, då partiet vill driva igenom refor-

mer inom vissa områden skulle föra Sverige tillbaka till 60-talet. SD:s jämställdhetspolitik 

leder inte till jämställdhet enligt både den feministiska ideologin och regeringens mål med 

jämställdhet. Att låta ett land som Sverige som ses internationellt som ett föregångsland när 

det gäller kvinnors rättigheter och jämställdhet gå bakåt i tiden är inte något som skulle låta 

jämställdheten vara mer jämställd. 

Utifrån helheten av analysen så har jag även fått en uppfattning att Sverigedemokraterna har 

en trångsynt i kvinnosynen och deras politik i relation till kvinnofrågor saknar andra alternativ. 

Med det vill jag säga att Sverigedemokraterna har en normativ bild av kvinnan, där kvinnor i 

störst omfattning konstrueras som mammor samt som en del av den traditionella kärnfamiljen 

som partiet tar ansvar för. 
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