
 

Örebro Universitet         VT 2012 

Magisteruppsats  

Statskunskap 

 

 

 

 

 

Backlash för feminismen? 
En analys av svensk jämställdhetspolitisk idédebatt 1998 – 2011 

 

Av 

Marcus Strömberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Mats Lindberg 

Seminariedatum: 2012-06-01 



 

Abstract 

Master´s thesis in political science by Marcus Strömberg, spring 2012. 

A backlash for feminism?: A study of the Swedish debate of ideas on gender equality 

policy. 

Tutor: Mats Lindberg 

 

The aim of this thesis is to investigate and analyse the debate of ideas on gender equality policy 

during 1998 - 2011. The questions raised in this thesis are; which gender equality policy 

ideology has prevailed during 1998 - 2011, and which ideological orientation have the different 

ministers of gender equality expressed during the same period of time? I have conducted the 

study by analysing government publications and debate articles against a ideological framework 

consisting of different types of feminist theory. In order to get a result as representative as 

possible, I have only used the material from each of the ministers during their time in office. The 

research method that I have used when analyzing the material is qualitative text analysis. The 

findings of the study discerns three phases characterized by different gender equality policy 

ideologies. The first phase, between the years 1998 and 2003, is characterized by a radical 

feminist gender equality policy ideology, and the second phase, between the years 2003 and 

2006, by a socialist radical feminist gender equality policy ideology. The third phase, between 

the years 2006 and 2011, is influenced by a liberal gender equality policy ideology. However, it 

is uncertain whether or not this phase can be recognized by a ideological framework based on 

feminist theory, since it is influenced by other ideological grounds as well. The result indicates a 

clear ideological shift from a more radical gender equality policy to a gender equality policy less 

influenced by feminist theory. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnesval, problembild och syfte 

 

Sverige omtalas ofta som världens mest jämställda land. Landet har ofta legat i framkant när det 

gäller jämställdhetspolitiska reformer, både inrikes och som en pådrivande part i internationella 

sammanhang. Sverige är dessutom ett land som varit framstående inom feministiskt tänkande, 

och som framgår av denna uppsats’ bakgrundskapitel, har feminismen ständigt haft en central 

plats i den jämställdhetspolitiska debatten. En jämställdhetspolitik tätt kopplad till, och 

inspirerad av, ett feministiskt teoretiskt tänkande, utmärker sig i världen och har kommit att bli 

utsatt för hård kritik. Ett nutida exempel på det senare är då den världskände, våldtäktsanklagade 

Wikileaks-grundaren Julian Assange kallar Sverige för ”Feminismens Saudiarabien”. Uttalandet 

skapar en debatt om Sveriges förhållande till feminismen, och blir ett av flera kritiska inlägg 

under början av 2000-talet. På nationell nivå utgör debattboken ”Elitfeministerna: Ett spel för 

gallerierna” av Susanna Popova en kritik av radikalfeminismens inflytande i svensk politik, 

media och akademisk värld. Boken kom ut år 2004, och kort därefter blir dokumentären 

”Könskriget” uppmärksammad efter att ha visats i Sveriges Television, som även den belyser 

radikalfeminismens inflytande i svensk jämställdhetspolitik. Statsfeminism är ett vanligt epitet 

som används av både sympatisörer och motståndare för detta förhållande. Men en stor ideologisk 

förändring tycks ha skett. Idag har Sverige en jämställdhetsminister som inte kallar sig feminist, 

trots att flera andra ministrar gör det. Detta bara ett par år efter en tid då statsministern var uttalat 

feminist, och då samtliga riksdagspartier hade egna feministiska avdelningar i sina partiprogram. 

En stor omvälvning måste ha skett i den jämställdhetspolitiska idédebatten, och det har skett 

snabbt. Kan det vara fråga om en backlash för feminismen? 

Syftet med denna undersökning är att analysera den jämställdhetspolitiska idédebatten under 

tidsperioden 1998 – 2011. Jag kommer att lägga fokus på de fyra jämställdhetsministrarna 

Margareta Winberg (S), Mona Sahlin (S), Jens Orback (S) och Nyamko Sabuni (FP). Vilken 

jämställdhetspolitisk ideologi har varit rådande under perioden 1998 – 2011? Har de fyra 

jämställdhetsministrarna Winberg, Sahlin, Orback och Sabuni haft samma ideologi eller har de 

haft olika? Om de har haft olika, har det skett en tydlig förskjutning i någon viss riktning?   
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1.2 Tidigare forskning 

 

Forskare som Maud Eduards, Maria Wendt-Höjer, Cecilia Åse och Lena Gemzöe har skrivit 

stora delar av den betydande forskningen kring svensk jämställdhetspolitik och 

jämställdhetspolitiska ideologier. Yvonne Hirdmans genusforskning har influerat svensk 

jämställdhetspolitisk ideologi och genusvetenskap, och hon har berättat historien om Sverige på 

1900-talets andra hälft ur ett genusperspektiv. Jessica Lindverts avhandling ”Feminism som 

politik” har fokus på tidsperioden 1960 – 1990. Gemensamt för dessa är dock att forskningen 

sträcker sig till början av 2000-talet, och så också det empiriska underlag som används. 

Katharina Tollins omfattande och noggranna avhandling från 2011 ” Sida Vid Sida: En Studie av 

Jämställdhetspolitikens Genealogi 1971-2006” beskriver svensk jämställdhetspolitik med en 

genealogisk uppläggning som tar sin början år 1971. Trots att denna avhandling sträcker sig till 

2006, täcker den inte den jämställdhetspolitiska debatten ur ett jämställdhetsideologiskt 

perspektiv. Det går därmed att konstatera en kunskapslucka där 2000-talets 

jämställdhetspolitiska debatt ännu inte analyserats ur ett jämställdhetspolitiskt ideologiskt 

perspektiv.   

Denna uppsats är ett försök att börja fylla igen denna kunskapslucka. Uppsatsens relevans ligger 

allmänt i att den syftar till att kasta ljus över jämställdhetspolitikens ideologiska grunder och 

ideologiska förändring. Den har betydelse dels för den politiska förståelsen i den allmänna 

debatten, dels kommer den till resultat och väcker frågor som kan vara av betydelse för fortsatt 

forskning om jämställdhetspolitik och dess idémässiga grunder.  

1.3 Mitt analytiska perspektiv 

 

All nutida jämställdhetspolitik och jämställdhetspolitisk ideologi förhåller sig, och måste förhålla 

sig, till feministisk teori. I kapitel 3 upprättar jag vad jag kallar för en ”feminismskala” där jag 

urskiljer fyra slag av jämställdhetspolitisk ideologi, som var och en innehåller olika typer av, och 

olika mycket av, feministisk teori. De fyra slagen är: Liberal jämställdhetspolitisk ideologi, 

Traditionell socialistisk jämställdhetspolitisk ideologi, Socialistisk radikalfeministisk 

jämställdhetspolitisk ideologi samt Radikalfeministisk jämställdhetspolitisk ideologi. I 

utarbetandet av denna ”feminismskala” har jag använt feministisk litteratur av författare som 
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Alison Jaggar, Valerie Bryson, Helen Lindberg, Catharine A. MacKinnon, Anna G. Jónasdottir, 

Fredrich Engels, John Stuart Mill, mfl.        

1.4 Forskningsfrågor 

 

För att uppfylla syftet med undersökningen blir uppsatsens grundfråga följande: 

Vilken jämställdhetspolitisk ideologi har varit rådande i den svenska jämställdhetspolitiska 

idédebatten under perioden 1998 – 2011? 

Frågan kommer att behandlas systematiskt där varje jämställdhetsminister i kronologisk ordning 

analyseras med hjälp av den ”feminismskala” som presenteras i kapitel 3. Detta behandlas med 

följande delfrågor:  

Vilken jämställdhetspolitisk ideologisk inriktning har Margareta Winberg, Mona Sahlin, Jens 

Orback och Nyamko Sabuni?  

Om de respektive jämställdhetsministrarna har olika jämställdhetspolitiska ideologiska 

inriktningar, kan man i så fall se en tydlig förskjutning i någon viss riktning i ”feminismskalan”?  

1.5 Metodiskt tillvägagångssätt 

1.5.1 Design 

 

Undersökningen behandlar tidsperioden 1998 – 2011. Under denna tid var sammanlagt fyra olika 

personer jämställdhetsministrar. 1998 – 2003 var Margareta Winberg jämställdhetsminister, 

2003 – 2004 Mona Sahlin, 2004 – 2006 Jens Orback, och 2006 – 2011 Nyamko Sabuni. Jag 

angriper problemet genom att se det som en historisk period där en ideologisk förändring kan ha 

skett, istället för att se det hela som olika fall och därmed styrt undersökningen till en jämförande 

fallstudie.  

1.5.2 Material och avgränsning 

 

Det är jämställdhetsministrarna som inom regeringen ansvarar för de jämställdhetspolitiska 

frågorna. Därför har jag har valt att avgränsa mig till att analysera de olika debattinlägg som 

kommit från respektive jämställdhetsminister under tidsperioden 1998 – 2011. Jag har endast 

tittat på material som kommit från regeringen under den tid då den aktuelle 
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jämställdhetsministern innehaft posten. Detta material består av Statliga Offentliga Utredningar, 

Propositioner och Skrivelser. I detta material framkommer regeringens och därmed 

jämställdhetsministerns argumentation och idéer om jämställdhetspolitik. Jag har också använt 

debattartiklar undertecknade av jämställdhetsministrarna. Dessa är hämtade från fyra stora 

dagstidningar, Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.    

Valet av material och avgränsning är gjord med den diskussion om validitet som förs av 

Esaiasson
1
 i åtanke. Esaiasson skriver att validitet definieras som ”att man undersöker det som 

man påstår att man undersöker”. Vad en jämställdhetsminister har skrivit i en debattartikel tio år 

innan eller tio år efter denne innehaft posten som jämställdhetsminister, representerar inte den 

jämställdhetspolitiska idédebatten under tidsperioden för studien.      

1.5.3 Forskningsteknik och diskussion 

 

Den valda forskningstekniken för denna uppsats är vad Esaiasson kallar för kvalitativ 

textanalys
2
. Ett skäl att använda denna metod är att det är vissa passager i materialet som kan 

anses vara viktigare än andra. För denna uppsats är det intressanta i texterna de delar som visar 

författarens argument och åsikter, vilket kan analyseras mot ett ideologiskt ramverk. Samtidigt 

kan det finnas en helhetsbild i texterna som också är värdefull att uppfatta. Den kvalitativa 

textanalysen fungerar utmärkt för båda dessa avseenden. 

Vidare urskiljer Esiasson två huvudtyper av kvalitativa textanalyser. Dessa handlar om att 

antingen systematisera innehållet i texterna eller att kritiskt granska innehållet i texterna. En typ 

av systematiserande är att klassificera innehållet, att placera tankeinnehållet under en 

sammanfattande rubrik.
3
 Detta är vad jag avser att göra med hjälp av analysverktyget som ställer 

upp olika inriktningar av jämställdhetspolitisk ideologi.  

Esaiasson betonar vikten av ett preciserat analysredskap i den kvalitativa textanalysen. Eftersom 

det är forskaren som berättar en historia med hjälp av texten, något som är mer än att bara 

sammanfatta textens innehåll, är det av stor betydelse att frågeställningen är preciserad för att 

undvika validitetsproblem. Förutom att precisera sin frågeställning kan man se till att snäva av 

                                                           
1
 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 1. uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2002 
2
 Ibid. s. 233 

3
 Ibid. s. 234 
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definitionen av relevanta idébärare
4
, något som gjorts i denna uppsats då fokuset ligger på en 

enskild person, jämställdhetsministern. Fördelen med en sådan snäv definition som i denna 

uppsats är, enligt Esiasson, att man minskar risken med att falskeligen bekräfta redan existerande 

fördomar. Nackdelen är dock att man kan gå miste om något viktigt.
5
 Vid en studie av tidigare 

forskning inom området kan man se exempel på en vidare definition av idébärare. Ett exempel är 

Katharina Tollins avhandling
6
 där jämställdhetspolitikens idébärare består av politiker från 

samtliga politiska partier. Utrymme är ett argument för detta. Det finns helt enkelt mer tid och 

utrymme för en större studie i en avhandling. I formatet för denna uppsats värdesätter jag därför 

en snävare definition för att minimera eventuella validitetsproblem.      

1.5.4 Ingen kvantitativ studie 

 

En kvantitativ innehållsanalys hade också varit möjlig att utföra för denna studies syfte. En 

anledning till att jag anser denna metod vara sämre lämpad är då syftet med uppsatsen är att 

inordna innehållet i texterna i ett ideologiskt schema där skillnaden mellan ”facken” inte är 

speciellt stor. Samtliga av de fyra ideologiska inriktningar som jag använder bygger på 

feministisk teori. Detta kan jämföras med om innehållet skulle inordnas efter exempelvis stora 

ideologier som liberalism eller socialism. Metoden att mäta frekvens av nyckelord kan bli 

svårare, då kravet på att nyckelorden är representativa för respektive ideologisk inriktning är 

högre. Ett nyckelord som ”könsmaktordning” eller ”ojämställt” är exempelvis inte specifikt för 

någon av indelningarna.  

Ett annat tillvägagångssätt i den kvantitativa innehållsanalysen är att mäta utrymme i tid eller 

rum. Bara en sådan sak som att de olika jämställdhetsministrarna har innehaft posten olika långa 

tidsperioden påverkar naturligt utrymmet för att överhuvudtaget yttra sig i debatten. Margareta 

Winberg har exempelvis skrivit tre gånger så många debattartiklar om jämställdhetspolitik som 

Jens Orback, men betyder det att hon anser att området är viktigare? Det säger definitivt inget 

om vilken ideologisk inriktning hennes argumentation har.
7
    

                                                           
4
 Ibid. s. 243 

5
 Ibid. s. 243 

6
 Tollin, Katharina, Sida vid sida: en studie av jämställdhetspolitikens genealogi 1971-2006, Atlas Akademi, Diss. 

Stockholm : Stockholms universitet, 2011,Stockholm, 2011 
7
 Esaiasson, (2002), s. 219 
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1.6 Disposition 

 

Efter detta inledningskapitel följer den historiska bakgrund som blivit ett eget kapitel, kapitel 2. 

Därefter kommer teorikapitlet som även det blivit ett eget kapitel, kapitel 3. Där presenteras det 

jämställdhetspolitiska ideologiska schemat (även kallat ”feminismskala”) som används för att 

analysera resultatet av undersökningen. Sedan följer tre substanskapitel som är uppdelade efter 

de faser som kunnat urskiljas efter det att studien gjorts. Det första av dessa, kapitel 4, behandlar 

den period som Margareta Winberg (S) var jämställdhetsminister. Det andra, kapitel 5, behandlar 

den period som Mona Sahlin (S) och Jens Orback (S) var jämställdhetsministrar. Det sista av 

substanskapitlen behandlar den period som Nyamko Sabuni (FP) var jämställdhetsminister. Sist 

kommer kapitel 7 med slutsats där frågeställningen besvaras och en återknytning till den 

ursprungliga problembeskrivningen görs. 
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2. Historisk Bakgrund 
 

I och med valet 1994 uppnår Sverige en könsfördelning där hälften av ministrarna i regeringen är 

män, och en riksdag där andelen män understiger 60 %, den jämnaste könsfördelningen i 

världen.
8
 På kvinnokonferensen i Bejing år 1995 utses Sverige till världens mest jämställda 

land.
9
 Detta är inget som politiker undviker att nämna i debatten varken nu eller under 

kommande år. Bilden av Sverige som världens mest jämställda land kan dock inte tolkas som att 

politikernas mål är uppnått. Tvärtom kan denna tidpunkt ses som en start för en upptrappning av 

arbetet för ökad jämställdhet i Sverige, och en ny form av medvetenhet och fokus. Perioden fram 

till mitten på 1990-talet är dock inte händelselös eller obetydlig.  

Katharina Tollin skriver i sin avhandling ”Sida Vid Sida: En Studie av Jämställdhetspolitikens 

Genealogi 1971-2006” att:  

…vi med ett historiskt perspektiv kan se hur samtida tankeströmningar ofta etablerat premisserna 

för sin existens långt före sitt framträdande.
10

  

Även om avsikten med denna uppsats inte är att förklara tidsperioden med samma historiska 

metod som Tollin använder, kan en vältäckande historisk bakgrund vara till stor nytta för 

förståelsen av den kontext där undersökningen tar sin början. Mer fokus kommer att ligga kring 

1990-talets början, eftersom det finns mycket att berätta om denna tid som har relevans för 

studien. Att riksdagen beslutade om att kvinnor fick rösträtt 24 maj 1919, har enorm betydelse 

för jämställdheten, men mindre för denna uppsats.  

Ordet ”jämställdhet” introduceras i den offentliga debatten år 1963 och tio år senare 

institutionaliseras begreppet genom att Olof Palme (S) tillsätter en så kallad 

jämställdhetsdelegation. Händelsen kan ses i relation till den liberalt orienterade debatten om 

könsroller och vänstervågen i och med 68-upproren, vilket gav större utrymme för socialistiskt 

orienterade kvinnor. En välkänd organisation av dessa kvinnor är den så kallade Grupp 8.
11

 

Under 1970-talet sker stora omvälvningar i jämställdhetsdebatten, där bland annat begreppet 

                                                           
8
 Eduards, Maud, Förbjuden handling: om kvinnors organisering och feministisk teori, 1. uppl., Liber ekonomi, 

Malmö, 2002 s. 31 
9
 SOU 1998:6 Ty makten är din s. 2 

10
 Tollin, (2011),  s. 17 

11
 Tollin, (2011), s. 52 
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”jämställdhetspolitik” blir formellt i svensk politik.
12

 Ett antal reformer som införs, där bland 

annat daghemsverksamheten byggs ut i stor skala, skapar en diskurs om könsroller och 

familjeliv. Diskursen är här fortfarande vid och innefattar allt från rättvisare förhållanden mellan 

könen i hemmet, till en total upplösning av familjen. Den konsensus som finns om att överföra 

hemarbete och barnuppfostran från familjen (läs kvinnan) till ”samhället”, är något som tidigare 

ej skådats i Sverige.
13

 Begreppet genus, som senare kommer att användas av feminister för att 

hantera dessa frågor, har hittills endast synts till i utländsk litteratur, och får vänta till kommande 

decennium då det introduceras i svensk debatt.
14

 År 1979 antogs den första jämställdhetslagen
15

, 

med ändamål att främja kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, arbetsvillkor och 

utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet). Lagen förbjuder bland annat 

diskriminering på könsbaserad grund
16

, och kan sägas vara en viktig stolpe för svensk 

jämställdhet då den ger män och kvinnor formellt samma villkor. Lagen kommer senare att 

genomgå utvärderingar och förändringar.  

År 1980 införs en myndighet med uppgift att övervaka jämställdhetslagen, JämO. Ett nytt organ 

kallat jämställdhetssekretariatet får samma status som en departementsenhet och tillsätts under 

ledning av dåvarande jämställdhetsminister Anita Gradin (S). Den nya organisationen innebär en 

betydlig utvidgning av det statliga ansvaret för jämställdhetsområdet, där samordningsansvaret 

nu ligger hos jämställdhetsministern. Under 1980-talet sker också en förskjutning av 

jämställdhetsfrågorna från att vara starkt bundet till arbetsmarknadspolitiken till ett mer allmänt 

fält.
17

 I mitten av 80-talet görs en statlig utredning (SOU 1987:19) som var den första att ha sin 

utgångspunkt i ”könsmaktsordningen”. Den utgår bland annat ifrån att jämställdhet endast 

genom fri vilja inte längre är ett alternativ.
18

 Denna utredning kan enligt många forskare förstås 

som epokavgörande. Fokus flyttas i och med denna skrift från män och kvinnor som individer till 

                                                           
12

 Lindvert, Jessica, Feminism som politik: Sverige och Australien 1960-1990, 1. uppl., Boréa, Diss. Göteborg : Univ., 
2002,Umeå, 2002 s. 69 
13

 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2003 s. 168 
14

 Wendt Höjer, Maria & Åse, Cecilia, Politikens paradoxer: en introduktion till feministisk politisk teori, 2., [omarb. 
och utök.] uppl., Academia adacta, Lund, 1999 s. 18 
15

 Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet (1979). (SFS 1979:1118) 
16

 SFS 1979:1118 
17

 Lindvert, (2002), s. 74 
18

 SOU 1987:19 Varannan damernas s. 25 
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män och kvinnor som kollektiva grupper med kollektiva intressen.
19

 Lindvert menar dessutom, 

trots det motstånd från andra politiska partier som uttalades mot utredningen, att:  

Ändå bör utredningen betraktas som en föregångare till det feministiska språkbruk som kom att 

utvecklas under 1990-talet då begrepp som makt, feminism och mansdominans kom att nå ökad 

politisk legitimitet.
20

  

Slutet av 1980-talet präglades alltså i och med detta av en radikalisering av 

jämställdhetspolitiken i feministisk teoretisk riktning.
21

  

Trots dessa omvälvningar som kommer med 1980-talet, är det ett relativt lugnt årtionde i fråga 

om jämställdhetspolitisk utbyggnad. Yvonne Hirdman lanserar begreppet ”Genusstruktur” i sin 

publikation från 1988
22

, och är därmed den första som översatte och tolkade det internationella 

begreppet ”Gender” på svenska. Genusstruktur används nu som begrepp för att förklara den 

systematiska struktur som man tycker sig se mellan de kollektiva könsgrupperna. Trots den 

teoretiska grund för en svensk radikalfeminism som Hirdman lägger fram, är slutet på 80-talet i 

relation till kommande år, bara en introduktion till denna idé- och teoribildning.   

1990-talet är desto mer händelserikt. Ett antal händelser och rörelser får under denna period en 

stor betydelse för jämställdhetspolitiken i Sverige, och är i flera fall direkt sammankopplade med 

jämställdhetsminister Margareta Winberg som tillträder ämbetet i oktober 1998, och som 

fungerar som startpunkten i den kommande studien.  

Efter valet 1991 minskar antalet kvinnor i riksdagen från 38 % till 34 %. Detta blir underlag för 

det nätverk som senare kom att kallas ”Stödstrumporna”, som med sin slogan ”Hela lönen – 

halva makten” satte press på etablerade politiker genom hotet om att bilda ett nytt parti.
23

 

Namnet Stödstrumporna valdes delvis som en hyllning till 1800-talets liberala feminister 

”Blåstrumporna” och 1960-talets socialistiska motsvarighet ”Rödstrumporna”. Stödstrumporna 

hade en taktik där ljusskygghet var ett medel för att sprida oro hos motståndare. Det skulle vara 
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svårt att känna till storleken och spridningen av nätverket.
24

 Medlemsskapet var också i stor mån 

restriktivt. Nya medlemmar kunde endast bjudas in av redan existerande medlem, och 

partipolitiskt aktiva kvinnor var ej välkomna.
25

 Catriona Burness skriver att Stödstrumporna hade 

en betydande påverkan på Socialdemokraterna, men mindre påverkan på övriga partier. Trots att 

tunga S-politiker som exempelvis Mona Sahlin (som vid detta tillfälle var partisekreterare för 

Socialdemokraterna) till en början kände tveksamhet inför Stödstrumpornas metoder, kommer 

senare både hon och Margareta Winberg att tydligt påpeka hur hjälpsamt ett sådant nätverk var 

för att öka kvinnorepresentationen inom det egna partiet.
26

 

År 1994 antas av riksdagen en proposition presenterad av dåvarande jämställdhetsminister Bengt 

Westerberg (FP), där förslag om medel för att öka kvinnorepresentationen i offentliga 

församlingar föreslås. Här nämns det engelska uttrycket ”gender mainstreaming”, 

jämställdhetsintegrering, för första gången inom svensk lagstiftning. Man säger dessutom att:  

Förslag och beslut inom olika politikområden bör analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att 

klarlägga konsekvenser för kvinnor respektive män. Det bör ske på såväl central som regional och 

lokal nivå.
 27

 

Denna jämställdhetsintegrering, som innebär att ett jämställdhetsperspektiv med fokus på makt 

skall appliceras på samtliga politikområden, får ett brett blocköverskridande stöd.
28

 Här slår sig 

jämställdhetsperspektivet ut från att ha varit mer eller mindre ett särskilt politiskt område, till att 

vara heltäckande. 

Ett antal kvinnokonferenser äger rum i FN:s regi, och 1995 hålls en kvinnokonferens i Bejing där 

Sverige fick en stor roll av flera anledningar. Sverige utses (som sagt) till världens mest 

jämställda land
29

, och den svenska idén om jämställdhetsintegrering får internationell spridning. 

En handlingsplan för att avskaffa diskrimineringen av kvinnor och undanröja alla hinder för 

jämställdhet antas av närvarande länder (189 nationer), en deklaration som bekräftar 
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regeringarnas åtaganden. Under rubriken ”Institutionella mekanismer” finns, som en 

handlingsrekommendation, punkten:  

Inarbeta perspektiv som tillgodoser kvinnor och mäns olika villkor och behov i lagstiftning, 

statlig policy och statliga program och projekt; tillse att en analys görs av den inverkan 

policybeslut får på kvinnor och män innan beslutet fattas.
30    

Rekommendationen ligger i linje med den ”gender mainstreaming” som Westerberg presenterar i 

proposition 1993/94:147. Jämställdhetsintegrering har därmed fått genomslagskraft 

internationellt på svenskt initiativ.  

1990-talet präglas också av ett antal statliga utredningar som berör ämnet. 

Kvinnovåldskommissionen tillsätts 1993 med uppgift att göra en översyn av frågor gällande 

mäns våld mot kvinnor. Resultatet blir utredningen som går under namnet ”Kvinnofrid” som tar 

upp frågor om kön, makt, sexualitet och våld. Utredningen har ett kollektivt perspektiv där män 

som grupp är ett problem för kvinnor som grupp beträffande våld.
31

 Utredningen leder, enligt 

Tollin, till en diskursiv expansion och en förskjutning av det jämställdhetspolitiska idéfältet.
32

 

SOU 1998:6 ”Ty makten är din…”, är en stor utredning av fördelningen av ekonomiska resurser 

mellan kvinnor och män. Utredningen blottlägger de stora ojämlikheter som finns beträffande 

löner och löneutveckling där kvinnor motarbetas av ett ”arbetsliv som inte fungerar rationellt”, 

samt en offentlig sektor som exploaterar kvinnor.
33

 Även i denna utrednings 

handlingsrekommendationer tar man upp en analys i linje med jämställdhetsintegrering. 

Författaren föreslår att en slags konsekvensanalys för kvinnor och män bör göras på alla nivåer i 

samhället.
34

 

Samtidigt verkar en annan kraft, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 

Roks, som under 1990-talet syns och hörs allt tydligare och ofta, och som påverkar den 

jämställdhetspolitiska idédebatten. Framförallt på det område som nyss nämnts i och med 

utredningen Kvinnofrid, där ett övergripande tema är mäns våld mot kvinnor.  

                                                           
30
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Organisationens syfte är att tillvarata de anslutna kvinnojourernas intressen i den politiska 

debatten. Som partipolitiskt obunden organisation ska Roks verka mot våld och förtryck av 

kvinnor samt jämställdhet på alla nivåer i samhället. Organisationen lutar sig mot ett perspektiv 

där samhället utgörs av en ”könsmaktsordning”, och man betraktar kvinnomisshandel som ett 

uttryck för kvinnoförtryck. I mitten av 1990-talet är debatten med och kring Roks hetsig, och det 

händer att anslutna jourer lämnar organisationen som en protest mot den hårda inriktning av 

feministisk teori som Roks tagit.
35

 Bland annat tillämpar organisationen principen och 

separatism, något som är en ideologisk skiljelinje mellan Roks och den andra riksorganisation för 

kvinnojourer som bildades 1996, Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR). Principen om 

separatism är något som Roks än idag håller fast vid.  

Syftet med separatism är att ge utrymme för tjejer och kvinnor att mötas utan mäns 

tolkningsföreträde.
 36

 

– går att läsa i organisationens egenutgivna tidning ”Kvinnotryck” från sent 2011. Den väsentliga 

betydelse som Roks har för den fortsatta jämställdhetspolitiska idédebatten syns i debattens 

språkbruk längre fram i uppsatsen. Exempelvis kommer tydliga kopplingar mellan 

jämställdhetsminister Margareta Winberg och Roks att träda fram.  

Den jämställdhetspolitiska idédebatten är i mitten av 1990-talet mer aktuell och radikal än 

någonsin. Ett tydligt mönster träder också fram när man går igenom historien fram till dess. Det 

är huvudsakligen Folkpartiet och Socialdemokraterna utav de politiska partierna som är 

pådrivande i debatten. Det är också dessa partier som haft jämställdhetsministrar i regeringen de 

senaste 60 åren, med undantag för en centerpartist 1979-1982. Det är med laddade ord som 

könsmaktsordning, jämställdhetsintegrering och genusstruktur som socialdemokraten Margareta 

Winberg den 7 oktober 1998 tillträder posten som jämställdhetsminister.  
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36
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Tabell 2.1 Tidslinje över stora jämställdhetspolitiska reformer 

 

Källa: Göteborgs Universitetsbibliotek 

 

  



14 
 

3. Teori 

 

Det teoretiska ramverket består i denna uppsats av en typologi över fyra inriktningar av 

jämställdhetspolitiska ideologier. I var och en av de fyra jämställdhetspolitiska ideologierna finns 

olika slag av, och olika grad av, feministisk teori. Reidar Larsson betecknar en ”ideologi” som en 

samling principer som är vägledande för det politiska handlandet.
37

 All politisk ideologi 

innehåller således teori. Avsikten med detta kapitel blir därför att identifiera bland annat de 

principer som är centrala inom varje inriktning. Eftersom förståelsen för studien är så pass 

beroende av en god förståelse av feministisk teori följer här en allmän diskussion och definition 

av grundtanken i feministisk teori.  

Lena Gemzöe, forskare vid centrum för kvinnoforskning vid Stockholms universitet, skriver att 

det första som brukar påpekas när feminism diskuteras är att man bör tala om feminism i pluralis; 

feminismer.
38

 Det diskuteras även av Helen Lindberg i avhandlingen ”Only Women Bleed?”.
39

 

Möjligheten att tala om olika feministiska teorier är stor, då det ofta är enskilda forskare/filosofer 

eller till och med deras enskilda verk som fungerar som grund för olika feministiska teorier. 

Enskilda texter har bidragit till utvecklingen av feministisk teori, och återkommer ständigt i 

debatten. Olika feministiska teorier är inte heller sällan motsägande varandra, vilket medför en 

komplexitet i uppgiften att presentera en definition av feministisk teori.
40

 Man talar ofta om den 

feministiska teorins idéutveckling i termer av vågor i historien. Det är tre vågor man urskiljer, 

där den första vågen består av kravet på kvinnlig rösträtt, vilket började i mitten av 1800-talet 

och äger rum i olika länder ända in på 1920-talet. Den andra vågen äger rum i efterkrigstid, med 

början på 1950-60-talet, och förknippas ofta med vänstervågen och studentrevolutionerna. Den 

tredje vågen är inte fullt lika tydlig, och varierar ofta beroende på land, och i Sverige talas det 

ibland om att en tredje våg startade på 1990-talet i och med den ökade radikaliseringen av 

jämställdhetspolitiken
41

. Olika epoker med händelser och omständigheter föder nya inriktningar 

                                                           
37

 Larsson, Reidar, Politiska ideologier i vår tid, 7., [utök. och rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 10 
38

 Gemzöe, Lena, Feminism, Bilda, Stockholm, 2002, s. 12 
39

 Lindberg, Helen, Only Women Bleed?: A Critical Reassessment of Comprehensive Feminist Social Theory, Örebro 
University Press, Diss. Örebro : Örebro universitet, 2009,Örebro, 2009 
40

 Esseveld, Johanna & Larsson, Lisbeth (red.), Kvinnopolitiska nyckeltexter, Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 7, 
Lindberg, (2009) 
41

 Sjöström, Mia, Låt tusen blommor blomma, Svenska Dagbladet, 24 november 2004, 



15 
 

av feministisk teori. Det är dock inte omöjligt att urskilja gemensamma drag som förenar 

samtliga feministiska teorier.  

För att urskilja gemensamma drag för samtliga feministiska teorier bör man leta efter de 

grundläggande antaganden som dessa teorier delar. Uppfattningen om att samhället blir bättre 

om kvinnors underordnade ställning bryts upp, är det kanske mest essentiella som förenar 

feministiska teorier. En vedertagen uppställning av de feministiska teoriernas grundantagande 

görs förslagsvis genom två punkter.
 42

  

En deskriptiv del: Kvinnor är underordnade män. 

En normativ del: Detta förhållande bör ändras. 

Även om detta axiom används av samtliga feministiska teorier, betyder det inte att konsensus 

råder om förståelsen av dessa satser. Det råder ingen enhällighet kring beskrivningen av hur 

ojämlikheten mellan könen ser ut eller förklaringen till dess uppkomst. Beroende på hur man ser 

på den beskrivande delen, formas den normativa handlingsplan med vilken förändring skall ske. 

Lena Gemzöe skriver ”Ur en viss syn på kvinnoförtryck kommer en viss syn på vilka politiska 

medel som bör användas
43

” Det är detta som skiljer olika feministiska teorier åt.
44

  

En filosofisk dimension av det feministiska teoretiska tänkandet som är värt att presentera är den 

uppdelning som brukar göras i så kallad ”särartsfeminism” och ”likhetsfeminism”. Detta handlar 

också om grundläggande uppfattningar som skiljer feministiska teorier åt. Skillnaden mellan ett 

särartstänkande och ett likhetstänkande ligger i uppfattningen om människans och könens natur. 

Särartstänkarna ser kvinnor och män som biologiskt olika typer av människor, och har därmed 

detta som grundläggande uppfattning inför sin fortsatta analys. Likhetstänkarna ser 

miljöpåverkan och sociala faktorer som upphovet till skillnader mellan könen. De menar att 

kvinnor och män är lika i grunden, men behandlas olika i samhället och formas därav. Simone de 

Beauvior beskriver i ett av de mest betydelsefulla verken för likhetstanken, Det andra könet, hur 

kvinnan blir ”den Andre” på grund av faktorer som miljö. Denna roll har anvisats henne och är 
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inget hon föds till.
45

 Beroende på grundläggande synsätt på människans natur, kommer återigen 

en debatt om med vilka medel kvinnors underordning skall brytas upp. Det handlar i grund och 

botten om ifall kvinnor skall kämpa för att vara likställda män, eller om kvinnor bör värdera och 

tillvarata det som skiljer dem från män.
46

 

Med grundtanken i feministiska teorier definierat så långt att ett grundläggande gemensamt 

axiom är identifierat, och en klarläggning av en betydelsefull filosofisk dimension i särarts –och 

likhetsfeminism, är det nu tid att gå in på en mer utvecklad presentation av de 

jämställdhetspolitiska ideologiska inriktningarna. Gemzöe har i sin bok ”Feminism” valt att dela 

in ideologierna i fyra inriktningar, eller ”matriarker” som hon väljer att kalla dem. De är 

”Liberalfeminism”, ”Radikalfeminism”, ”Marxism/socialistisk feminism” och ”Socialistisk 

radikalfeminism”.
47

 Andra författare har gjort indelningen annorlunda, exempelvis Alison Jaggar 

som kallar marxism/socialistisk feminism för ”traditionell marxism”, eller Lindberg som 

fokuserar på enskilda författare i en indelning av olika feministiska teorier.
48

 Lindberg gör även 

en distinktion mellan ”comprehensive” och ”political” feminism, där hon undersöker 

”comprehensive feminism”.
49

 Denna uppsats kommer att använda sig av jämställdhetspolitiska 

ideologiska inriktningar som bygger på feministisk teori. De kommer att presenteras efter 

historisk uppkomst, och senare ställas i en ordning som representerar mitt förslag på en politisk 

skala. Observera dock att denna skala inte nödvändigtvis kan ses som en klassisk ”höger-

vänsterskala”. Den bör betraktas som en ordinalskala, dvs det går att rangordna dessa i grad av 

könspolitisk radikalitet, men det säger inte mycket om avståndet dem emellan. För att underlätta 

för läsaren avslutas kapitlet sedan med en figur som på ett pedagogiskt sätt ställer upp de olika 

ideologiska inriktningarna och vad som karaktäriserar dem, den så kallade feminismskalan.   

3.1 Liberal jämställdhetspolitisk ideologi 

 

Den liberala jämställdhetspolitiska ideologin har sin utgångspunkt i den liberala filosofin som 

växte fram efter upplysningstiden. Denna filosofi kännetecknas av en förnuftstro, ett hävdande 

av individens grundläggande fri- och rättigheter samt alla människors lika värde. Det är just 
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förnuftet som skiljer människor från exempelvis djur, och grundar rätten till dessa fri- och 

rättigheter. Dessa liberala idéer slogs fast konkret år 1776 i den amerikanska 

självständighetsdeklarationen, och år 1789 i och med franska revolutionen. Det var dock inte alls 

en självklarhet för de mest framstående liberala tänkarna att kvinnor skulle omfattas av dessa 

rättigheter. Detta vilar på idén om att kvinnan inte skulle ha den nödvändiga förnuftskapacitet 

som krävs.
50

 Den liberala jämställdhetspolitiska ideologin föds i och med kritiken som kommer 

mot detta uteslutande av kvinnor i fri- och rättighetsdeklarationerna och förklarandet av alla 

människors lika värde. Mary Wollstonecraft är en tidig kritiker då hon år 1792 gör upp med stora 

tänkare som exempelvis Rousseau. Hon kritiserar i sin text ”Försvar för kvinnans rättigheter” 

Rousseau med flera för att ha direkt bidragit till att göra kvinnan svagare och mindre inflytelserik 

i samhället. Hon menar också att det inte finns några skäl till den särbehandling av kvinnor 

beträffande politiska rättigheter som det argumenteras för.  

Han [Rousseau
51

] driver argumentet, som han påstår sig hämta från naturens tecken, ännu längre 

och insinuerar att sanning och mod, hörnstenar i all mänsklig dygd, bör odlas med vissa 

inskränkningar, eftersom det för den kvinnliga karaktären gäller att lydnad är den stora lärdom 

som bör inpräntas med hänsynslös stränghet […] Vilket nonsens!
52

  

John Stuart Mill förklarar i ”The subjection of women” från år 1869 sin syn på den princip som 

reglerar de sociala relationer som vid tiden råder mellan könen. Han menar att det ena könets 

lagliga underordnad under det andra är inte bara fel, utan också något som håller tillbaka 

mänsklighetens förbättring. Han föreslår ändring på detta där en ny princip om fullständig 

jämlikhet skall råda och där inte rättslöshet råder för det ena könet.
53

 Mill menar att kvinnans 

förnuftskapacitet är lika fullgod som mäns, och därav skall samma fri och rättigheter tilldelas 

dem.
54

  

Den liberala jämställdhetspolitiska ideologins kamp för kvinnors medborgerliga rättigheter får ett 

uppsving på 1960-talet, då kampen för kvinnors plats i arbetslivet intensifieras. I Sverige 

präglades denna våg av kvinnans ökade närvaro i arbetslivet, och reformer som underlättade 
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detta samt ökat stöd och inflytande för kvinnor i partier och fackförbund.
55

 Detta, tillsammans 

med krav på lagstiftning som gynnar kvinnors möjligheter att inneha höga poster i samhället, är 

ett arbete som kan ses som en praktisk omsättning av de principer som Mill tidigare fastslog. 

Som tidigare framgår i denna studies historiska bakgrund, var det inte endast liberaler som deltog 

i detta arbete, utan även den politiska vänstern. Mycket av de argument som här förs är dock 

ekon från det liberala tänkandet. 

Eftersom den liberala jämställdhetspolitiska ideologin är sprungen ur den stora ideologin 

liberalism, är det viktigt att klargöra vad det är som gör den jämställdhetspolitiska ideologin till 

något annat än vanlig liberalism. Utgår man från det tidigare fastslagna axiomet för feministiska 

teorier som helhet, och då först punkt ett, ser man att den liberala jämställdhetspolitiska 

ideologin beskriver en värld där kvinnors tillgång till fri- och rättigheter är systematiskt inskränkt 

på grund av hur samhället ser ut. De värden som liberalismen strävar efter att bevara, gäller inte 

för gruppen kvinnor på samma sätt som för gruppen män.
56

 Detta klarlägger också skillnaden 

mellan liberalismen och den jämställdhetspolitiska ideologin, då den senare kan sägas vara 

liberalism med ett kritiskt förhållningssätt till hur kvinnor som grupp diskrimineras, ett 

feministiskt teoretiskt inslag. Det är de politiska och medborgerliga rättigheterna som den 

liberala jämställdhetspolitiska ideologin kämpar för, men också mot en diskriminering som 

hindrar dem att åtnjuta sin frihet och strävan efter lycka (en typiskt liberal önskan).
 57

  

Hur bör då denna underordning ändras? Olika former av diskriminering på arbetsmarknaden är 

ett typexempel på vad den liberala jämställdhetspolitiska ideologin kämpar emot. Om jobben 

skulle tillsättas baserat på meriter, skulle inte den uppdelade arbetsmarknaden se ut som den gör, 

där kvinnor i större utsträckning har sämre betalda jobb än män.
58

 Eftersom denna 

jämställdhetspolitiska ideologi har en liberal filosofisk grund, och därmed tror på förnuftet, är 

utbildning och samtal vägen att föredra.  
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Viewing human beings as essentially rational, liberal feminists take every opportunity to educate 

the public about the irrationality and injustice of discrimination against women
59

 

Det framkommer också att de tidiga feministiska teoretiker inom den liberala idévärlden intar en 

inriktning av feministisk teori som vilar mot den filosofiska dimension som tidigare 

presenterades som ”särartsfeminism”. Kvinnor skall ha samma möjligheter till 

självförverkligande, men under vissa omständigheter kan det biologiska könet ha betydelse, 

exempelvis då det specifika könet är betydande för utförandet av en uppgift, eller fördelaktigt på 

annat vis.
60

 Detta bör dock förstås i bakgrund av sin kontext, då nutidens liberala debattörer och 

teoretiker inte längre vidhåller denna föreställning.  

Den liberala jämställdhetspolitiska ideologin kritiseras ofta av andra feministiska teoretiker för 

att vara bristfällig i sin analys när det gäller de djupare mekanismer som kvinnors underordning 

består i. Man har åstadkommit många viktiga praktiska förbättringar för kvinnor, men har en 

svag teori.
61

 Trots att detta är kritik från ”konkurrerande” idéer, hjälper det oss att förstå det 

typiska för den liberala jämställdhetspolitiska ideologin. Arbetet som anhängare av denna 

inriktning kämpar för består av att realisera de liberala värderingarna för kvinnor. 

3.2 Traditionell socialistisk jämställdhetspolitisk ideologi 

 

Marx och Engels samhällsanalys från sent 1800-tal har varit svår för feminister att anta i sin 

helhet, men idéerna har utvecklats vidare sen dess och satt prägel på 1900-talets 

jämställdhetspolitiska idédebatt. Marx var själv ingen feminist i den bemärkelsen att han såg 

något specifikt maktförhållande mellan könen,
62

 och för att förstå den jämställdhetspolitiska 

ideologiska inriktning som härstammar från Marx, behöver man därför förstå Marx och 

sedermera Freidrich Engels grundläggande analys av samhället. Senare feministiska teoretiker 

tillämpar Marx syn på historien och människan, och maktstrukturerna som finns mellan en 

arbetande klass och en kapitalistisk klass, för att förklara kvinnoförtrycket.
63
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Det första är att den marxistiska analysen skiljer sig väsentligt från den liberala förnuftstanken. 

Marx har en materialistisk syn på samhällsutveckling, där produktionsmedel (teknologi etc) är 

den drivande kraften för utveckling, och inte det mänskliga förnuftet som den liberala filosofin 

betonar. Fokus ligger på ekonomins mekanismer. Allt eftersom teknologin utvecklas, förfinas 

arbetsdelningen för att effektivisera produktionen, och därav följer en klassuppdelning av 

människor i de som besitter produktionsmedlen, och de som arbetar.
64

 Engels beskriver i 

"Familjens, privategendomens och statens ursprung" (1884) hur privategendomens inträde i 

samhällshistorien har förvridit den typiska samlevnadsformen monogami på så sätt att 

giftermålet och familjen blev ett medel för de ägande männen att få fram arvingar till den 

förvärvade egendomen. Kvinnans uppgift blev därmed att fungera som tjänarinna i detta projekt. 

Engels menar att kvinnor i samtliga klasser är förtryckta som en följd av privategendomen. Detta 

medför att den enda lösningen på förtrycket är ett totalt upplösande av kapitalismens 

privategendom och klassförtryck.  

Mannens dominerande ställning i äktenskapet är helt enkelt följden av hans dominerande 

ställning i ekonomiskt avseende och bortfaller med denna av sig själv.
65

  

Som en följd av klassförtryckets upplösande försvinner därmed också kvinnoförtrycket. Det 

finns alltså inget specifikt kvinnoförtryck utom klassförtrycket.
66

  

Den marxistiska tanken att klass är den primära enheten och inte kön, har sedan gått i arv inom 

arbetarrörelsen i t ex Sverige. Gemzöe beskriver början av 1900-talet då kraven på kvinnlig 

rösträtt hördes från olika håll, bland annat arbetarrörelsen. Arbetarkvinnorna skulle få rösträtt 

som en del av klassen, men inte i egenskap av kvinna. Det ansågs som ett hot mot arbetarrörelsen 

med sådana interna konflikter som tanken om en kvinnlig underordning inom klassen utgjorde.
67

 

Denna taktik gick dock inte fri från utmaning, speciellt från kvinnorna själva. Bland annat kom 

Beauvior, som varit tydligt inspirerad av Marx och Engels förklaring av 

produktionsförhållandenas konsekvenser, att från 1970-talet och framåt tydligare prioritera den 
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könskollektiva dimensionen.
68

 I och med den andra vågens feministiska teorier som kom på 

1960-talet hårdnar kritiken mot det äldre marxistiska sättet att analysera kvinnoförtrycket.
69

 

Att avgöra hur denna feministiska inriktning ser på könens natur, dvs. om könen är biologiskt 

olika eller om det är social- och miljöpåverkan som formar könen, är ett komplext projekt. Å ena 

sidan säger den materialistiska samhällsanalysen oss att privategendomen är upphovet till 

kvinnoförtryck i det monogama äktenskapet (se Engels
70

). Det är det kapitalistiska samhället, en 

specifik miljö som inte funnits hela tiden och som inte behöver finnas, som skapar den förtryckta 

kvinnan.
71

 Och andra sidan ger Marx och Engels uttryck för att det finns en naturlig relation 

mellan män och kvinnor, och en "naturlig arbetsdelning" i det privata (exempelvis sexualiteten), 

vilket motsäger att den biologiska skillnaden mellan kvinnor och män helt skulle vara 

obetydlig.
72

 Även om mycket av ojämlikheten mellan kvinnor och män skulle försvinna i och 

med utraderandet av kapitalismen, finns det en för stor inkonsekvens i Marx och Engels 

tänkande för att kunna hävda likhetsperspektiv.  

3.3 Radikalfeministisk jämställdhetspolitisk ideologi 

 

Den radikalfeministiska jämställdhetspolitiska ideologin föds i vad som brukar kännetecknas 

som den feministiska teorins "andra våg" under 1960-talet.
73

 Här hamnar fokus på en ny 

dimension som inte tidigare diskuterats bland feminister, nämligen den privata. Med parollen 

"Det personliga är politiskt!" introducerades ett helt nytt politiskt område i debatten i Sverige, 

där den så kallade Grupp 8 var en drivande kraft. Uttrycket började som en protest från 

kvinnorna i vänsterrörelsen som hittills hade känt sig undangömda från det offentliga, politiken, 

till företräde för männen.
74

 Den samhällsvetenskapliga forskningen etablerade under denna tid 

begreppet "könsroll", vilket influerade det feministiska tänkandet till att byta perspektiv, från en 
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biologisk inriktning till en inriktning där traditioner och miljöer hade den huvudsakliga 

förklaringskraften.
75

  

Befrielse i sexualiteten och från den tidens egna ord för det förtryckande stereotypa 

könskontraktet, "patriarkatet", betonades. När kvinnor och flickor fick tillgång till den offentliga 

politiken handlade det inte längre bara om daghem och arbete för kvinnor, utan den intima 

relationen i hemmet (det privata) mellan könen, inte minst i sängen.
76

 Det "radikala" i den 

radikalfeministiska jämställdhetspolitiska ideologin kan därmed sägas vara dess förespråkares 

problematiserande av genusstereotyper, och att en ny vision om den könsrollsfria människan 

målades upp.
77

 Ett stort problem som den radikalfeministiska teorin menar följer av könsrollerna 

är ett sexualiserat våld.
78

 Det sexualiserade våldet är bland annat det som de organisationer som 

växer fram i Sverige under 1900-talets andra hälft (som är tydligt radikalfeministiskt 

inspirerade), fokuserar på. Det är också något som senare upptar en stor del av den politiska 

debatten. Det sexualiserade våldet, skriver Eduards, kan ses som det yttersta uttrycket för 

förtryck.
79

  

Den nya konstruktivistiska tanken om könsrollerna syns kanske först hos Simone de Beauvoir i 

"Det andra könet". Andra betydande författare för den radikalfeministiska teorin är exempelvis 

Catherine Mackinnon som utvecklat tanken om att ojämlikheten mellan könen i grunden är en 

fråga om makt och erotiserad underordning, och inte om att kvinnor är annorlunda (särart) än 

män.
80

 MacKinnon skriver om hur sexuellt förtryck fungerar som ett maktmedel, och att 

pornografi är ett resultat av maktskevheten, då denna skapar en nidbild av manlig och kvinnlig 

sexualitet.  

Phornography, in the feminist view, is a form of forced sex, a practice of sexual politics, an 

institution of gender inequality.
81
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Den radikalfeministiska jämställdhetspolitiska ideologin har sedan mitten på 1900-talet varit den 

inriktning av de fyra som jag presenterar i denna uppsats som dominerat i den filosofiska 

diskursen, vilket gör att utbudet av teorier på det radikalfeministiska temat är stort.
82

 Lindberg 

behandlar fyra av de större teoretikerna som samtliga håller sig inom det som kännetecknar den 

radikalfeministiska tanken, däribland MacKinnon.
83

 

Trots att den radikalfeministiska jämställdhetspolitiska ideologin ofta ses som en 

gräsrotsorienterad rörelse som växer bland enskilda individer (ofta kvinnor som känner igen sig i 

förtrycket
84

) har radikala kvinnorörelser haft begränsat inflytande i Sverige. Maud Eduards 

diskuterar i flera texter detta, och förklarar det med att de etablerande partierna i Sverige varit 

aktiva i att fånga upp och i många fall integrera radikalfeministiska tankar och idéer i sin egen 

politik, och därigenom konkurrerat ut de utomparlamentariska rörelserna.
85

 

Den radikalfeministiska jämställdhetspolitiska ideologin utgår från att ojämlikheten mellan 

könen grundar sig i det privata, och att kvinnors tillgång till det offentliga rummet inte är 

lösningen på problemet. En arbetsdelning uppstår i den sexuella relationen mellan kvinnor och 

män, och denna sträcker sig sedan vidare ut till samhällets samtliga sfärer.
86

 De könsstereotypa 

roller som skapats av samhället är skadliga och förtryckande för kvinnor, och måste kritiseras 

och brytas upp. Patriarkatet upprätthålls av de förtryckande mekanismer som skapas av männen.  

Den inom radikalfeministisk teori mest omtalade metod för att åtgärda de problem som nyss 

beskrivits kallas ”medvetandehöjning”. Det innebär att kvinnor tillsammans problematiserar och 

är kritiska till sina erfarenheter, ett slags kollektivt kvinnopolitiskt handlande. Denna metod kan 

man tydligt se i de organisationer som handlar med radikalfeministisk inspiration, som ofta 

består av ”kvinnogrupper” som träffas och diskuterar, ofta helt utan inblandning från män.
87

 

Genom att separera sig skall det politiska medvetandet höjas, och en motmakt till det patriarkala 

samhället kan växa fram. Denna medvetandehöjning utmanar också den rådande 
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kunskapsteoretiska kontroll som männen anklagas för att ha, vilket i sig blir ett motiv till att helt 

utesluta männens inblandning i kampen – den strategi som brukar omnämnas ”separatism”.   

3.4 Socialistisk radikalfeministisk jämställdhetspolitisk ideologi 

 

Benämningen som jag valt på denna inriktning av jämställdhetspolitisk ideologi är inte alltid en 

självklar inom forskningen. Alison Jaggar talar om denna inriktning som ”socialistisk feminism” 

(och det som i denna uppsats kallas traditionell socialistisk jämställdhetspolitisk ideologi, kallar 

Jaggar endast ”traditional marxism).
88

 Valerie Bryson väljer att baka in det under 

Radikalfeminism.
89

 Socialistisk radikalfeministisk jämställdhetspolitisk ideologi i denna uppsats 

är den inriktning som kom med radikalfeminismens kritik av marxismens och den ”traditionella” 

vänstern, fast som försöker kombinera de nya radikalfeministiska insikterna om patriarkatet med 

gamla marxistiska idéer om klass.  

Eftersom den socialistiska radikalfeminiska jämställdhetspolitiska ideologin kom som delvis en 

kritik av radikalfeministiska teorier, betyder det att det är en senare inriktning, och sågs först på 

1970-talet.
90

 Juliet Mitchell är en av de tidigare författarna som har en socialistisk inriktning, 

men som utsätter denna för radikalfeministisk kritik. Hon skriver i ”Kvinnorna: den längsta 

revolutionen” (1966) om hur socialismens familjeformer borde präglas av en pluralism, och inte 

enbart av den stela familjeform som monogamin innebär. Detta för att skilja den sexuella akten 

från det krav på moderskap som havandeskapet innebär. En naturlig följd av detta blir 

legalisering av homosexualitet, och en uppmuntran inför olika typer av familjeformer där det 

biologiska bandet mellan barn och föräldrar inte är betydelsefullt.
91

 Det här visar på att 

författaren inspirerats av de radikalfeministiska teorierna om att kvinnoförtryckets underliggande 

mekanismer finns i det privata, familjen.  

Än tydligare blir sammandrabbningen mellan den marxistiska filosofin och den 

radikalfeministiska teorin i och med Gayle Rubins kritik av Marx syn på reproduktionen av 

arbetare. Hon menar att Marx missar betydelsen av kvinnan som en fru som utför det obetalda 

hemarbetet. Det är i den reproduktiva sfären som kvinnoförtrycket uppstår. Att frun utför det 
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livsnödvändiga hemarbetet som att laga mat och ta hand om barnen, får allvarligare 

konsekvenser än kvinnans ekonomi. Även Rubin, liksom Mitchell och många andra socialistiska 

radikalfeministiska teoretiker, framhåller att den heterosexuella normen underbygger 

kvinnoförtrycket. 
92

  

En av de tydligare sammanslagningarna av de traditionella socialistiska tankarna och de 

radikalfeministiska tankarna hittas i Anna G Jonasdottirs teori ”Love Power”. Jonasdottir bygger 

härmed vidare på Marx exploateringsteori, men menar att kvinnors ”kärlekskraft” är föremål för 

exploatering historiskt. Denna exploatering måste upphöra för att kvinnoförtrycket i sin tur skall 

upphöra. Hennes teori utmanar inte endast den marxistiska filosofin, utan även den 

radikalfeministiska teorins patriarkatbegrepp, som hon menar inte är tillräckligt förklarande ur ett 

sexualitetsperspektiv.
93

 

Den socialistiska radikalfeministiska jämställdhetspolitiska ideologin kombinerar könsperspektiv 

med klassperspektiv. På ett liknande sätt som Marx förklarar alienationen av arbetare under 

kapitalismen, förklarar den socialistiska radikalfeministiska inriktningen kvinnornas alienation i 

hemmet.
94

 Den kvinnliga underordningen yttrar sig i alla samhällets sfärer, och är förklaringen 

till kvinnors låga löner, där kvinnor ofta blir förpassade till specifika ”kvinnoyrken” tätt 

kopplade till hemmets sysslor (sjuksköterskor, förskolelärare etc.). Kvinnan definieras av den 

specifika historiska kontexten, och de sociala relationer hon ingår i. Det finns således inget 

naturligt kvinnligt sätt att vara gentemot familjen. Ett av de huvudsakliga målen för de 

socialistiska radikalfeministiska teoretikerna är att slå sig ur de sociala relationer som fungerar 

förtryckande, att t ex kunna fostra barn utan att hamna i den normativa förtryckande 

familjeformen.
95

 Man ser de patriarkala strukturerna, och man ser samtidigt betydelsen av klass. 

Reproduktion av familjemönster och sexualitet är centralt i den socialistiska radikalfeministiska 

jämställdhetspolitiska ideologin.  
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Tabell 3.1 ”Feminismskalan” - En typologi över fyra Jämställdhetspolitiska ideologier (JPI)  

 

 

 
 

 

 Liberal JPI Traditionell 

Socialistisk JPI 

Socialistisk 

Radikalfeministisk 

JPI 

Radikalfeministisk 

JPI 

Könens natur Särart i sitt tidiga 

stadium. Senare 

likhet. Det 

biologiska könet är 

ej upphov till olika 

roller i samhället.  

Tvetydligt. Idén om 

det kapitalistiska 

samhället som skapar 

den förtryckta kvinnan 

krockar med en 

”naturlig 

arbetsdelning” mellan 

könen.  

Likhet. Kvinnorollen 

skapas av det 

kapitalistiska 

samhället och 

reproduceras. 

Likhet. Patriarkatet 

skapar en 

underordnad kvinna. 

Miljö och sociala 

krafter skapar könen. 

Deskriptivt 

grundantagande 

Kvinnor 

diskrimineras i 

fråga om politiska 

rättigheter och 

tillgång till det 

offentliga.  

Kvinnoförtrycket är 

en del av 

klassförtrycket. Ingen 

specifik maktstruktur 

mellan könen finns.  

Reproduktionen av 

kvinnorollen som den 

omhändertagande i 

ett kapitalistiskt, 

patriarkalt samhälle 

leder till en 

exploatering av 

kvinnan. 

Kvinnoförtrycket 

grundar sig i det 

privata. Könsroller 

och kvinnors 

konstruerade 

sexualitet är grunden 

till ojämställdhet.   

Normativ 

handlingsplan 

Jämlik lagstiftning 

beträffande fri- och 

rättigheter. Samtal 

och utbildning för 

att upplysa om det 

irrationella i att 

diskriminera 

kvinnor.  

Genom ett upplösande 

av den kapitalistiska 

samhällsstrukturen 

med privategendom, 

försvinner 

klassförtrycket och 

därmed 

kvinnoförtrycket.  

Kvinnor bör slå sig ur 

de sociala relationer 

som fungerar 

förtryckande. 

Kvinnlig kollektiv 

”medvetandehöjning”. 

Upplösning av 

patriarkatet. 
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4. Jämställdhetspolitik är feminism (1998-2003) 
 

4.1 Empirisk redovisning 

 

Hösten 1998 skriver den nyss tillträdda jämställdhetsministern Margareta Winberg en 

debattartikel i aftonbladet som får rubriken ”Därför våldtar pojkar”. Winberg beskriver här att 

Sverige som trots sin utmärkelse som världens mest jämställda land, skapar en vardag för unga 

där avsaknaden av kontakt med män är stor. Grunden till detta är att det är kvinnor som tar 

föräldraledigt, samt jobbar i yrken som förskollärare och i vården. Detta skapar och reproducerar 

en struktur där män är norm och kvinnor är undantag. Winberg skriver:  

Män har fortfarande större makt på grund av sitt kön. Många kvinnor är maktlösa. Därför 

respekteras inte alla kvinnor och flickor. Därför begår vissa pojkar och män övergrepp.
96 

9 juli 1998, strax före Margareta Winberg tillträde posten som jämställdhetsminister, beslutade 

regeringen att tillkalla en utredning av vissa delar av jämställdhetslagen. Utredningen gjordes 

delvis för att få en översyn om lagen överensstämmer med EG-rätten. Bland annat föreslår 

utredningen att en definition av ”indirekt diskriminering” införs i jämställdhetslagen.97 Med 

denna utredning, som hamnar på Winbergs bord, som bakgrund överlämnas 31 Maj 2000 en 

proposition från regeringen.98 Denna föreslår att bevisbördan för diskrimineringsbrott skall ligga 

hos arbetsgivaren, samt ett ansvar för arbetsgivaren att varje år kartlägga och analysera 

löneskillnader mellan kvinnor och män. Det här föreslås för att förhindra osakliga löneskillnader 

mellan könen. Utgångspunkterna som man använder sig av i propositionen finns i den utredning 

som kallas ”Ty makten är din…”(som presenterades i kapitel 2 i denna uppsats).  

Kortfattat och översiktligt kan man säga att det, även om kvinnors makt och inflytande 

förstärkts på många områden, fortfarande finns strukturer i samhället och i arbetslivet som ger 

kvinnor sämre betalt, sämre utvecklingsmöjligheter och mindre makt att påverka i jämförelse 

med män.99  
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– står att läsa i propositionen. Man förklarar också att det är stereotypa uppfattningar som är en 

del av problemet:  

När kvinnor och män behandlas utifrån stereotypa föreställningar om vilka yrkesroller och 

arbetsuppgifter som kvinnor respektive män passar för, innebär det att de beslut som fattas på 

arbetsplatserna inte blir rationella.100 

Med denna proposition på en stärkt jämställdhetslag vill Margareta Winberg markera vikten av 

jämställdhetspolitik, och att detta bör vara en av de viktigaste frågorna på EU:s dagordning. I DN 

debatt 4 november 1999 skriver Winberg tillsammans med statsminister Göran Persson att det är 

viktigt att bryta de strukturer som hindrar jämställdhet mellan könen. En rad exempel räknas upp 

på jämställdhetspolitiskt arbete som under denna tid pågår i en rad olika EU-länder, där Sveriges 

bidrag är ett skärpt straff för våld mot kvinnor.101 Författarna skriver bland annat:  

 Våld mot kvinnor och trafficking, handel med kvinnor, måste stoppas. Sverige reste frågan vid 

toppmötet i Tammerfors. Vi måste nu gå vidare med gemensamma ansträngningar för att 

förhindra kvinnors utsatthet.
102  

Dessa strukturer förklarar Winberg närmare i Svenska Dagbladet som en samhällsstruktur där 

mannen betraktas som överordnad och kvinnan som underordnad.103 Strukturer är också något 

som hindrar kvinnors inflytande på arbetsmarknaden. Margareta Winberg påpekar flera gånger i 

debattartiklar kring år 2000 att kvinnor blir systematiskt uteslutna från traditionellt manliga 

yrkesroller som exempelvis chefstjänster.104 I den senare av dessa artiklar kritiserar Winberg en 

debattartikel skriven av sju kvinnliga chefer för att inte inse den verkliga problematiken, och 

lösningen på denna:  

Jag tror inte att osakliga löneskillnader försvinner genom dialog mellan arbetsgivare och 

arbetstagare, som artikelförfattarna menar. Jag tror det behövs något mer än prat. Bara när man 
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skaffar sig kunskap och överblick över ett problem kan man lösa det. Därför tror jag på en 

lagstiftning som tvingar arbetsgivare att en gång om året genomlysa sin lönesättning ur 

könssynpunkt.
105  

Den lagstiftning som Winberg menar i detta citat är den proposition om ändringar i 

jämställdhetslagen som nämndes ovan.106 Margareta Winberg hade under tiden som 

jämställdhetsminister även posten som jordbruksminister. År 1999 beviljas Winberg, i egenskap 

av chef för Jordbruksdepartementet, att tillsätta en utredning som kan sägas överlappa hennes 

ansvarsområden Jordbruk- och jämställdhetsfrågor. Resultatet av denna utredning kom 2002 i 

form av en SOU med namnet ”Märk-värdig jämställdhet”107. Utredningen grundar sig på 

följande förslag:  

Utredningen om frivillig jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster (FRIJA) föreslår att det 

införs ett system för frivillig jämställdhetsmärkning. Systemet föreslås få sin grund i en ramlag 

som syftar till att integrera jämställdhet i närings- och föreningslivet samt offentlig förvaltning.
108  

Även denna utredning är en följd av det resultat som kvinnomaktsutredningen gav.109 

Jämställdhetsmärkningen skall fungera på liknande sätt som de miljömärkningar som redan 

existerar och fungerar, och detta blir ett sätt att råda bot på den ojämställdhet som råder mellan 

könen. Utredningen lägger fram en begreppsdefinition av kön, genus och jämställdhet. Man 

påpekar den skiljelinje som finns mellan uppfattningen om vad kön är, de som anser man att det 

är biologi som skapar en skillnad mellan könen, och de som anser att det endast är konstruerade 

skillnader. Angående genusbegreppet använder man Yvonne Hirdmans förklaring av genus som 

sociala beteenden och mönster som är förknippade med ett visst kön. Genus är också, enligt 

Hirdman, kopplat till makt. Utredningen förklarar att:  

Enligt Hirdman råder det ingen tvekan om att det finns en genusordning i alla samhällen och att 

alla samhällen i större eller mindre utsträckning genomsyras av genus.
110
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Könsroller är något som Margareta Winberg fortsätter att debattera i olika tidningar. I Expressen 

debatt kommenterar Winberg en artikelserie som handlar om att svenska män hittar fruar i 

östländer som exempelvis Ryssland. Anledningen till detta ligger, enligt Winberg, i svenska 

mäns oförmåga att anpassa sig till ett samhälle där kvinnor har lika värde som män.  

Nu söker sig alltså svenska män kvinnor från de forna öststaterna, i den övertygelsen att dessa 

kvinnor skulle vara mer underordnade än svenska kvinnor. Det påminner om trafficking – 

kvinnoslavhandel.
111

 

– skriver Winberg. Hon fortsätter sedan att förklara att lösningen på detta är att män måste fås att 

ta ansvar för sitt beteende.  

Mannens roll som familjeförsörjare och den som bestämmer över familjen är inte lika stark längre 

[…] Men fortfarande har dock många män svårigheter med självständiga kvinnor och kvinnor 

med makt.
112

  

Winberg förtydligar att detta inte gäller samtliga män i Sverige. Dock kommer det sedan ett 

snabbt ”men.” som sedan går över i en beskrivning av hur diskussionen om kvinnans roll i 

hemmet är vanlig liksom bilder på nakna kvinnor i byggbodar. Winberg lyfter sedan ett exempel 

på motverkande arbete för att komma till rätta med de skadliga könsrollerna:  

Dessa frågor måste tas upp tidigt i utbildningen! På för-skolorna i Gävle har man till exempel 

redan början: barnen där ser på verkligheten med helt andra ögon. Flickor tränas i att skrika och 

gå före. Pojkar lär sig njuta av fotbad och levande ljus. Kanske kommer dessa lekar att prägla 

dem när de sedan skall välja yrke?
113

  

Kring åren 2001-2002 handlar Margareta Winbergs debattartiklar allt mer om temat mäns våld 

mot kvinnor.114 Winberg hyllar kvinnojourernas arbete genom åren med utsatta kvinnor, och 

kräver nu ökat offentligt ansvar för denna företeelse. I Aftonbladet hävdar Winberg att Sveriges 

kommuner har allt för lite kunnighet och kompetens när det kommer till våld innanför hemmets 
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väggar.115 En vidare beskrivning av uppkomsten av detta problem kommer några månader senare 

på samma plats i tidningen. Här avslöjar Winberg en rad av vad hon kallar för ”myter” kring 

mäns våld mot kvinnor i hemmet:  

Nämligen att mäns våld mot kvinnor inte bara handlar om fulla män som plötsligt i blint raseri 

börjar slå sin fru, sin sambo eller tidigare flickvän. Tvärtom är mäns våld mot kvinnor ofta 

planerat, och det pågår under år eller decennier. Visst finns det onyktra män som slår. Men många 

är helt nyktra, till synes vanliga och normala män som slår, slår, slår och slår, om och om igen.
 116 

 

Våldet i hemmet får konsekvenser för de barn som växer upp under sådana förhållanden, och 

kommer ha större risk att själva bli våldsamma i vuxen ålder. På DN debatt den 8 december år 

2000 skriver jämställdhetsminister Margareta Winberg en artikel tillsammans med dåvarande 

integrationsministern Mona Sahlin. Artikeln kritiserar användandet av uttrycket ”hedersmord” i 

samband med våld mot kvinnor. Det handlar inte om något kulturellt betingat våld, utan är en 

fråga om några mäns förvridna människosyn. Återigen talar Winberg om att det är strukturer 

som orsakar våldet, och dessa strukturer handlar inte i första hand om kultur.  

Därför måste vi ha kunskap om och se det strukturella förtrycket i samhället. Ett förtryck som 

bygger på och vill upprätthålla en obalans när det gäller makt och jämställdhet. […] Det är ett 

strukturellt förtryck som säger oss att kvinnor är underordnade och män är överordnade. Att 

männen är norm.
 117 

 

Författarna är noga med att understryka att religion och kultur i alla tider har använts för att 

försvara våldet som pågår mellan män och kvinnor. Att acceptera benämningen ”hedersmord” är 

något man skall på alla sätt undvika, det är inte fråga om någon ”extrem religionsutövning”. Det 

skall kallas vid sitt rätta namn, nämligen mäns våld mot kvinnor. Författarna hänvisar också till 

åtgärder som regeringen vidtagit. Syftet med dessa har varit att motverka våldet som sker mot 

kvinnor och som har hänvisning till just kulturmönster och andra ”oacceptabla försök till 

ursäkter”.  
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Våld och mord måste bekämpas, men inte med okunskap och smygrasism. Våld mot kvinnor är i alla 

länder oavsett tro och politiska system den yttersta konsekvensen av de köns- och maktstrukturer som 

måste rivas ner. En aktiv integrations- och jämställdhetspolitik är två viktiga verktyg i arbetet för att 

montera ner förtryckande strukturer.
118

 

Den 29 maj 1998 röstade riksdagen igenom den så kallade sexköpslagen, lagen som 

kriminaliserar köp av sexuella tjänster.119 Åren 2002 – 2003 skriver Margareta Winberg ett flertal 

debattartiklar på temat prostitution och trafficking.120 Margareta Winberg och Thomas Bodström 

beskriver handel med kvinnor och barn som ett växande globalt problem. I Sverige har man haft 

som mål att fokusera på köparnas – mannens – roll. Författarna säger sig ha undersökt 

möjligheten för andra länder att ta efter Sveriges sexköpslag för att få en samlad hållning mot 

kvinnohandel.121 I en debattartikel i Aftonbladet skriver Margareta Winberg tillsammans med tre 

andra ministrar om problemen med så kallad ”trafficking”. Med filmen Lilja-4-ever som 

exempel målar författarna upp en bild av ett Europa där handeln med människor är omfattande. 

Man markerar också på Sveriges ensamhet när det kommer till beskrivningen:  

Tyvärr står Sverige tills vidare ensamt när det gäller att bekämpa det som gör människohandeln så 

lönsam: föreställningen att män har rätt till att köpa sex. Om det inte fanns några köpare, så skulle det 

inte finnas någon handel med människor för sexuella ändamål.
122

  

Winberg beskriver i Expressen vilket viktigt politiskt steg det var att införa sexköpslagen. Hon 

skriver att patriarkatet visserligen fortfarande är starkt världen över, och att den 

könsmaktsordning som värderar män högre än kvinnor ännu inte störtats. Kvinnans underordning 

är, tack vare sexköpslagen, inte längre politiskt sanktionerad i Sverige, menar Winberg. Hon 

fortsätter sedan genom att uppmana alla till att bryta tystnaden kring frågan om köp av sexuella 

tjänster.  
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Passivitet och tystnad är inte nog! Våga fråga kamraten som åker till Thailand eller de baltiska 

länderna om han tänker köpa sex. Ta diskussionen om han inte tar avstånd från mäns påstådda rätt att 

köpa en kvinnas kropp. Ta debatten när skämten blir för grova. Säg ifrån när svensexan eller 

personalresan spårar ut.
123

 

Författarna är i debattartikeln noga med att poängtera att ansvaret skall läggas hos den som 

utnyttjar kvinnor på detta sätt, och att detta är männen. Alla kvinnor drabbas av synen att kvinnor 

går att köpas för pengar. Det förstärker maktordningen mellan könen och legitimerar de allmänna 

patriarkala strukturerna i samhället, skriver Winberg.124 Winberg likställer även prostitution med 

en form av våld mot kvinnor. Hon kritiserar Atens planer för att utöka utbudet av bordeller inför 

OS 2004. Hon menar att genom att legalisera prostitution på det sättet som Grekland gör, ökar 

man också den illegala prostitutionen ytterligare. Hon gör klart att Sveriges inställning till detta 

är glasklar: kvinnokroppen skall inte ses som en handelsvara. Winberg skriver:  

Sex och kärlek är inte något som ska utsättas för en kommersiell exploatering. Men nu är det ju inte 

sex som saken handlar om, egentligen. Utan det är en maktutövning. Att kvinnor ska stå till tjänst. 

Och att vissa män vill slippa ta hänsyn till sina medmänniskor. […] Då är samhället ansvarigt för att 

de utsatta skyddas, för att de får hjälp och stöd.
125

 

Under våren 2003 överlämnar regeringen en skrivelse till riksdagen som presenterar regeringens 

jämställdhetspolitik med handlingsplan för mandatperioden.126 Skrivelsen innehåller en 

redovisning av hur jämställdhetspolitiken har utvecklats sedan 1999, samt huvuddragen i det 

fortsatta jämställdhetsarbetet. I skrivelsen förklarar man att Sverige uppnått formell jämställdhet, 

men trots detta är inte samhället jämställt. Författarna skriver:  

Trots en lång historia av aktivt jämställdhetsarbete präglas vårt samhälle fortfarande av en 

könsmaktsordning. Arbetet måste fortsättningsvis ges en mer feministisk inriktning. Det innebär att vi 

måste vara medvetna om att det råder en könsmaktsordning, att kvinnor är underordnade och män är 

överordnade, och vilja förändra den. Det innebär också att regeringen betraktar manligt och kvinnligt 
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som ”sociala konstruktioner”, dvs. könsmönster som skapas utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska 

ramar, maktstrukturer och politisk ideologi.
127

 

Man förklarar att utmaningen med jämställdhetsarbetet är att förändra kvinnor och mäns 

kvalitativa rättigheter och möjligheter. Det handlar om att angripa de strukturer som upprätthåller 

könsmaktsordningen. I handlingsplanen för det fortsatta jämställdhetsarbetet tas bland annat en 

ökad jämställdhetsintegrering i regeringskansliet upp. Regeringen avser dessutom att genomföra 

jämställdhetsanalys för samtliga politikområden. Ett fortsatt arbete med att motverka mäns våld 

mot kvinnor utannonseras, där en utredare ska göra utvärderingar ur könsmaktsperspektiv. 

Dessutom kommer regeringen att tillsätta en expertgrupp för frågor som rör sexualiseringen av 

det offentliga rummet. Detta betyder ett slags motverkande av stereotypa bilder av kvinnor och 

män för att på så sätt förändra värderingar och normer i samhället.128  

I slutet av 2003 avgår Margareta Winberg som jämställdhetsminister. Det politiska partiet 

Feministiskt Initiativ har ännu inte bildats, men Margareta Winberg skriver i Aftonbladet en 

vecka efter sin avgång om sina tankar kring ett helt nytt feministiskt parti. Hon berömmer den 

samsyn som finns inom de nuvarande partierna om vikten av jämställdhet, men tycker samtidigt 

att tanken om ett feministiskt parti är kittlande. Winberg ser dock svårigheter för ett parti att 

utelämna de traditionella politiska områdena, som skattepolitik och socialpolitik.  

Ty även om kvinnorna som grupp är tillbakasatta eller om ordet tillåts förtryckta, så finns det ett 

klassperspektiv också inom gruppen kvinnor. Det betyder, menar jag, att feminismen inte kan utgöra 

detta blocköverskridande trollspö som gör ett allmänfeministiskt parti möjligt.
129

 

4.2 Ideologisk analys 

 

Det framgår tydligt att Margareta Winberg anser att kvinnor och män skapas av miljö och 

uppfostran. Tydligast uttryckt syns detta i den skrivelse som regeringen presenterade år 2003, där 

man förklarar att manligt och kvinnligt är "sociala konstruktioner".130 Winberg använder sig på 

många ställen av begreppet "stereotyp" då hon förklarar könens roller. Dessa stereotypa roller är 

enligt Winberg skadliga. Män och kvinnor behandlas av samhället utifrån stereotypa 
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föreställningar som handlar om exempelvis vilket yrke som passar för kvinnor respektive män131, 

och Winberg förtydligar denna uppfattning av det konstruerade manliga och kvinnliga då hon 

lyfter exemplet från förskolan som tränar flickor och pojkar genom att bryta dessa stereotypa 

könsroller.132 I utredningen Märk-värdig jämställdhet tillämpas Yvonne Hirdmans genusbegrepp, 

vilket förklarar hur könen förknippas med sociala beteenden och mönster.  

Winbergs uppfattning av könens natur stämmer väl in på den radikalfeministiska 

jämställdhetspolitiska ideologin som innehåller en föreställning om könen som något socialt 

konstruerat. Hon betonar det stereotypa könskontraktet, patriarkatet, som är typiskt för den 

nämnda ideologin, och som diskuterades på sidan 22 i teorikapitlet. Det är samhället som skapar 

könsrollerna, en tanke som återfinns exempelvis hos Simone de Beauvoir. Vi kan även se flera 

tecken på att Margareta Winberg delar den socialistiska radikalfeministiska 

jämställdhetspolitiska ideologins tankar om könens natur. I den första debattartikeln som 

presenteras i den empiriska redovisningen skriver Winberg om kvinnor som jobbar i typiska 

omhändertagande jobb som förskollärare eller i vården, där lönen ofta är låg. I samband med 

detta beskriver hon en struktur som skapas och reproduceras och gör män till norm och kvinnan 

till undantag.133 Se även Winbergs förklaring av hur kvinnor systematiskt utesluts från de 

traditionellt manliga yrkena.134  

Margareta Winbergs beskrivning av problemet skapar ett ojämställt samhälle har ett 

genomgående tema: strukturer i samhället där en maktordning mellan könen gör kvinnan 

underordnad och mannen överordnad.135 Fram tonar även en bild av ett samhälle, byggt på den 

könsmaktordning som Winberg menar existerar, där också ett motstånd finns hos männen till att 

ändra strukturerna. I Expressen förklarar hon hur män har svårt att anpassa sig till ett samhälle 

där kvinnor har lika värde som män, och att konsekvensen blir att vissa män söker sig till kvinnor 

från länder där kvinnorna är mer underordnade männen än i Sverige.136 Det handlar om att 

männen har svårigheter med självständiga kvinnor. Återigen syns kopplingen till den 

radikalfeministiska jämställdhetspolitiska ideologins idéer om könsroller, könsmaktsordningen 
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och patriarkatet. Winbergs kritik liknar mycket den som fanns i Sverige på 1960-talet då Grupp 8 

bildades som en kritik mot att männen tagit all plats i det offentliga och gömt undan kvinnorna. 

Det yttersta uttrycket för könsmaktsordningen och mäns motstånd till att förändra strukturerna, 

yttrar sig som “mäns våld mot kvinnor”. Winberg återkommer ofta till detta ämne, och beskriver 

våldet samt orsakerna till det i strukturtermer.137 Hon kopplar även ihop våldet med prostitution 

och trafficking. Kvinnor som grupp drabbas av synen att kvinnors sexuella tjänster ska gå att 

köpa för pengar. I grund och botten är detta en maktutövning, menar Winberg.138 Man kan se 

kopplingar till de svenska radikalfeministiska rörelserna som fokuserade på det “sexualiserade 

våldet” och att detta kan ses som det yttersta uttrycket för förtryck.139 De kvinnojourer som 

beskrivits i uppsatsens historiska bakgrund, som ofta använde sig av radikalfeministisk teoretisk 

analys, är samma kvinnojourer vars arbete Winberg hyllat.140 

Till skillnad från beskrivningen av könens natur, saknar Margareta Winbergs deskriptiva 

grundantaganden den socialistiska influensen. Det är inte fråga om en exploatering av kvinnan 

som grundar sig i arbetsfördelningen i hemmet, utan fokus ligger på könsroller och sexualitet 

skapade av patriarkatet.  

Trots att Margareta Winberg påpekar att lagstiftning för jämlikhet och rättvisa är en lösning på 

problemet med ojämställdhet mellan könen, så är det långt ifrån den enda lösningen. Hon tar 

således avstånd från den liberala lösningen med jämlik lagstiftning och ”samtal”.141 Istället för 

samtal och dialog behövs en tvingande lagstiftning i vissa fall, som då arbetsgivare skall 

genomlysa sin lönesättning ur könssynpunkt, och frivillig i andra fall, som 

jämställdhetsmärkningen går ut på. Winberg skuldbelägger oftast männen. Männen ska ta ansvar 

för sitt beteende. De förtryckande strukturerna måste rivas ned, och detta betyder ett störtande av 

patriarkatet. De handlingar som Winberg beskriver behövs för att komma tillrätta med 

problemet, riktas mot övergripande strukturer. Det handlar snarare om den renodlade 

radikalfeministiska idén om att ”störta patriarkatet” som är typiskt för denna 

jämställdhetspolitiska inriktning, och även i fråga om normativ handlingsplan är inflytandet från 

                                                           
137

 Citat s. 31 
138

 Citat s. 33, s. 33 
139

 s. 22 
140

 s. 30 
141

 Citat s. 28 



37 
 

den socialistiska varianten av radikalfeminismen frånvarande. Det handlar inte enbart om sociala 

relationer och miljöer som kvinnan bör slå sig ur, utan om strukturer på en annan nivå. Att 

Winberg ständigt beskriver och kritiserar dessa strukturer är ett sätt att lyfta och synliggöra den 

problematik hon ser, vilket kännetecknar den radikalfeministiska jämställdhetspolitiska 

ideologins metoder.   
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5. Från feminism till jämställdhet (2003-2006) 
 

5.1 Empirisk redovisning 

 

Under tidsperioden 2003 – 2006 kommer två olika Socialdemokrater att inneha posten som 

jämställdhetsminister. Mona Sahlins period utgör knappt ett år, och frekvensen av debattartiklar 

och annat jämställdhetspolitiskt material är mycket begränsat, vilket gör att möjligheten att 

presentera Sahlins argument för denna period är svår. De två följande åren då Socialdemokraten 

Jens Orback innehar posten som jämställdhetsminister är däremot mer högljudda. Därav kommer 

den större delen av den empiriska redovisningen att spegla Orback. 

Mona Sahlin förklarar i en debattartikel i Dagens Nyheter att samhället grundar sig på ett 

genussystem som innebär att kvinnor är underordnade män som grupp. Det handlar om en 

struktur som måste erkännas för att man sedan ska kunna lösa problemet med ojämställdhet. 

Sahlin skriver att en av de viktigaste frågorna handlar om att bekämpa mäns våld mot kvinnor.  

Ett samhälle kan aldrig kalla sig jämställt så länge människor hotas, kränks och misshandlas på 

grund av sitt kön. Regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor utgår från insikten att våldet är 

den grövsta konsekvensen av den patriarkala samhällsstruktur som överordnar män och 

underordnar kvinnor.
142

 

Våldet mot kvinnor är ett samhällsproblem, en struktur som blir allas problem. Den så kallade 

sexköpslagen var ett viktigt steg i att motverka detta problemområde. Mona Sahlin skriver också 

med ett internationellt perspektiv. Sahlin skriver:  

Dessutom krävs åtgärder för att utjämna sociala, politiska och ekonomiska ojämlikheter i 

ursprungsländerna, eftersom ojämlikhet utgör en grogrund för prostitution och människohandel. 

Här spelar Sveriges utvecklingssamarbete en mycket viktig roll.
143

 

Sahlin tar även upp sexualisering av det offentliga rummet som en bidragande orsak till våldet 

mot kvinnorna. Förutom vår konsumentmakt kan Sahlin tänka sig att lagstifta mot 
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könsdiskriminerande reklam. Slaget om jämställdheten menar Sahlin handlar om att leva enligt 

principen om alla människors lika värde och rätt att vara sig själva.144 

I början av år 2004 bemyndigas Mona Sahlin att tillkalla en utredning av jämställdhetspolitiken. 

Utredningen har som mål att förutom att göra en översyn av aktiv jämställdhetspolitik, även 

pröva om de samhällsförändringar som skett de senaste 10 åren medger att jämställdhetspolitiken 

bör ges en ny inriktning.145 I utredningen definierar man vissa centrala begrepp av betydelse för 

jämställdhetspolitiken. Författaren diskuterar genusbegreppet och mycket av detta bygger vidare 

på den definition man använde i Märk-värdig jämställdhet, alltså Yvonne Hirdmans 

genusbegrepp. Resultatet av utredningen ligger sedan till grund för en proposition som 

presenteras först år 2006, och då av en regering där Jens Orback är jämställdhetsminister. 

Regeringen föreslår i och med denna proposition att det övergripande målet med 

jämställdhetspolitiken ska vara att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 

sina egna liv. Under detta förslag kommer en förklaring till skälen för detta:  

Jämställdhetspolitiken bygger på den feministiska utgångspunkten att det finns en ordning eller 

ett socialt system i samhället som upprätthåller ojämlika maktförhållanden mellan könen, där 

kvinnor är underordnade och män är underordnade som grupper i samhället och där mannen/det 

manliga utgör normen. Jämställdhetspolitiken syftar till att förändra denna könsmaktsordning och 

bryta den systematiska underordningen som innebär att kvinnor generellt har en svagare social, 

ekonomisk och politisk position i samhället än vad män har, även om det också finns skillnader 

inom gruppen kvinnor och gruppen män.
146

 

År 2004 tar Jens Orback över posten efter Mona Sahlin som jämställdhetsminister. Orback har 

tidigare skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter där han kallar före detta socialdemokratiska 

jämställdhetsminister Margareta Winberg för ”könsrasist”.147 I artikeln kritiserar han Winberg för 

att driva en mansfientlig politik, och att den generalisering och skuldbeläggning av männen som 

Winberg står för är fel väg att gå för jämställdhetspolitiken. Orback skriver istället:  

Om du tycker att det är viktigt att också män ska ges rollen som omvårdande kön på dagis och i 

skolor måste du kraftigt stötta och premiera deras närvaro. En väg är lönen, som kraftigt måste 
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höjas för dessa arbeten. Se det inte som en kostnad, det är en ren investering för en bättre 

framtid.
148

 

Det är inte utan motstånd från feministiska röster i Sverige som Orback tillträder posten. Ett stort 

antal forskare (däribland Maud Eduards och Maria Wendt-Höjer) och andra intellektuella 

kritiserar utnämningen av Orback och kallar denna bland annat för ”Ett slag mot feminismen”.149  

Orback skriver i Dagens Nyheter att könsmaktsordningen består, men ser ändå en positiv 

förändring över tid tack vare reformer och institutioner som föräldraförsäkring, dagis och 

förskola. Det som stör Orback mest är mäns våld mot kvinnor. Våldet finns i alla samhällsklasser 

och yrkesgrupper, och prostitution och handel med kvinnor för sexuella ändamål är det yttersta 

uttrycket för detta. Grundförutsättningen för att denna handel existerar, förklarar Orback med att 

det finns en efterfrågan. Sexköpslagen är enligt Orback en lyckad lag som bör spridas över 

Europa. Detta framkommer dessutom i en debattartikel som Orback skrivit i anknytning till 

fotbolls-VM där han, Bosse Ringholm och ordförande för svenska fotbollsförbundet Lars-Åke 

Lagrell, starkt markerar att sexhandel inte hör hemma samhället. De jämför sexhandel med 

slavhandel, och uppmanar alla som planerar att besöka fotbolls-VM att ta avstånd till dessa 

aktiviteter.150 Orback förklarar vidare att sämre betalt och oavlönat hushållsarbete hänger ihop 

med våld mot kvinnor. Författaren skriver:  

En underordning, diskriminering och ett beroende av män för sin försörjning är inte bara en djup 

orättvisa i sig, det skapar också en obalans, en inlåsning och en underordning som bildar en 

grogrund för våld. Här vilar ett stort ansvar på arbetsmarknadens parter.
151

   

Orback menar även att en välfinansierad offentlig sektor är lösningen på en ordning på 

arbetsmarknaden som skapar ojämställda löner. Han tar även upp sexualiseringen av det 

offentliga rummet som ett hinder för kvinnor och män. Jämställdhet handlar till stor del om 

välfärden i vår vardag, skriver Orback. Orback skriver:  
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Ett sätt för mig att förstå underordning närmare min kropp var upptäckten av samhällets syn på 

föräldraskapet. Om kvinnan är det ”andra könet” i vårt samhällsliv så är mannen den ”andre 

föräldern”. Vi måste jobba med alla orättvisor som hänför sig till kön och min ambition är att få 

med mig många män i kampen för ett jämställt Sverige.
152

 

Jens Orback fortsätter på temat mäns våld mot kvinnor då han i Aftonbladet i slutet på 2005 

förklarar kampen mot mäns våld mot kvinnor som sin absolut viktigaste uppgift som 

jämställdhetsminister. Orback skriver att grunderna till ett jämställt samhälle ligger i lika 

möjligheter för kvinnor och män till betalt arbete och därmed egen försörjning, något som i sin 

tur leder innebär att ansvaret för hem och barn måste delas lika mellan kvinnor och män. 

Återigen förklarar Orback att mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett 

ojämställd samhälle där männen i generella termer är överordnade kvinnor. Orback säger sig 

även ha identifierat kvinnorörelsernas betydelse för jämställdhetsarbetet, och detta ligger till 

grund för regeringens kraftigt ökade satsning på resurser till kvinnors organisering.153  

Orback skriver i Expressen att jämställdhetspolitiken bärs av en frihetsidé, där befrielsen från 

underordning, diskriminering och våld är i fokus. Dessutom handlar det om en befrielse från 

könsstereotypa uppfattningar, något som drabbar både kvinnor och män.154 Här knyter Orback 

även an till den proposition som nämndes ovan, där målet är att kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter att forma samhället och sitt eget liv.155 Orback skriver:  

Därför måste vi försvara och utveckla den gemensamma offentliga sektor som gör att kvinnor och 

män kan kombinera arbetet med familj. Därför vill vi lagstifta om rätt till heltid och se över de 

visstidsanställningar som främst kvinnor fastnar i. […] Jag har, och kommer också i framtiden, att 

driva frågor som gör att omsorg blir en självklar del av mansrollen.
156

  

Författaren skriver även att behandling av män som slår ofta uppfattas som provocerande. Det 

handlar om att få männen att inse sitt ansvar för sitt brott, vilket är vägen till att sluta slå.  

I början av år 2005 bemyndigas Jens Orback att tillkalla en utredare med uppgift att utreda stödet 

för jämställdhetsintegrering i staten, vilket resulterar i SOU 2007:15 ”Stöd för framtiden – om 
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förutsättningar för jämställdhetsintegrering”. Om jämställdhetsintegrering står följande att läsa i 

utredningen:  

Jämställdhetsintegrering är den strategi som valts för att uppnå den jämställdhetspolitik regering 

och riksdag ställt sig bakom. Jämställdhetsintegrering innebär att verksamheten bedrivs så att de 

tjänster och den service som erbjuds medborgarna svarar lika väl mot kvinnors som mot mäns 

utgångspunkter och behov. Verksamheten ska också bidra till att uppnå jämställdhet i 

samhället.
157

  

Utredningen hamnar sedan hos Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister vid tiden då utredningen 

är färdigställd. 1 juni 2006, alltså kort innan maktskiftet där Jens Orback efterträds av Nyamko 

Sabuni, presenterar regeringen en skrivelse för riksdagen som är en handlingsplan för jämställda 

löner.158 I handlingsplanen redovisas redan påbörjat arbete mot osakliga löneskillnader mellan 

kvinnor och män, samt planerade framtida åtgärder under kommande treårsperiod. 

Utgångspunkterna för handlingsplanen är arbetsdelning, fördelning av betalt och obetalt arbete, 

arbetstid och anställningsform samt diskriminering. Man utgår även i skrivelsen från att det finns 

en könsmaktsordning där män är norm och kvinnor är undantag. Några av de åtgärder som 

regeringen avser genomföra inom kommande år är nya regler i anställningsskyddslagen och 

föräldraledighetslagen som stärker kvinnors villkor.159 

5.2 Ideologisk analys 

 

Jens Orback har som tidigare påtalats fått kritik som går ut på att han gör jämställdheten och 

feminismen en otjänst. Perioden börjar dock med Mona Sahlin som jämställdhetsminister under 

ett år. Likheten med Margareta Winberg är påtaglig och Sahlin skriver mycket likt Winberg med 

ofta samma argument.160 Bland annat är våldet mot kvinnor den yttersta konsekvensen av den 

patriarkala samhällsstruktur som överordnar män och underordnar kvinnor. Det som däremot 

skiljer Sahlin från Winberg är de konkreta handlingsåtgärder som föreslås. Sahlin skriver 

exempelvis att en grogrund för prostitution och människohandel är sociala, politiska och 
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ekonomiska ojämlikheter161, en dimension som saknades hos Winberg, och som kan tolkas som 

en nedtrappning.  

Jens Orbacks argumentation om könens natur handlar ofta om arbetet och dess påverkan. Han 

skriver om könsroller som skapas av stereotypa uppfattningar om yrkesroller, och framhåller 

gärna männens utanförskap i den omhändertagande sfären som problematiskt.162 Det finns en 

mycket tydligare koppling till den socialistiska radikalfeministiska ideologins tanke om de 

normativa familjemönster som reproduceras och skapar kvinnoroller och mansroller. Han 

nämner aldrig begreppet ”patriarkat”, och de krafter som skapar könsrollerna har en konkret 

fixering till en arbetsdelning, vilket är en skillnad från det radikalfeministiska tänkande.  

Det deskriptiva grundantagande som Jens Orback har innehåller begreppet könsmaktsordning. 

Han identifierar även mäns våld mot kvinnor, samt prostitution och sexhandel som en yttersta 

konsekvens av denna könsmaktsordning. Orback förklarar att sämre betalt och oavlönat 

hushållsarbete hänger ihop med detta våld, och att underordningen och diskrimineringen skapar 

en låsning. Kvinnors beroende av män skapar ojämställdhet. Detta är en typisk beskrivning av 

problemet som vi hittar hos den socialistiska radikalfeministiska jämställdhetspolitiska ideologin. 

Gayle Rubins kritik av Marx oförmåga att se betydelsen av en fru som utför det obetalda 

hemarbetet, att detta förtryckande konsekvenser163, är nära besläktat med Orbacks argumentation. 

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Orback om sin egen förståelse för underordning i 

upptäckten av samhällets syn på föräldraskap. Han beskriver mannen som ”den andre föräldern”, 

ett tydligt problematiserande av familjens förtryckande egenskaper.  

Det framgår att Jens Orback tycker att det är viktigt att ändra den könsmaktsordning som gäller 

genom reformer som öppnar upp för kvinnan att ta plats på arbetsmarknaden, och för männen att 

ta plats i hemmet. Han nämner att det är viktigt med en välfinansierad offentlig sektor, och att 

institutioner som föräldraförsäkring, dagis och förskola är viktigt.164 Att Orback väljer att koppla 

ihop sämre betalt och oavlönat hushållsarbete med våld mot kvinnor, signalerar starkt att det är 

här han menar att resurser bör tillägnas och förändring bör ske. En anhängare av det 

radikalfeministiska jämställdhetspolitiska ideologiska tänkandet skulle, som vi sett, i detta läge 
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binda ihop våld mot kvinnor till ett sexuellt förtryck, ett förtryck i det privata i djupare mening. 

Könsrollerna leder enligt bland annat den svenska radikalfeministiska rörelsen till ett sexualiserat 

våld. Orbacks ”privata” sfär sträcker sig endast till hemarbetet. Han påpekar också att en konkret 

lösning på att ansvaret för hem och barn ska delas lika mellan kvinnor och män, är helt enkelt att 

kvinnor och män får lika möjligheter till arbete och försörjning. Rätten till arbete och lika lön är 

en klassisk kvinnopolitisk fråga (se historisk bakgrund), och är historiskt sett tidigare idéer än de 

som föddes med de radikalfeministiska teorierna. Orback talar om sexualisering av det offentliga 

rummet, att det skapar stereotypa könsroller. Han är dock tydlig med att påpeka att detta drabbar 

både kvinnor och män. Med det lyfter han inte alls fram ett skapande av kvinnlig och manlig 

sexualitet som en grund till kvinnoförtryck, som en radikalfeministisk teoretiker skulle gjort. 

Orback talar om konkreta åtgärder som att lagstifta om rätt till heltid för att på så sätt få bort en 

ojämlikhet som bildas där främst kvinnor fastnar i visstidsanställningar, är ett sätt att göra det 

möjligt för kvinnor och män att kombinera arbetet med familj. Handlingsplanen som presenteras 

i slutet av det empiriska resultatet fastställer att Orbacks taktik är att angripa arbetsdelningen, en 

fördelning av betalt och obetalt arbete.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det under denna period sker en tydlig nedtrappning av 

de radikalfeministiska jämställdhetspolitiska idéer som Margareta Winberg stod för. Mona 

Sahlin använder sig av i princip samma argumentation som Winberg, men blir en början på ett 

bortflyttat fokus. Med Orback flyttas fokus helt bort från radikalfeministiska argument mot ett 

mer socialistiskt radikalfeministiskt perspektiv. Perioden med Orback som jämställdhetsminister 

präglas av den socialistiska radikalfeministiska jämställdhetspolitiska ideologi, och han lyfter 

gärna de negativa konsekvenser som ojämställdheten medför för männen.  
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6. Jämställdhet blir anti-diskriminering (2006-2011) 
 

6.1 Empirisk redovisning 

 

I och med regeringsskiftet efter valet 2006 tillsätts en ny jämställdhetsminister, folkpartisten 

Nyamko Sabuni. Strax innan riksdagsvalet 2006 skriver Sabuni en debattartikel i Dagens 

Nyheter där hon kritiserar gällande lagstiftning kring det hon kallar tvångsäktenskap och 

dåvarande jämställdhetsminister Jens Orback för den okunskap Sabuni menar denne innehar på 

området. Äktenskapet, menar Sabuni, skall bygga på samma princip som övriga samhället – en 

individprincip som står över kollektivets/familjens intressen. Hon menar att gällande lagstiftning 

accepterar att unga kvinnor gifts bort mot sin egen vilja. Framförallt kvinnor lider av de negativa 

konsekvenser som en sådan lagstiftning tillåter.165  

Regeringen tillsammans med Nyamko Sabuni överlämnar i början av 2008 en proposition som 

innehåller förslag till en ny diskrimineringslag.166 Diskrimineringslagen föreslås ha till ändamål 

att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

bland annat kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. Nytt för regeringens förslag jämfört 

med den gamla lagstiftningen är att det nu tillkommer en definition av diskrimineringsgrunden 

kön, något som man tidigare inte tyckt behövts. Skyddet för transexuella personer skall i 

fortsättningen anges uttryckligen i svensk lag. Förbudet mot diskriminering av ”transpersoner” 

kommer dock att skilja sig från diskrimineringsgrunden ”kön”, eftersom detta skulle ge upphov 

till ökad oklarhet i tillämpningen av reglerna.167 Det är alltså skillnad på de som är folkbokförda 

som ett visst kön, och de som ser sin identitet som ett visst kön. Båda blir däremot skyddade av 

den nya lagen. Samma år tillkallade regeringen en särskild utredare för att undersöka effekterna 

av de aktiva åtgärder som tas upp i diskrimineringslagen. Med detta vill man undersöka vilka av 

åtgärderna som uppnått bäst effekt samt vilka kostnader åtgärderna medför för de berörda.168 

Resultatet av utredningen blir en rad förslag till ändringar i diskrimineringslagen från utredaren 

där stor vikt läggs vid arbetsgivarens ansvar för att aktiva åtgärder genomförs i praktiken. Ingen 
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av de sju diskrimineringsgrundande punkter, däribland kön och könsidentitet/uttryck, är viktigare 

än någon annan. Benämningen ”könsöverskridande identitet” föreslår man byta ut till en mer 

aktuell benämning, ”könsidentitet”. 

Nyamko Sabuni berör området diskriminering i ett antal debattartiklar.169 I en debattartikel i 

Dagens Nyheter170 förklarar Nyamko Sabuni att diskriminering är ett övergrepp på de mänskliga 

rättigheter som ligger till grund för vårt demokratiska samhälle. Här skriver hon sedan om de 

ändringar i diskrimineringslagen som regeringen föreslår, något som Sabuni kallar för en tydlig 

förankring i den folkrättsligt grundade respekten för de mänskliga rättigheterna. Sabuni fortsätter 

att beskriva hur man från regeringens sida tacklar problemen med diskriminering, där förutom 

skärpta lagar också skärpta straff är en åtgärd:  

Vi inför en ny diskrimineringsersättning att utdömas vid diskriminering som ersättning för den 

kränkning som den diskriminerade utsätts för. Den kommer även att få en förebyggande effekt 

genom att ersättningen också ska bedömas utifrån den allmänpreventiva effekt nivån kan ha. Det 

har inte i tillräcklig utsträckning varit möjligt när skadestånd vid diskriminering hittills har 

utdömts.
171

 

Nyamko Sabuni skriver sedan att aktiva åtgärder från arbetsgivarens sida, sådana som omtalas i 

den tidigare nämnda utredningen, är värdefulla i arbetet att främja lika behandling. Hon lyfter 

dock upp problemet med tung regelbörda för småföretag, något som regeringen lovat att 

förenkla, och menar att det är viktigast med aktiva åtgärder där de är effektivast och har störst 

träffyta. Sabuni skriver tillsammans med näringsminister Maud Olofsson om betydelsen av 

jämställda styrelser i börsbolag och statliga bolag. En jämn könsfördelning, menar författarna, är 

en viktig rättvisefråga. Traditioner av manliga nätverk får inte hålla kvinnorna borta från den 

ekonomiska makten i samhället. Författarna målar upp en positiv utveckling när det kommer till 

jämställdhet i bolagen. Trots detta tycker författarna att utvecklingen är för långsam. Förslagen 

om lagstiftad kvotering anser författarna dock inte vara rätt väg att gå för att lösa problemet:  
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Att byta ut en orättvisa mot en annan är ingen bra lösning, oavsett om de som diskrimineras är 

kvinnor eller män. Vi vill se ett jämställt samhälle där vi bemöts efter vår kompetens och våra 

förmågor och meriter, inte kön eller hudfärg. Det går inte att åstadkomma med symbolpolitik, 

utan kräver ett uthålligt arbete på alla nivåer i samhället.
172

 

 Konkreta exempel på det arbete som författarna till artikeln nämner i citatet ovan, är dels att 

samla in beskrivningar från de börsnoterade bolagen av hur dessa jobbar med jämställd, för att 

sedan kunna göra en sammanställning av detta. Dels uppmuntrar man från regeringens sida 

kvinnor att söka sig till styrelseutbildningar genom ett finansiellt bidrag. Man vill bygga upp ett 

nätverk av kvinnor som börsbolagens styrelser kan använda sig av då de letar efter kvinnliga 

styrelsekandidater.173 Nyamko Sabuni förklarar vidare sin syn på kvotering som ett medel för att 

öka jämställdhet och motverka diskriminering i Expressen. Hon menar att det finns historiska 

bevis på att kvotering inte är ett effektivt sätt att förändra strukturer, och hänvisar till amerikansk 

politik där presidentkandidaten John McCain, genom att utnämna en kvinna i Sarah Palin, 

knappast bidrar till en bättre jämställdhetspolitik hos republikanerna. Det krävs en annan typ av 

vilja för att ändra attityder.  

Jag vill åstadkomma en bestående förändring, så att kvinnor och män har lika förutsättningar att 

utvecklas på sina jobb eller göra karriär. För det första tar regeringen krafttag för att utmana de 

individuella och strukturella hindren för kvinnor att nå höga chefspositioner. Vi satsar 100 

miljoner kronor om året 2007 - 2009 på att främja kvinnors företagande. [...] Fler företagande 

kvinnor skulle bidra till en starkare ekonomisk utveckling och bättre underlag för rekrytering av 

VD:ar, ordföranden och styrelser.
174

 

Nyamko Sabuni fortsätter sedan att beskriva det irrationella i att diskriminera kvinnor. I en 

globaliserad värld är det ett måste för företag och länder att attrahera den bästa kompetensen, 

menar hon. Vidare tydliggör Sabuni att samhället som hon vill se är ett där kompetens går före 

kön och hudfärg. Det ska kosta att diskriminera, därav de skärpta diskrimineringslagarna.175  
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Mäns våld mot kvinnor har hittills varit ett centralt ämne i jämställdhetsdebatten, och Nyamko 

Sabuni bryter inte den trenden. I slutet på 2007 lämnar regeringen över en skrivelse till riksdagen 

där regeringens syn på bland annat mäns våld mot kvinnor ska bekämpas.176 Skrivelsen redovisar 

huvuddragen i detta arbete. Den innehåller även en presentation av de utgångspunkter som 

regeringen använder, samt en problembeskrivning. I avsnittet om utgångspunkter står att läsa 

följande:  

Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning för att kunna åtnjuta mänskliga 

rättigheter. Regeringens definition av mäns våld mot kvinnor grundas på FN:s deklaration om 

avskaffande av våld mot kvinnor som antogs av FN:s generalförsamling 1993. […] Detta innebär 

att våldet omfattar fysiskt, sexuellt och psykiskt våld i hemmet och i samhället.
177

 

I problembeskrivningen förklarar författarna att trots att Sverige har kommit långt inom 

jämställdhet, utgör fortfarande kvinnors utsatthet för mäns våld ett stort samhällsproblem. Man 

förklarar också att det behövs mer kunskap kring orsakerna till att män slår kvinnor. För att 

uppnå detta är det avgörande att männen involveras på ett helt annat sätt än idag, menar 

författarna. Det framgår sedan att synen på kvinnor och mäns sexualitet är central för att förstå 

våldets struktur.178 I en replik i Svenska Dagbladet skriver senare Nyamko Sabuni om effekten av 

denna handlingsplan. Totalt satsades över en miljard kronor på insatser inom ramen för 

handlingsplanen, och resultatet blev en förhöjd kunskapsnivå och bättre struktur mellan 

myndigheter.  

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, komplext på det sätt att det sker i 

hemmet och därmed svårt att komma åt. Jag är realist – det går inte att stoppa det våldet på en 

mandatperiod. Därför krävs fortsatta kraftsamlingar på såväl nationell som lokal nivå, och det 

kommer jag att arbeta för de närmsta åren.
179
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De fortsatta satsningarna kommer ha särskilt fokus på det sexualiserade våldet. Nyamko Sabuni 

avslutar texten med en hänvisning till ett lagförslag om stalking och fotboja vid besöksförbud 

som regeringen lagt fram.180  

Den 10 juli 2008 överlämnar regeringen en skrivelse som redogör regeringens syn på hur 

prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska bekämpas.181 Handlingsplanen har 

som utgångspunkt att alla åtgärder ska ha ett tydligt fokus på den enskilde individens behov och 

att detta synsätt ska genomsyra myndigheternas arbete. Problemet beskrivs på följande sätt:  

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är ett allvarligt hinder för social jämlikhet, 

jämställdhet mellan könen och för de utsattas möjlighet att åtnjuta sina mänskliga rätigheter. 

Människohandel är en allvarlig kränkning av den enskilde individens människovärde och rätt att 

få bestämma över sitt liv och sin kropp.
182

  

I ett avsnitt om bakomliggande orsaker och drivkrafter förklarar regeringen att det som primärt 

upprätthåller prostitution och människohandel för sexuella ändamål är efterfrågan. Förutom 

sociala problem och missbruk som orsaker till prostitution, nämns möjligheten att tjäna pengar 

som orsak. Bristen på ekonomiska som sociala framtidsutsikter, hög arbetslöshet och växande 

fattigdom i vissa ursprungsländer, ses som en bidragande orsak till att göra människohandel 

lönsamt. De främsta lösningarna på sådana problem handlar om brottsbekämpning där 

organiserad brottslighet varit i fokus hos regeringen. Samarbete över nationsgränserna med detta 

är av stor betydelse, tillsammans med lagföring och brottsförebyggande åtgärder.183 

Angående prostitution skriver Nyamko Sabuni i en debattartikel om problemen som finns med 

bristande etikarbete hos myndigheter.184 Hon beskriver de stora problem som uppstår i krigs- och 

katastrofdrabbade länder med massvåldtäkter och osäkerhet för speciellt kvinnor. Särskilt 

problematiskt är att FN-personal som är där för att hjälpa befolkningen drar nytta av fattigdomen 

och sårbarheten hos lokalbefolkningen genom bland annat sexköp. Det är viktigt för regeringen 

att förebygga och beivra sådana handlingar.  
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Därför var en av åtgärderna i regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för 

sexuella ändamål att kartlägga de etiska riktlinjer som finns inom statsförvaltningen om sexköp i 

samband med utlandsresor eller utlandstjänstgöring, porrsurfning på nätet, och porrfria hotell vid 

inrikes tjänsteresa.
185

 

Resultatet av detta visar att det finns stora brister i mån av etiska riktlinjer. Det bildas ett ojämnt 

maktförhållande mellan den personal som arbetar i länderna och den fattiga lokalbefolkning som 

är beroende av tjänstemännen och soldaterna från rika västerländska länder. Sabuni skriver att 

målet bör vara att samtliga myndigheter har riktlinjer för att vägleda chefer och medarbetare i 

dessa frågor. För detta avser regeringen att avsätta medel för att öka kunskapen om 

uppförandekoderna.186 

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni skriver om jämställdhet i skolan, där det finns problem 

med skillnaden i hur flickor och pojkar presterar, och om grovt språkbruk och kränkningar. För 

att lösa dessa problem måste fler manliga lärare fungera som föredömen för pojkarna. 

Lärarutbildningen ska innehålla fortbildning för att motverka traditionella könsroller. Sabuni 

skriver även att en särskild satsning görs för att motverka och bekämpa hedersvåld och 

förtryck.187 Problemen med hedersvåld och förtryck förklarar samma författare vidare i en 

debattartikel i Dagens Nyheter:  

Idag får alltför många ungdomar sin frihet och skolgång beskurna av hedersrelaterade orsaker. 

Det handlar framförallt om flickor som växer upp i familjer med starka hederstraditioner. Inom 

dessa grupper betraktas kvinnans frihet ofta som ett hot mot familjen. Flickornas vilja är 

underordnad det som anses vara familjens bästa; männens, eller gruppens, heder baseras på 

flickornas sexuella beteende.
188

 

Författarna skriver att en ny skollag som snart går ut på remiss, avskaffar rätten till befrielse från 

vissa ämnen och moment (något som hittills missbrukats i hög grad) där flickor och kvinnor 

systematiskt har hållits undan på grund av religiösa och kulturella anledningar. Det ska tydligt 

framgå att även invandrarflickor har rätt till simundervisning, idrottslektioner och sex- och 

                                                           
185

 Ibid.  
186

 Ibid.  
187

 Björklund, Jan, Sabuni, Nyamko, 110 miljoner till jämställdhet i skolan, Dagens Nyheter, 12 juni 2008, s. 7 
188

 Björklund, Jan, Sabuni, Nyamko, Slut med befrielse från skolans sexundervisning, Dagens Nyheter, 31 maj 2009, 
s. 6 



51 
 

samlevnadsundervisning. Detta ser författarna som ett viktigt steg mot en mer jämställt 

Sverige.189  

Kulturvärlden är ett område där jämställdhetsarbetet måste utökas. Nyamko Sabuni skriver i flera 

debattartiklar om hur kulturvärlden domineras av män, och att det inom denna sektor, precis som 

inom de börsnoterade företagens styrelser, måste ges mer plats för kvinnor. Förutom att 

kulturvärlden utåt ofta företräds av män, samt att de högre chefspositionerna innehas av män, är 

också sexuella trakasserier ett problem i många fall.190 

I Aftonbladet våren 2011 skriver Nyamko Sabuni en debattartikel, som på många sätt tangerar 

det fokus på mannens roll i arbetet mot ett mer jämställt samhälle, som före detta 

jämställdhetsminister Jens Orback hade. Sabuni skriver att det är viktigt att välkomna pappan i 

föräldraskapet från första början. Hon beskriver ett motstånd till tanken om att se till pappans 

behov i förlossningssalen. Sabuni skriver:  

Hur ska vi kunna förvänta oss att pappor axlar föräldraansvaret om samhällets attityd från första 

stund är att mamman är den riktiga föräldern? Barn behöver knyta kontakt till båda sina föräldrar. 

Jämställdhet är inte en kvinnofråga. Det handlar om att bekämpa förlegade föreställningar om kön 

som begränsar individers möjligheter och rättigheter. […] Och ju fler pappor som delar lika på 

föräldraledigheten, desto snabbare slipper vi gamla föreställningar som missgynnar kvinnor på 

arbetsmarknaden.
191

  

Det sista för denna empiriska redovisning är en presentation av den skrivelse som regeringen den 

15 september 2011 överlämnade till riksdagen.192 I denna skrivelse redogörs regeringens 

jämställdhetspolitiska inriktning för perioden 2011 – 2014. Planen är att fortsätta den ambitiösa 

satsning på jämställdhetspolitiska områden som man påbörjade förra mandatperioden, skriver 

författarna. En central utgångspunkt är att följa upp och säkra hållbarheten i redan genomförda 

åtgärder. Främst lyfter man jämställdhetsintegrering samt internationellt samarbete mot 

prostitution, människohandel och våld mot kvinnor som områden att satsa på.    
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6.2 Ideologisk analys 

 

Analysen av perioden med Nyamko Sabuni blir steget mer komplext än de två tidigare 

perioderna, då Sabuni inte lika tydligt faller inom en av de ideologiska inriktningar som används 

för denna uppsats analys. Något som är säkert är dock att Sabuni, om något, tillhör den liberala 

inriktningen, och distansen till de övriga inriktningarna är lång.  

Det framgår av empirin att Nyamko Sabuni håller typiska liberala värden som individuella 

mänskliga rättigheter och demokrati högt. Rätten att åtnjuta dessa skall inte begränsas av kön. 

Sabuni talar om vikten av att kvinnan inte hålls tillbaka från den ekonomiska makten i samhället 

på grund av exempelvis traditioner av manliga nätverk193 eller strukturer som hindrar kvinnor att 

uppnå höga chefsposter194. Detta tillsammans med att hon uttryckligen säger sig vilja motverka 

traditionella könsroller som begränsar individers möjligheter och rättigheter195, illustrerar tydligt 

att Nyamko Sabuni tillämpar ett likhetsperspektiv beträffande könens natur. Det bygger vidare 

på den liberala tanken om att könet inte skall hindra jämlika rättigheter som väcktes av John 

Stuart Mill, och borta är också tanken om att könen har olika uppgifter och egenskaper i 

samhället, något som säkerligen till stor del kan förklaras med hjälp av att se på den historiska 

kontexten. Den moderna liberalismen är inte längre färgad av ett existerande samhälle där 

könsroller är en självklarhet.  

Nyamko Sabuni skriver att samhället ska bygga på principen om att individen står över 

kollektivets/familjens intressen. Diskriminering är ett övergrepp på de mänskliga rättigheter som 

ligger till grund för detta samhälle, det framgår på flera ställen i den empiriska redovisningen.196 

Det framgår dessutom att Sabuni anser att det framförallt är kvinnor som blir lidande då dessa 

rättigheter inskränks på olika vis.197 Hon lyfter dock även fram att mannen ibland diskrimineras. 

Tydligast blir det då hon skriver om en attityd i samhället som utestänger pappan från 

familjerollen.198 Det deskriptiva grundantagandet hos den liberala jämställdhetspolitiska 

ideologin lyder att kvinnor diskrimineras i fråga om politiska rättigheter och tillgång till det 
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offentliga. Detta överensstämmer delvis med Nyamko Sabunis argumentation. Det är dock inte 

särskilt tydligt att kvinnor generellt sett är underordnade män. Sabuni skriver inte gärna om 

kollektiva grupper, utan framhåller istället individen, och individen är inte alltid kvinna. Fram 

tonar en bild av att jämställdhetsministern ser ett samhälle där individer diskrimineras, oftast är 

de kvinnor men ibland även män. I och med att den nya diskrimineringslagen byter ut den 

tidigare jämställdhetslagen, underbyggs även denna bild av att Sabuni hellre talar om 

diskriminering än om jämställdhet.  

Vad vill då Nyamko Sabuni göra för att lösa de problem som hon beskriver? Det främsta som 

Sabuni lyfter fram handlar om ny lagstiftning eller översyn av redan existerande lagstiftnings 

effektivitet. Det handlar om lagstiftning som ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kön.199 Det blir även en balansakt för Sabuni då det handlar om diskriminering på arbetsplatser. 

Det gäller att utan för mycket tvångsinslag som kvotering och tillkrånglande i form av tunga 

regelverk för småföretagare, kunna motverka diskrimineringen som existerar. Det finns även 

inslag hos Sabuni av den typ av argumentation som syns hos den liberala jämställdhetspolitiska 

ideologiska inriktningen där en metod är att förklara det irrationella i att diskriminera kvinnor. I 

ett citat skriver Nyamko Sabuni att fler kvinnor skulle bidra till en starkare ekonomisk 

utveckling.200 På ett annat ställe förklarar hon att det är viktigt att attrahera den bästa 

kompetensen. Hennes önskan om ett samhälle där kompetens går före kön och hudfärg känns 

tydligt igen från det teoretiska kapitlet där det förklaras att liberala tänkare menar att om jobben 

skulle tilldelas baserat på meriter skulle det inte uppstå en uppdelad arbetsmarknad.201  

Trots att Nyamko Sabunis argumentation och debatterande stämmer in i den liberala 

jämställdhetspolitiska ideologins samtliga områden i det teoretiska analysverktyget, är det svårt 

att fastställa att Sabuni stödjer sig på en tydlig liberal jämställdhetspolitisk ideologi. Går vi 

tillbaka till den uppställning av den feministiska teorins två grundantaganden som görs i början 

av teoriavsnittet, ser vi att den feministiska teorin utgår från att kvinnor som grupp är 

underordnade män, samt att detta förhållande bör ändras. Nyamko Sabuni ger inte en helt tydlig 

bild av att punkt ett är gällande. Hon uttrycker det i en artikel i Aftonbladet: ”Jämställdhet är inte 

en kvinnofråga.” Hon ser förvisso att kvinnor oftare än män missgynnas av olika omständigheter, 
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men uttrycker sig med termer som ”särskilt kvinnor” eller ”speciellt kvinnor” eller ”framförallt 

kvinnor”. Detta signalerar tillsammans med den konstanta betoningen på individen att hon inte 

gärna ser en generell underordning. Nyamko Sabuni står med ena foten i den liberala 

jämställdhetspolitiska ideologin, men stegar med andra foten bort från en feministisk 

föreställning för att istället se allt ur ett vanligt liberalt perspektiv.  
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7. Slutsats 

 

Resultatet av den analys som gjorts där de fyra jämställdhetsministrarna skulle inordnas i en 

skala av olika jämställdhetspolitiska ideologiska inriktningar sammanfattas här med hjälp av den 

tabell som presenterades i kapitel 3.  

      1998 – 2003            2003 – 2006          2006 – 2011  

Analysen visade att det går att urskilja tre faser där den första fasen består av Margareta 

Winbergs tydliga inriktning av radikalfeministisk jämställdhetspolitisk ideologi. Under kategorin 

”könens natur” kan man se en influens av den socialistiska radikalfeministiska 

jämställdhetspolitiska ideologin. Den andra fasen utgör en slags övergångsfas där de 

radikalfeministiska inslagen trappas ned till förmån för en renodlad socialistisk 

radikalfeministisk jämställdhetspolitisk ideologisk inriktning. Mona Sahlins korta period som 

jämställdhetsminister hinner inte lämna något tydligt avtryck, men Jens Orback står för en tydlig 

 Liberal JPI Traditionell 

Socialistisk JPI 

Socialistisk 

Radikalfeministisk 

JPI 

Radikalfeministisk 

JPI 

Könens natur Särart i sitt tidiga 

stadium. Senare 

likhet. Det 

biologiska könet är 

ej upphov till olika 

roller i samhället.  

Tvetydligt. Idén om 

det kapitalistiska 

samhället som skapar 

den förtryckta kvinnan 

krockar med en 

”naturlig 

arbetsdelning” mellan 

könen.  

Likhet. Kvinnorollen 

skapas av det 

kapitalistiska 

samhället och 

reproduceras. 

Likhet. Patriarkatet 

skapar en 

underordnad kvinna. 

Miljö och sociala 

krafter skapar könen. 

Deskriptivt 

grundantagande 

Kvinnor 

diskrimineras i 

fråga om politiska 

rättigheter och 

tillgång till det 

offentliga.  

Kvinnoförtrycket är 

en del av 

klassförtrycket. Ingen 

specifik maktstruktur 

mellan könen finns.  

Reproduktionen av 

kvinnorollen som den 

omhändertagande i 

ett kapitalistiskt, 

patriarkalt samhälle 

leder till en 

exploatering av 

kvinnan. 

Kvinnoförtrycket 

grundar sig i det 

privata. Könsroller 

och kvinnors 

konstruerade 

sexualitet är grunden 

till ojämställdhet.   

Normativ 

handlingsplan 

Jämlik lagstiftning 

beträffande fri- och 

rättigheter. Samtal 

och utbildning för 

att upplysa om det 

irrationella i att 

diskriminera 

kvinnor.  

Genom ett upplösande 

av den kapitalistiska 

samhällsstrukturen 

med privategendom, 

försvinner 

klassförtrycket och 

därmed 

kvinnoförtrycket.  

Kvinnor bör slå sig ur 

de sociala relationer 

som fungerar 

förtryckande. 

Kvinnlig kollektiv 

”medvetandehöjning”. 

Upplösning av 

patriarkatet. 
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bortgång från den tidigare ”Winberg-eran”. Till sist visar analysen att Nyamko Sabuni inte delar 

någon ideologisk inriktning med de tidigare jämställdhetsministrarna. Istället intar Sabuni en 

ställning där hon förvisso delvis argumenterar och debatterar utifrån ett liberalt 

jämställdhetspolitiskt ideologiskt perspektiv, men det är svårt att säga om det alls är fråga om en 

feministisk teoretisk grund. Den halva blå ifyllningen i ”feminismskalan” representerar denna 

frångång från feministiska teoretiska grundantaganden som Nyamko Sabuni står för.  

Hur ser då den jämställdhetspolitiska idédebatten ut ur ett jämställdhetspolitiskt ideologiskt 

perspektiv under perioden 1998 – 2011. Det vi ser är en tydligt tillbakagående våg från den 

radikalfeministiska jämställdhetspolitiska ideologin. I och med Margareta Winbergs avgång, 

försvinner den radikalfeministiska prägeln i den jämställdhetspolitiska debatten, till förmån för 

den socialistiska radikalfeministiska inriktningen, som i sin tur får ge vika för en oklar liberal 

hållning till jämställdhetspolitiska frågor.  

Den historiska bakgrunden berättar en historia där jämställdhetspolitiken blir allt mer influerad 

av ett radikalfeministiskt tänkande ju närmare 2000-talet man kommer. Min undersökning visar 

att detta också är höjdpunkten för denna inriktning av jämställdhetspolitisk ideologi. Det som 

följer sedan är en stegvis tillbakagång som går betydligt snabbare än den framgång som beskrivs 

historiskt. Vi kan med säkerhet tala om en slags ”backlash” för feminismens inflytande i svensk 

jämställdhetspolitik. Om detta ska anses vara bra eller dåligt, tar jag inte ställning till (det är upp 

till var och ens jämställdhetspolitiska värderingar). Undersökningen täcker nu delar av den 

kunskapslucka som mejslades fram i inledningskapitlet där forskningen kring detta ämne under 

denna tidsperiod visades vara tunn. Likaså fungerar resultatet som ett förtydligande i den 

allmänna debatten om feminismens inflytande i svensk politik. Resultatet kan förhoppningsvis 

leda till ökad klarhet beträffande den förvirring som finns kring epitetet feminist. 

Metoden visade sig också väl lämpad för en undersökning av detta slag. Resultatet hänger dock 

på att avgränsningen är tillräckligt representativ för att kunna dra de slutsatser som gjorts, dvs. är 

jämställdhetsministrarna en tillräcklig indikator på att denna ”backlash” ser ut som den gör. För 

att ytterligare stärka studiens slutsats skulle en vidare definition av idébärare kunna säkra de 

problem med den snäva definitionen av idébärare som kan medföra att viktig information 

utelämnas, som också diskuteras i denna uppsats’ metodavsnitt. Det här skulle kunna sägas vara 

uppsatsens begränsning, men något som skulle kunna åtgärdas med en fortsatt forskning. 
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Därmed inte sagt att uppsatsen kunde fått ett mer godtagligt resultat med någon annan metod. En 

annan brist som finns är svårigheterna med att analysera något som inte finns med i det 

analytiska verktyget. Främst tänker jag på resultatet som visar att Nyamko Sabuni befinner sig 

utanför den liberala jämställdhetspolitiska ideologin. Uppsatsen innehåller inga teoretiska 

referensramar utanför feministisk teori, och det blir därmed inte klargjort vad hennes argument 

grundas på, om inte feministisk teori. Om inte jämställdhetspolitisk ideologi innehåller en viss 

typ av, och en viss mängd av, feministisk teori, vad består den då av? Även detta skulle kunna 

vara ett område att vidare utforska, men det förringar inte denna uppsats relevans eller giltighet, 

eftersom syftet var att undersöka den jämställdhetspolitiska debatten ur ett jämställdhetspolitiskt 

ideologiskt perspektiv där de ideologiska inriktningarna innehåller olika typer av, och olika 

mycket av, feministisk teori. Vart den tillbakagående vågen tar vägen efter feminismens ände 

spelar därför ingen roll.   

7.1 Personliga reflektioner 

 

So now, less than five years later, you can go up on a steep hill in Las Vegas and look West, and 

with the right kind of eyes you can almost see the high-water mark – that place where the wave 

finally broke and rolled back. – Hunter S. Thompson  

Trots att Thompson skriver om en annan tid och en annan plats (slutet på 1960-talets San 

Francisco) är det inte särskilt svårt för mig att göra kopplingen. Optimismen som föds med 

framgången för de idéer som man tror är lösningen på de stora världsproblemen, bryts plötsligt 

ned och försvinner bort till förmån för något annat. Kvar blir nostalgiska tillbakablickar. Jag kan 

tänka mig att denna sinnestämning idag råder hos många feminister i Sverige.  

Så här i efterhand ser man att de idéer som blomstrade på den tiden aldrig försvann bort för gott. 

Mycket av idéarvet från slutet på 60-talet är det som underbyggde de radikala feministiska 

strömningar som fick sin höjdpunkt i slutet på 1990-talet i Sverige. Jag håller inte med om allt 

som Winberg sa, men där finns viktiga tankar som jag verkligen hoppas inte försvinner för gott, 

tankar som jag tror kommer behövas återigen i framtiden.       
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