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Abstract 

The purpose with this study is to map out and analyze the Swedish parliament parties and 

their gender equality politics, by examining how the parties take on the gender equality 

problem and what solutions they may suggest. The purpose is also to compare the parties and 

their politics concerning this issue. Therefore should this paper try to answer these questions: 

1. How do the Swedish parliament parties vary in their gender equality politics in terms 

of parental insurance and quotas? 

2. Do the parties prefer the fast track model or the incremental model? 

3. Why are there differences between the parties?  

To answer these questions I use mainly qualitative text analysis, where each party´s politics 

concerning this issue have been examined intensively. To compare the parties more 

effectively I have used two models, the fast track model and the incremental model. This 

study is both a descriptive and a comparative study.   

The result shows that the variation in terms of gender equality politics is quite big between the 

parties, especially when it comes to the solutions of the problem. The result also shows that 

three parties out of eight prefer the fast track model. In search for the answers to the third 

question of the paper the result shows two main explanations, one is how the parties construct 

the problem also affecting their politics. The other explanation is that history still matters on 

how the parties handle the gender equality problem.  
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1 INLEDNING 

1.1 Problemformulering 

Numera diskuteras jämställdhet mellan könen på en rad olika arenor världen över. Både FN 

och EU har börjat driva på processen för att stärka kvinnors ställning och öka kunskapen om 

jämställdhet. I dag är exempelvis jämställdhet mellan kvinnor och män en del av den 

europeiska unionens värdegrund, tillsammans med bland annat frihet, demokrati och 

jämlikhet. Därmed har jämställdhetspolitiken och dess mål växt till att bli en europeisk 

angelägenhet (Bergqvist, Adman & Jungar 2008: 109-110). Samtidigt har FN antagit 

deklarationer för jämställdhet, bland annat vid kvinnokonferensen i Peking 1995, där FN 

uppmanar sina medlemsländer att jobba mer aktivt med jämställdhetsfrågor och mer jämlikt 

politiskt deltagande. I deklarationen rekommenderas också medlemsländerna använda mer 

aktiva verktyg för att få bukt med snedfördelningen i den politiska representationen och på så 

sätt öka andelen kvinnor inom politiken (Dahlerup & Freidenvall 2008: 7-8). I kölvattnet av 

detta har allt fler länder anammat kvotering som medel för att öka kvinnors representation på 

olika samhällsarenor. Idag använder sig cirka 40 länder i världen av någon form av kvotering 

genom vallagar, medans politiska partier i 50 länder frivilligt använder sig av kvotering för att 

öka andelen kvinnliga namn på sina vallistor. Därmed använder sig ungefär hälften av 

världens länder kvotering för att bryta kvinnors underrepresentation på den politiska arenan 

(Dahlerup & Freidenvall 2008: 5-7; Dahlerup 2006: 6-7). Men oavsett vad som diskuteras 

inom den internationella jämställdhetsdebatten framhålls de nordiska länderna som goda 

exempel. Där Sverige ihop med sina grannar befinner sig bland de främsta vad det gäller 

andelen kvinnor i nationella parlament (Bergqvist et al 2008: 34). Även när FN-organet 

UNDP gör sina två mätningar angående jämställdhet (GDI och GEM) visar det sig att Sverige 

i ett jämförande perspektiv rankas högt (Bergqvist et al 2008: 10). I ett internationellt 

jämförande perspektiv må Sverige anses vara ett föredöme vad det gäller jämställdhet mellan 

kvinnor och män, men kritiker menar att mycket arbete återstår. Exempelvis visar forskning 

från 2001 att männen innehar 74 % av toppjobben inom näringslivet, politiken, kulturlivet och 

den akademiska sfären (Dahlerup & Freidenvall 2008: 9). Samtidigt som männen i genomsnitt 

har 16 % mer i lön än vad kvinnorna har (medlingsinstitutet.se). Mängder av idéer finns 

angående hur man kan infria ett mer jämställt Sverige. Något som de svenska 

riksdagspartierna förväntas förhålla sig till på ett eller annat sätt. I denna uppsats kommer 

därför riksdagspartiernas jämställdhetspolitik att analyseras.     
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera de svenska riksdagspartiernas politik 

angående jämställdhet, genom att undersöka hur riksdagspartierna tar sig an 

jämställdhetsproblematiken och vilka eventuella politiska lösningar de förordar, för att sedan 

jämföra dem med varandra. Därmed skall uppsatsen svara på följande frågor:    

1. Hur varierar riksdagspartiernas jämställdhetspolitik åt angående föräldraförsäkring och 

kvotering?  

2. Förordar partierna snabbspårsmodellen eller steg-för-steg-modellen?   

3. Varför skiljer sig partierna åt? 

1.3 Definitioner av uppsatsens grundbegrepp 

Här nedan finner jag det lämpligt att kort definiera uppsatsens tre grundbegrepp, jämställdhet, 

föräldraförsäkring samt kvotering. För att på så sätt underlätta förståelsen för den valda 

frågeställningen och uppsatsens fortsättning.  

1.3.1 Jämställdhet  

Begreppen jämställdhet och jämlikhet blandas ofta samman, båda menar allas lika värde. 

Däremot menas jämlikhet alla individers lika värde, medan jämställdhet fokuserar på 

jämlikhet mellan kvinnor och män. Alltså innefattar jämlikhet även jämställdhet. I svensk 

kontext har arbetet med jämställdhet pågått i över 100 år. Från att handlat om kvinnlig 

rösträtt, aborträtt et cetera till att idag bland annat handla om kvinnor om mäns lika villkor 

och möjligheter att förena privatliv och yrkesliv, samt att försöka uppnå jämnare 

könsfördelning i beslutsfattandet. Kort sagt handlar jämställdhet om makten och 

möjligheterna att forma samhället och sitt egna liv, oavsett kön (Larsson & Jalakas 2008: 34-

35).   

1.3.2 Föräldraförsäkring  

Föräldraförsäkringen är den försäkring som föräldrar erhåller efter att de fått barn. Idag finns 

det totalt 480 dagar att ta ut per barn. 390 av dagarna erhåller föräldrarna sjukpenningsnivå 

medan resterande dagar ligger på lägsta nivå. Idag är föräldraförsäkringen utformad så att 60 

dagar är öronmärkta till vardera föräldern, dessa dagar kan alltså inte bytas bort sinsemellan. 

Resterande dagar delar föräldrarna som de önskar. I syfte att föräldrar skall dela mer lika har 

också en så kallad jämställdhetsbonus införts, som föräldrar med barn födda efter den 30 juni 

2008 kan inkassera. Jämställdhetsbonusen betalas ut när den föräldern som tagit ut minst 
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föräldradagar börjar ta ut fler utöver de öronmärkta 60 dagarna 

(forsakringskassan.se/foraldraforsakring; forsakringskassan.se/jamstalldhetsbonus).   

1.3.3 Kvotering:  

Konkret handlar kvotering om att ställa upp kvantitativa mål med siffror. Exempelvis att 

minst 20 % skall vara under 25 år i en idrottsföreningsstyrelse, eller 40 % skall vara män på 

landets omsorgsutbildningar. Alltså bindande krav om att ett visst antal från en viss grupp 

skall uppfylla vissa kvoter (Dahlerup & Freidenvall 2008: 9-10).  

”Kvotering kan definieras som en målinriktad rekrytering med syftet att snabbt rätta till 

oönskade skevheter i samhället” (Dahlerup & Freidenvall 2008: 10).  

I denna uppsats kommer endast fokus ligga på hur riksdagspartierna förhåller sig till kvotering 

som ett instrument för jämställdhetspolitiken. Alltså hur partierna ser på kvotering som idé 

och medel för att jämna ut eventuella maktskillnader mellan könen (Dahlerup & Freidenvall 

2008: 11-12) .  

1.4 Metod, materialval och avgränsning 

Här nedan kommer bland annat uppsatsens metod och angreppsätt att klargöras och 

diskuteras. För att sedan följas av en redogörelse över vilka materialval och välbehövliga 

avgränsningar som gjorts. 

1.4.1 Metod och angreppsätt 

Uppsatsens frågeställningar och syfte har både en beskrivande och en jämförande dimension. 

Först och främst skall jag beskriva hur riksdagspartierna ramar in frågor om jämställdhet. 

Alltså hur de argumenterar för deras uppfattningar om jämställdhet och i frågor så som 

föräldraförsäkring och kvotering. Denna del görs med fördel genom kvalitativ textanalys och 

argumentationsanalys (Esaiasson, Giljam, Oscarsson och Wägnerud 2007: 248-249; Bäckman 

2005: 38). Där argumentationsanalysen fungerar som ett slags verktyg för att lättare kunna 

urskilja partiernas ståndpunkter och dess eventuella likheter och olikheter. Genom att 

systematiskt lyfta fram och analysera partiernas argumentation angående jämställdhet 

(Bäckman 2005: 40-41).  

1.4.2 Material och avgränsningar  

Materialet till den empiriska delen är endast riksdagspartiernas officiella politik, och är hämtat 

från respektive partis hemsida. Det är alltså endast den officiella partipolitiken som skall svara 

på uppsatsens frågeställningar, då varken enskilda politikers åsikter eller debattutspel kommer 
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att tas hänsyn till. I de få fall där partiernas politik kring kvotering inte gått att finna via deras 

hemsidor har istället mejl skickats till respektive partis officiella adress (se bilaga 1). 

Eftersom det endast är riksdagspartiernas officiella politik kring dessa frågor som görs 

gällande är materialet relativt litet. Denna så kallade snäva materialvalsprocedur har både sina 

fördelar och nackdelar. Med en liten mängd material minskar riskerna att finna det 

”önskvärda”, och på så sätt minimeras riskerna att finna sådant som kan bekräfta ens egna 

fördomar. Men samtidigt finns ovissheter med en liten mängd material, bland annat risken att 

man som författare kan missa något väsentligt i sammanhanget (Esaiasson et al 2007: 248-

249). Min förhoppning är att jag reducerat detta genom att endast utgå från partiernas 

officiella ståndpunkter angående jämställdhet, föräldraförsäkring och kvotering.  

1.4.3 Val av partier och tidsepok   

Vid val av partier och tidsepok har jag valt att avgränsa mig till de åtta riksdagspartier som 

idag besitter den svenska riksdagen, samt att endast utgå ifrån deras aktuella politik på 

området. Självklart går det att undersöka hur partierna förhållit sig till dessa frågor över tid, 

men med den tidsram och storleksbegränsning som denna uppsats ålagts krävs vissa 

avgränsningar. Så istället för att plocka bort ett antal riksdagspartier och undersöka 

förändringar över tid, så har jag valt att alla riksdagspartier skall undersökas utifrån deras 

nuvarande ståndpunkter på det valda området.  

Det går givetvis att studera och analysera riksdagspartiernas jämställdhetspolitik utifrån 

diverse olika frågor på området. Denna uppsats avgränsar sig emellertid till att endast 

analysera hur riksdagspartierna tar sig an jämställdhetsproblematiken generellt och utifrån 

deras politik kring föräldraförsäkring samt kvotering. Anledningen till att just undersöka 

föräldraförsäkring och kvotering är att de båda är dagsaktuella i den svenska 

jämställdhetsdebatten. Därför förväntar jag mig att samtliga partier utformat politik och 

ståndpunkter kring dessa frågor. Detta torde också underlätta undersökningen och göra 

jämförelsen mellan partierna mer rättvis.  
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1.5 Disposition 

Denna uppsats är uppdelad på sex kapitel, där det första och föregående inledande kapitlet 

precis presenterats. I studiens andra kapitel som går under namnet bakgrund kommer först 

jämställdhet att redovisas enligt moderniseringsteori, alltså vad tidigare forskning kommit 

fram till om varför jämställdhetsområdet kommit att bli ett integrerat politikerområde i främst 

liberala demokratier. Andra avsnittet i bakgrundskapitlet kommer den svenska 

jämställdhetsdebatten och politiken att redovisas. Med utgångspunkt från 1950-talet fram tills 

idag. I tredje kapitlet kommer studiens analytiska perspektiv av redovisas, alltså de modeller 

som kommer att användas som uppsatsens analys redskap. Detta följs av ett empirikapitel där 

riksdagspartiernas nuvarande jämställdhetspolitik kommer att behandlas, med separata avsnitt 

för föräldraförsäkring och kvotering. Det femte kapitlet är avsett för själva analysdelen av 

studien. Där partiernas jämställdhetspolitik som redovisats i kapitel fyra skall analyseras 

utifrån snabbspårsmodellen och steg-för-steg-modellen.  Det femte och sista kapitlet i 

uppsatsen reserveras för slutsatser och eventuella svar på frågeställningarna. I samma kapitel 

kommer också en egen diskussion att avhandlas.        

2 BAKGRUND 

Här nedan kommer först ett avsnitt om vad tidigare forskning kommit fram till angående hur 

jämställdhet som politikområde kommit att bli en integrerad del i liberala demokratier. Denna 

kortare beskrivning efterföljs sedan av ett avsnitt där jämställdhetspolitiken i Sverige i korta 

drag kommer att skildras. Denna bakgrund är inte på något sätt allomfattande, utan syftet är 

att ge en bakgrund till varför jämställdhetspolitiken idag bland annat kretsar kring frågor om 

kvotering och utveckling av föräldraförsäkring.    

2.1 Jämställdhet utifrån moderniseringsteori 

I boken ”Modernization, Cultural change and Democracy” (2005) påvisar forskarna Ronald 

Inglehart och Christian Welzel med sin stora studie hur modernisering uppkommer, och vilka 

egentliga konsekvenser moderniseringen har för politiska och kulturella förändringar.  

I kapitel 1 förklarar författarna hur socioekonomisk utveckling och modernisering är länkade. 

Bland annat genom att förklara vilka konsekvenser som industrisamhällen och sedermera 

utvecklingen till postindustriella samhällen har och har haft på politiska och kulturella 

förändringar. I industrisamhällen pekar författarna på två stora och viktiga förändringar, 

byråkrati och sekularisering (man går ifrån ”traditional values” till ”secular-rational values”). 
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I takt med att industrin och den tekniska vetenskapen präglar allt större delar av samhället 

ökar också tilltron till rationalitet och mekanisk utveckling och mindre till religionens krafter.  

I postindustriella samhällen där människor fått en större ekonomisk trygghet och där allt fler 

jobb kräver kreativa och mer utbildade arbetare än i industrisamhällen medför nya 

förändringar. Framförallt visar författarnas forskning att medborgarna i dessa samhällen 

tenderar att öka sina sympatier för vad dem kallar ”self-expression values” (man går från 

”survival values” till ”self-expression values”). Något som omfattar mer personlig autonomi, 

ökad tolerans mot andra grupper och homosexuella, viljan att ha fler valmöjligheter, nya 

organisering – och uttrycksätt etc. (Inglehart & Welzel 2005: kap.6). Det är också denna 

utveckling som bereder vägen för en fundamental vändning vad det gäller jämställdhet och 

kvinnors roll i samhällen. Från att kvinnor som grupp haft en underordnad roll i stort sett varje 

samhälle till att: ”(…) in the postindustrial phase, a trend toward gender equality becomes a 

central aspect of modernization” (Inglehart & Welzel 2005: 272).  

Fortsättningsvis argumenterar forskarna att kvinnor som grupp aldrig haft sådana friheter och 

rättigheter genom historien som de nu har i de postindustriella demokratierna. Samtidigt som 

kvinnor allt mindre finner sig i gamla socialt konstruerade roller och dess begränsningar. 

Avslutningsvis menar forskarna att jämställdhet, ihop med tolerans för andra grupper så som 

homosexuella, invandrare och andra etniciteter är på god väg att bli grundläggande element 

för vad vi idag kallar demokrati (Inglehart & Welzel 2005: 273).  

Däremot betonar forskarna att oavsett grad av modernisering kommer inte alla världens länder 

att plötsligt likna varandra till punkt och pricka, utan länders egna kulturella värden, språk, 

geografiska läge et cetera kommer att leva vidare och påverka ländernas utveckling på ett 

eller annat sätt (Inglehart & Welzel 2005: 64-68). Därför anser jag att det är på sin plats att 

beskriva kortfattat hur den svenska jämställdhetsdebatten och dess kontext sett ut de senaste 

sextio åren.  

 2.2 Jämställdhet i svensk kontext 

Då Anita Larsson och Anne Jalakas (2008: 25) tar sig an uppgiften att summera svensk 

jämställdhetspolitik över dem senaste 50 åren beskriver de en tid då mycket har gjorts på 

området, men att mycket arbete kvarstår. Samtidigt som livet för både kvinnor och män 

förändrats radikalt sedan 1950-talet.  
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Under 1960-talet var hemmafrun idealet, oavsett klasstillhörighet. Det som skyndade på 

kvinnor att gå ut på arbetsmarknaden var arbetsgivarna som försökte mildra bristen på 

arbetskraft. Samtidigt lanserade liberalen Eva Moberg en essä ”Kvinnans villkorliga 

frigivning” där hon ifrågasatte kvinnans dubbla roll, som både ansvarig för hem och barn 

medan hon arbetade. Hennes argument var att både män och kvinnor borde dela på det 

obetalda arbetet och ansvaret för deras gemensamma avkomma. Detta ledde till mängder av 

debatter och kritik från olika håll och kanter. Därmed var jämställdhetsdebatten igång, och för 

första gången användes termen könsroll. Under 1960-talet var kvinnans roll på många sätt 

svag, bland annat var särskilda kvinnolöner inskrivna i kollektivavtalen och gjorde 

lönediskriminering fullt laglig. Medan våldtäkt inom äktenskapet inte var ett brott förrän 

1965, samtidigt som männen utgjorde 90 % inom politiken och ägnade endast en timme per 

vecka åt hushållsarbete (Larsson & Jalakas 2008: 25-27). 

Under hela 1970-talet präglades Sverige av den vänstervåg som svepte in efter 1968. Ordet 

jämställdhet kom att användas allt mer frekvent, framförallt bland politiker. Så till den milda 

grad att jämställdhet blev ett eget politikerområde 1972. Många reformer gjordes också på 

jämställdhetsområdet, bland annat byttes den tidigare sambeskattningen ut, där gifta par delat 

lika på skatten oavsett inkomst. Till förmån för särbeskattning, där kvinnor och män blev 

betraktade som självständiga individer utifrån skattehänseende. Vilket resulterade i att det 

lönade sig bättre för kvinnor att lönearbeta. Den tidigare mödraförsäkringen bytte namn till 

föräldraförsäkringen, för att på så sätt uppmuntra och uppmärksamma att även pappor kunde 

vara hemma med barnen. I en tid då pappor endast tog ut 1 % av föräldradagarna (Larsson & 

Jalakas 2008: 27-28). 

En annan debatt och sedermera en reform som fick stor uppmärksamhet under 1970-talet var 

abortfrågan. Något som professorn i statskunskap Maud Eduards summerar så här: 

”Med 1974 års abortlag fick kvinnan ökad bestämmanderätt över sin kropp. Sitt liv. Ingen annan ägde längre 

formell rätt att värdera kvinnors skäl för att avbryta en graviditet. Det måste naturligtvis ses som en vändpunkt i 

demokratisk och frigörande riktning” (Eduards 2007: 90). 

Även på den representativa politiska arenan hände det en hel del saker. Exempelvis var 14 % 

av riksdagsledamöterna kvinnor 1971, 8 år senare utgjorde kvinnorna 28 %, alltså en 

fördubbling. Denna ökning och framväxt av kvinnliga ledamöter försöker Lena Wängnerud 

(Kvinnorepresentation 1999: 34-39) finna förklaringar till. Genom att exemplifiera med de två 

motsatta bilder som ofta målas upp i debatten om jämställdhet. Där den ena representerar 
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kortfattat: Låt tiden och utvecklingen ha sin gilla gång, så löser det sig, medan den andra 

bilden uttrycks kortfattat: Det krävs medvetna val och insatser. Wängnerud menar att det finns 

stöd för båda dessa förklaringar, men att det finns fler element som spelar in och att det 

därmed inte går att peka ut enstaka faktorer som avgörande (Wängnerud 1999: 38-39) 

Kritiker inom bland annat den växande kvinnorörelsen och politiken menade att mer 

behövdes göras på jämställdhetsområdet under 1970-talet. Bland annat var inte barnomsorgen 

tillräckligt utbyggd, då endast vart åttonde barn hade dagisplats. Samtidigt som 53 % av 

kvinnorna förvärvsarbetade i början på 1970-talet (Larsson & Jalakas 2008: 27-28). 

1980 var året då jämställdhet kom att lagstadgas, och en så kallad jämställdhetsombudsman 

(Jämo) kom att tillsättas. Jämställdhetsombudsmannen skulle fungera som både en myndighet 

och person. Denna myndighet hade sedan till uppgift att sprida information om jämställdhet 

och se till att lagen följdes. Jämställdhetsombudsmannen skulle också se över 

lönediskrimineringen mellan män och kvinnor. Den förändrade föräldraförsäkringen hade inte 

haft någon större effekt för att dela upp föräldradagarna mer jämlikt mellan kvinnor och män, 

därför infördes det en lag 1980, där männen fick ta ut 10 dagar ledigt vid barnafödsel. I ett 

försök att uppmuntra till mer gemensamt ansvarstagande för barnen (Larsson & Jalakas 2008: 

29). 

Från att på 1960-talet haft hemmafrun som ideal var nu tvåförsörjarfamiljen på 1980-talet 

verklighet. 79 % av kvinnorna med barn under 7 år förvärvsarbetade och 98 % ut av männen. 

Bland annat till följd av satsningarna på barnomsorgen. Ett par år senare tog riksdagen beslut 

om att samtliga dagisköer skulle byggas bort fram till 1991, och att alla barn över 1,5 år 

därefter skulle garanteras dagisplats (Larsson & Jalakas 2008: 29). 

1985 valde Centerpartiet Karin Söder till partiordförande, därmed fick Sverige sin första 

kvinnliga partiledare (Larsson & Jalakas 2008: 29). Samtidigt som kvinnorna utgjorde 32 % 

av samtliga riksdagsledamöter (Wängnerud 1999: 35). En bidragande orsak till att andelen 

kvinnor i riksdagen och på ministerposter ökade så pass kraftigt var att partierna sedan 10 år 

tillbaka internt och mellan varandra hade börjat tävla om olika jämställdhetsmål. Ofta var 

målen formulerade som rekommendationer, men Folkpartiet gick ut redan 1972 och lovade att 

40 % inom partiet snart skulle vara kvinnor. 1984 rekommenderade Folkpartiet att varva sina 

vallistor så att lika många män som kvinnor skulle kunna väljas. Partierna började plötsligt 

jämföra sig med varandra och försöka överglänsa varandra om vem som var bäst gällande 
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jämställdhet och kvinnlig representation. Detta utnyttjades av olika krafter för att pressa på 

det egna partiet och dess representation (Dahlerup & Freidenvall 2008: 46-48). Ett exempel 

på den interna partiutvecklingen var Vänsterpartiet, då kvinnor utgjorde 16 % av dess 

riksdagsledamöter 1985. Medan kvinnor kom att utgöra 38 % av partiets riksdagsledamöter 

tre år senare efter valet 1988 (Wängnerud 1999: 35). 

Men på andra samhällsarenor rådde andra verkligheter, exempelvis bestod näringslivets 

toppositioner till 99 % av män, jämfört med 69 % inom politiken år 1989. Totalt innehades 13 

% av Sveriges toppositioner av kvinnor i slutet av 1980-talet (Larsson & Jalakas 2008: 30). 

Under 1990-talet förvärvsarbetade nästan alla småbarnsmammor, men deras yrkesliv skiljde 

sig jämfört med männens. Exempelvis jobbade 45 % av kvinnorna deltid jämfört med männen 

där 8 % jobbade deltid. Många kvinnors yrkesliv präglades av att ingå i exempelvis 

personalpooler, röra sig mellan olika arbeten, utbildningar och föräldraledighet. Något som 

diskuterades i debatten som onormalt och att det ledde till dåliga arbetsvillkor. 

Löneskillnadsutredningen från 1992 pekade också på att betydande lönediskriminering 

förekom (Larsson & Jalakas 2008: 30). 

Föräldraförsäkringsdebatten var också omfattande på 1990-talet. Den ständiga frågan var 

vilka incitament som krävdes för att få fler män att ta föräldraledigt? 1995 stiftade man en lag 

om att en månad av föräldraledigheten skulle oavkortat gå till fäderna, som till skillnad mot 

den övriga föräldraledigheten inte kunde ges bort till mödrarna (Larsson & Jalakas 2008: 30). 

Kvotering var också ett ämne som blossade upp på en rad olika samhällsarenor under 1990-

talet. Inom politiken som tidigare hade präglats av framtidsoptimism och det Dahlerup och 

Freidenvall (2008: 60-61) kallar steg-för-steg-modellen förändrades nu. Tidigare hade 

partierna i riksdagen avfärdat medel som kvotering som något onödigt, då alla partier var 

eniga om att ökad kvinnorepresentation var något eftersträvansvärt och positivt. Istället för 

kvotering hade de flesta partier satsat på utbildning– och informationsinsatser. Samt att de 

hade satt upp formella riktlinjer om frivilliga interna mål kring jämställdhet inom det egna 

partiet. Men under 1990-talet blev snabbspårsmodellen och dess kritiska syn på utveckling 

mer påtaglig. Främst bland de röd–gröna partierna, och skiljelinjerna mellan riksdagspartierna 

och dess lösningar på jämställdhetsproblematiken blev allt större. Förklaringar till denna 

förflyttning är många, bland annat pekades kvinnoförbunden inom partierna ut som starka 

påtryckare. Konkurrensen mellan partierna var också en bidragande orsak, samtidigt som 
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diskussionerna om kvoteringslagstiftning också påverkade. Sammanfattningsvis fungerade 

dessa faktorer för en radikalisering inom den svenska politiken. Resultatet blev att de röd – 

gröna riksdagspartierna kom att besluta om partikvotering, exempelvis Socialdemokraternas: 

varannan damernas, och Vänsterpartiets: minst 50 % kvinnor. De borgerliga partierna var 

också positivt inställda till jämn könsbalans, även om de föredrog frivilliga 

rekommendationer. Detta kom alltså att handla framförallt om hur riksdagspartierna ställde 

upp sina vallistor inför val med kvotering som medel (Dahlerup & Freidenvall 2008: 60-62; 

Dahlerup 2006: 71-72). Men kvoteringsdebatten kom även att nå andra arenor under 1990-

talet.  

Under mitten av 1990-talet kom även en annan kvoteringsdebatt igång. Då den 

socialdemokratiska regeringen med utbildningsminister Carl Tham i spetsen landsatte en stor 

reform för att ändra vad dem ansåg den skeva fördelning mellan män och kvinnor inom den 

akademiska världen. Maud Eduards sammanfattar detta initiativ så här: 

”Thams reformarbete gällde både andelen kvinnor och kunskapsproduktionen kring kön/genus. Det förra skedde 

i form 31 ämnesspecifika professurer, de så kallade Thamprofessurerna, samt en serie doktorandtjänster för 

underrepresenterat kön, det senare genom sex särskilda genusprofessurer med tillhörande forskarassistenttjänst 

samt doktorandtjänst, totalt 18 anställningar. Dessutom inrättades Nationella sekretariatet för genusforskning i 

Göteborg, i syfte att överblicka genusforskningen i Sverige och dess resultat” (Eduards: 2007: 195). 

Denna reform kom både att risas och rosas. Kritiker menade att denna reform var ett hot mot 

den meritbaserade rekryteringen inom den akademiska världen, ifall kvinnor skulle tillsättas 

genom positiv särbehandling. Medan andra menade att reformen skulle bidra till att vidga 

kunskapsbegreppet, och på så sätt också höja kompetensnivån inom den akademiska världen 

(Eduards 2007: 196-197). 

Under 2000-talet kom föräldraförsäkringen att reservera 2 månader åt männen, i ännu ett 

politiskt försök att göra uttaget av föräldraförsäkringen mer jämställd. År 2006 tog papporna i 

genomsnitt ut 20 % av samtliga föräldradagarna. Vid statistik över fackförbundsfamiljerna 

LO, TCO, SACO och hur dess medlemmar valde att disponera föräldraledigheten visade det 

sig att fäder med medlemskap i LO (Landsortsorganisationen i Sverige) valde 30 % ut av 

fäderna att ta ut mer än de två reserverade månaderna. Inom TCO (Tjänstemännens 

centralorganisation) valde 40 % av fäderna att ta ut mer än de två reserverade månaderna. 

Medan 50 % av fäderna inom SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) tog ut mer 
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än de två reserverade månaderna. Vid vård av sjukt barn, de så kallade VAB -dagarna var 

siffrorna mer jämlika, då männen 2006 tog ut 33 % av dem (Larsson & Jalakas 2008: 32). 

Även inom samhällets toppositioner har förändringar skett. Från slutet av 1980-talet fram till 

2000-talet hade kvinnor på toppositioner fördubblats, från 13 % till 25 %. Främst inom 

politiken där 45 % av dess toppositioner innehades av kvinnor. Minst jämställt var fortfarande 

näringslivets topp, där 5 % kvinnor återfanns (Larsson & Jalakas 2008: 32-33). Detta menar 

Dahlerup, Freidenvall och Teigen (2006: 56-57) är en paradox. Genom att peka på kvinnors 

höga nivåer av närvaro inom de politiska institutionerna, samtidigt som manligt ledarskap 

dominerar mellan 85 till 95 % inom näringslivet och den akademiska världen.  

Med det ovannämnda som bakgrund kom dåvarande vice statsministern Margareta Winberg 

att år 2002 hota med könskvotering inom näringslivet. Winberg menade att om inte 

börsnoterade bolagsstyrelser kom att besittas av minst 25 % kvinnor till år 2004 var 

lagstiftning den enda utvägen. Vid den tidpunkten var endast 7 % av styrelseledamöterna i 

börsnoterade bolagsstyrelser kvinnor. Därmed hade ännu en kvoteringsdebatt på ännu en 

samhällsarena lyfts upp till ytan. Två huvudsakliga motsatta argumenteringar kom att göra sig 

särskilt hörda i debatten efter Winbergs utspel. Den ena sidan menade att kvotering var bra för 

företagen och hela samhället i stort. Då hela kompetensreserven skulle tas tillvara, och inte 

bara halva. De menade samtidigt att det föreföll odemokratiskt att kvinnors kompetens inte 

räknades som kunskaper. Den andra sidan menade däremot att kompetenta kvinnor som valts 

in i styrelser skulle stigmatiseras som in kvoterade. Det hävdades också att det inte fanns 

tillräckligt med kompetenta kvinnor. Samtidigt som andra kritiker menade att tillsättning av 

styrelser är ägarna till företagens uppgift och inte politikernas. Oavsett ställningstagande i 

debatten kom hotet om lagstiftning att pressa bolagsstyrelser att öka andelen kvinnliga 

styrelseledamöter. År 2005 gjordes en utredning huruvida en lag om kvotering skulle kunna 

se ut. Förslaget syftade på att kvinnor skulle ha minst 40 % av platserna i statliga 

bolagsstyrelser och i börsnoterade bolagsstyrelser. År 2006 revs lagförslaget, något som den 

nuvarande jämställdhetsministern Nyamko Sabuni menar har bidragit till att den kvinnliga 

andelen stagnerat eller rent av sjunkit. Då hotet om kvotering övergått till företagens ansvar 

(Dahlerup & Freidenvall 2008: 78-80). 

Med bakgrund av det ovannämnda kan vi se att både föräldraförsäkring och kvotering varit 

centrala teman inom den svenska jämställdhetsdebatten. Diskussionerna om jämnare uttag av 

föräldraförsäkringen i jämställdhetssyfte kom igång redan på 1960-talet och har allt sedan 
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dess varit närvarande i debatten. Medan kvotering som ämne för bättrad jämställdhet började 

diskuteras på 1990-talet. Att dessa frågor är dagsaktuella inom jämställdhetsområdet borde 

också betyda att riksdagspartierna utformat politik och ställningstaganden kring dessa frågor, 

något som både skulle underlätta studiens fortsättning och göra den jämförande dimensionen 

mer rättvis.  

3 ANALYS PERSPEKTIV 
I detta kapitel finner jag det lägligt och relevant att kort beskriva studiens analytiska 

perspektiv. Studiens analytiska perspektiv kommer att utgå från två modeller; 

snabbspårsmodellen och steg-för-steg-modellen. Dessa två modeller har jag valt för att de kan 

förtydliga riksdagspartiernas jämställdhetspolitik och därmed synliggöra partiernas eventuella 

likheter och skillnader. Här nedan kommer en mer ingående presentation av dessa två 

modeller och hur de kommer att användas i studien.    

För att tydliggöra eventuella svar på frågeställningarna kommer jag att använda mig av 

statsvetarna Drude Dahlerup och Lenita Freidenvalls steg-för-steg-modellen (incremental 

model) och snabbspårsmodellen (fast track model). Dessa två statsvetare menar att när det 

gäller politiska problem kan man ofta tala om två alternativa modeller. Dessa två modeller 

bygger på två idealtyper, som vilar på två diagnoser, två olika mål och således två olika 

strategier i hur man skall lösa det politiska problemet. De två modellerna konstruerar 

dessutom två olika föreställningar om den historiska utvecklingen. Här nedan kommer jag 

exemplifiera hur politiska problem kan angripas, och hur jag med fördel kan använda mig av 

dessa två modeller. I detta fiktiva exempel är det politiska problemet som angrips 

jämställdhet.  

Exempel: 

Tabellexempel 1. 

 Steg för steg- modellen Snabbspårsmodellen 

Diagnos: Kvinnor saknar resurser Diskriminering och exkluderingsmekanismer 

Mål: Fler kvinnor Könsbalans 

Strategi: 
Förbättra kvinnors resurser 

och engagemang 

Aktiva åtgärder t.ex. kvotering och 

strukturreformer 

Historiesyn: 
Jämställdhet kommer med 

tiden 

Jämställdheten kommer inte av sig själv. 

Bakslag kan förekomma. 
Tabell 1: (Dahlerup och Freidenvall 2008: 21) Egen modifiering. 
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Båda modellerna bygger på föreställningen om att det är viktigt med jämställdhet, och att det 

krävs förbättringar på området. Men steg-för-steg-modellen och snabbspårsmodellen ger två 

vitt skilda problembilder och förslag på lösningar. Enligt snabbspårsmodellen beror bristen på 

jämställdhet i mångt och mycket på samhällets rådande strukturer. Där diskriminering och 

exkludering är förekommande utifrån just kön. Huvudvikten av snabbspårsmodellens förslag 

på lösningar läggs på politiken, eftersom det är politikerna som har makten över hur strukturer 

i samhället fungerar, samtidigt som de också har möjlighet att göra stora förändringar. 

Därmed kan förslag om kvotering och andra större strukturreformer bli väsentliga. Enligt 

steg-för-steg-modellen beror bristen på jämställdhet i första hand på att kvinnor som grupp 

saknar relevanta resurser. Med den diagnosen som den primära orsaken till bristande 

jämställdhet förordar steg-för-steg-modellen reformer som på olika sätt kan stärka kvinnors 

tillgångar.   

Således finns det en risk att riksdagspartierna och deras politik hamnar kors och tvärs inom 

dessa två modeller. Då det inte är på något sätt självklart att partierna följer dessa två 

idealtypers logiska samband mellan diagnos, mål och lösningsförslag. Kanske är vissa 

lösningsförslag helt enkelt för kontroversiella att föreslå? Eller så kan två partier föreslå 

samma åtgärd men utifrån helt skilda argumentationer. Modellerna skall därför ses som 

analytiska redskap som kan förtydliga hur partierna argumenterar för sina ståndpunkter i 

frågor om jämställdhet, föräldraförsäkring och kvotering. Därmed sagt att med hjälp av dessa 

ovannämnda modeller bör den jämförande dimensionen och de eventuella svaren på 

frågeställningarna i denna uppsats bli än mer tydliga (Dahlerup 2006: 7-10; Dahlerup & 

Freidenvall 2008: 20-23).  
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4 RIKSDAGSPARTIERNA OCH JÄMSTÄLLDHET 

I detta kapitel kommer riksdagspartiernas officiella politik angående jämställdhet, 

föräldraförsäkring och kvotering att redovisas. Partiernas politik kommer att redovisas separat 

och med egna avsnitt för hur de tar sig an jämställdhetsproblematiken generellt samt hur de 

ser på föräldraförsäkring och kvotering. Allt material i detta kapitel är partiernas officiella 

ståndpunkter och politik i dessa frågor och kommer uteslutande från partiernas hemsidor, eller 

vid ett fåtal tillfällen via mejl korrespondens. 

4.1 Centerpartiet 

Här nedan kommer centerpartiets politik på det valda området att redovisas. Först kommer 

centerpartiets jämställdhetspolitik att introduceras. För att sedan efterföljas av två avsnitt där 

deras syn på föräldraförsäkring och kvotering kommer att presenteras mer ingående.  

4.1.1 Centerpartiet om jämställdhet 

Centerpartiet beskriver sig själva som ett grönt, liberalt, feministiskt parti. Där jämställdhet 

inte enbart handlar om kvinnors kamp för jämställdhet utan om alla människors kamp över 

friheten att vara den man är. Partiet betonar att kvinnor och män inte är två homogena 

grupper, utan en mängd vitt skilda individer som vill kunna förverkliga sina individuella 

drömmar. Centerpartiets grundvärdering är att kvinnor och män skall ha lika rätt och värde 

och friheten att välja vem man vill vara utan att begränsas av kön. Alltså råder inte 

jämställdhet förrän kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter i 

samhället. Partiet menar att Sverige har kommit en bit på vägen, men har en del kvar att göra 

för att uppnå jämställdhetsmålet (centerpartiet.se/jamstalldhet). 

Centerpartiet menar att ojämställdheten där kvinnor och män inte tillåts ha samma 

förutsättningar på arbetsmarknaden, där det råder olika villkor för företagande, arbete och 

arbetsvillkor, samtidigt som det inte är ett delat ansvar för hem och barn är ett 

samhällsproblem. Och dessa förtryckande strukturer skall bekämpas. För att på sätt skapa ett 

samhälle där människan ses först och främst som individ och inte som man eller kvinna 

(centerpartiet.se/jamstalldhet). För att uppnå detta samhälle vill centerpartiet bland annat: 

 Att regeringen skall ta fram en genomgripande rapport vars uppgift är att belysa och 

utvärdera hela samhällets kostnader som kommer an på ojämställdhet. 
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 Att jämställdhetsområdets uppgifter läggs under samma myndighet. Där uppdragen för 

stöd, metodutveckling, erfarenhetsutbyte, måluppfyllelse och uppföljning på området 

lättare kan kontrolleras. 

 Öppna upp den offentliga sektorn än mer, så kvinnor lättare kan starta eget samt välja 

på fler arbetsgivare (centerpartiet.se/jamstalldhet).  

4.1.2 Centerpartiet om föräldraförsäkring 

Centerpartiet menar att Sverige har bland världens bästa föräldraförsäkringar, men att den 

kan förbättras. De anser bland annat att det är angeläget med ett jämnare uttag av 

föräldraförsäkringen mellan föräldrarna. Något som står i vägen för ett jämnare uttag är 

dagens regelverk, där det premieras att skaffa två barn med relativt kort tids mellanrum. 

Eftersom föräldrarna då kan behålla den tidigare nivån av föräldrapenningen ifall det 

förstfödda barnet är under ett år och nio månader. Detta menar centerpartiet leder till 

försämringar för kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden och mindre jämställt uttag av 

föräldraförsäkringen (centerpartiet.se/foraldraforsakring). Därför vill centerpartiet bland 

annat: 

 Se över hur reglerna påverkar uttaget av föräldraförsäkringen. 

 Öka de ekonomiska incitamenten genom bland annat jämställdhetsbonus för dem 

föräldrar som tar ut ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.  

 Att grundnivån och lägstanivån i föräldraförsäkringen på sikt höjs.  

  Att delningen mellan föräldrarna inte skall tvingas fram genom kvotering 

(centerpartiet.se/foraldraforsakring). 

4.1.3 Centerpartiet om kvotering 

Centerpartiet anser att kvotering är fel väg att gå för att öka kvinnors makt och inflytande. 

Eftersom att det krävs förändringar i grunden för att ett samhälle skall bli jämställt, och 

därmed fungerar inte sådant som påtvingas uppifrån. Satsningar och insatser bör göras på 

andra ställen för att öka kvinnors möjligheter. Bland annat menar centerpartiet att Sverige har 

alldeles för få kvinnliga företagare, och där behövs det satsningar för att få fler kvinnor att 

välja att driva eget. Genom att fler kvinnor blir företagare, kommer också fler kvinnor ingå i 

de informella nätverk som ofta styrelsemedlemmar och VD: ar rekryteras från 

(centerpartiet.se/kvotering).  
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4.2 Folkpartiet 

Här nedan kommer folkpartiets jämställdhetspolitik att presenteras. För att sedan efterföljas 

av två avsnitt där deras syn på föräldraförsäkring och kvotering kommer att presenteras mer 

ingående. 

4.2.1 Folkpartiet om jämställdhet 

Folkpartiet anser att jämställdhet mellan könen handlar främst om mänskliga rättigheter och 

människors lika värde. Utgångspunkten i den liberala ideologin är att alla skall respekteras 

som fria individer och ha möjligheter att forma sina egna liv (folkpartiet.se/jamstalldhet).  

Även fast Sverige utmålas som föregångsland vad det gäller jämställdhet menar folkpartiet att 

det finns många orättvisa skillnader som behöver bekämpas. Bland annat tjänar kvinnor 

mindre än män, och kapital och förmögenheter är ojämnt fördelade. Därför pekar folkpartiet 

ut två stora problem som behöver åtgärdas, dels har Sverige för få kvinnliga entreprenörer och 

dels tas föräldradagar ut väldigt ojämnt mellan kvinnor och män (folkpartiet.se/jamstalldhet). 

Därför vill folkpartiet bland annat: 

 Chefsutveckla inom kvinnodominerade yrken. Ledarskapsutbildningar och fler 

karriärmöjligheter.  

 Skapa en jämställdhetsranking över hur jämställdheten ser ut på svenska företag och 

kommuner. Exempelvis synliggöra löner, styrelser och befattningar utifrån kön. 

 Ta krafttag mot lönediskrimineringen – lika lön för lika eller likvärdigt arbete 

(folkpartiet.se/jamstalldhet). 

4.2.2 Folkpartiet om föräldraförsäkring 

Folkpartiet anser inte bara att det är problematiskt med ett ojämnt uttag föräldraförsäkringen 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv, utan de menar också att småbarnsföräldrar som grupp 

diskrimineras på arbetsmarknaden. Då arbetsgivare anser att det är för dyrt att anställa 

individer med småbarn eller individer som förväntas skaffa barn. Därför vill folkpartiet införa 

ett så kallat föräldraavdrag, som skall sänka arbetsgivarens kostnader för att anställa vikarier 

till föräldralediga. Därmed tror folkpartiet att diskriminerande attityder kan brytas snabbare. 

Folkpartiet anser samtidigt att det finns mer att göra för ett jämnare uttag av 

föräldraförsäkringen (folkpartiet.se/foraldraforsakring). Därför vill folkpartiet bland annat: 

 Öka incitamenten till att dela mer lika på föräldraledigheten genom att fördubbla 

jämställdhetsbonusen.  
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 Hindra en tvångsdelad föräldraförsäkring. Föräldrarna måste själva kunna bestämma 

hur de ska dela ledigheten. Därför räcker två pappamånader.  

 Även införa jämställdhetsbonus vid vård av sjukt barn 

(folkpartiet.se/foraldraforsakring).  

4.2.3 Folkpartiet om kvotering 

Folkpartiet anser att lagstiftning om könsrepresentation är fel metod oavsett samhällsarena. 

Lagstiftning skall alltid utgå från individen och inte kollektiv. Bristen på kvinnor i 

börsnoterade bolagsstyrelser bör därför inte heller lösas politiskt med kvoteringslagar. Det 

ansvaret måste näringslivet ta själva. Däremot krävs det andra insatser för ett mer jämställt 

samhälle, exempelvis satsningar inom kvinnodominerande yrken och förbättringar av 

föräldraförsäkringen (bilaga 2 och folkpartiet.se/jamtalldhet). 

4.3 Kristdemokraterna 

 Här nedan kommer kristdemokraternas jämställdhetspolitik att redovisas. För att sedan 

efterföljas av två avsnitt där deras syn på föräldraförsäkring och kvotering kommer att 

presenteras mer ingående. 

4.3.1 Kristdemokraterna om jämställdhet 

Kristdemokraterna strävar efter mäns och kvinnors fundamentala jämlikhet. Däremot menar 

kristdemokraterna att det finns andra vägar att uppnå jämställdhet än de idéer som förs fram i 

den svenska jämställdhetsdebatten idag, där radikalfeminismen fått en allt för stor plats. Då de 

menar att dessa förespråkare lägger för stor tonvikt vid att män och kvinnors skillnader i 

livsval enbart beror på socialt konstruerade och inlärda könsroller. Dessa antaganden har 

många brister menar kristdemokraterna. Och är därför inte tillräckliga som grund för stävan 

mot en större jämställdhet. Jämställdheten handlar mer om makten över sitt egna liv, och för 

att uppnå mer jämställdhet krävs det att vissa strukturer, attityder och traditioner undanröjs 

(kristdemokraterna.se/jamstalldhet). Därför vill kristdemokraterna bland annat: 

 Ge familjen valfrihet. Staten skall inte lägga sig i vilken barnomsorg familjen önskar. 

 Öppna upp offentlig sektor, så att kvinnor kan välja på fler arbetsgivare. 

 Förenkla RUT- avdraget, så att det blir enklare att köpa hushållsnära tjänster 

(kristdemokraterna.se/jamstalldhet). 

4.3.2 Kristdemokraterna om föräldraförsäkringen 

Familjen är själva grundstenen i ett samhälle menar kristdemokraterna. Därför bör också 

föräldraförsäkringen vara generös. Samtidigt som familjen skall garanteras valfrihet och 
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självbestämmande utan statlig pekpinnar (kristdemokraterna.se/foraldraforsakring). 

Kristdemokraterna vill därför bland annat: 

 Erbjuda en mer generös och flexibel föräldraförsäkring, där möjligheten finns att 

föräldrarna kan vara lediga samtidigt längre än dagens 10 dagar. 

 Att föräldrar skall kunna ta ut föräldrapenning till och med barnen är 18år. 

 Höjd lägsta ersättning i föräldraförsäkringen. 

 Slopa de två öronmärkta föräldramånaderna, ingen form av tvångskvotering vad det 

gäller föräldraförsäkringen (kristdemokraterna.se/foraldraforsakring).  

4.3.3 Kristdemokraterna om kvotering 

Kristdemokraterna är inte bara emot lagstiftning om uppdelning av föräldraförsäkringen. Utan 

är emot kvotering generellt, vilket också betyder att kvotering till börsnoterade bolagsstyrelser 

inte är önskvärt. Kristdemokraterna ser hellre andra lösningar (bilaga 3). 

4.4 Miljöpartiet 

 Här nedan kommer miljöpartiet jämställdhetspolitik att presenteras. För att sedan efterföljas 

av två avsnitt där deras syn på föräldraförsäkring och kvotering kommer att presenteras mer 

ingående. 

4.4.1 Miljöpartiet om jämställdhet 

Miljöpartiet menar att det faktum att kvinnor och män har olika förutsättningar, bemöts olika 

och har olika förväntningar på sig beror på, och är skapade av rådande könsroller, strukturer 

och samhälle. Därför anser miljöpartiet att både män och kvinnor tjänar på jämställdhet och 

feminism, för att på så sätt kunna frigöra sig från rådande rättesnören och öppna upp för mer 

individuell frihet.  Miljöpartiet vill därmed skapa ett samhälle där alla har samma möjligheter 

till att göra vad de vill, både på fritiden och på arbetsmarknaden (miljopartiet.se/jamstalldhet). 

Därför vill miljöpartiet bland annat: 

 Inom politikens beslutsfattande församlingar bör det regleras så att 50 % av varje kön 

finns representerat. 

 Slå vakt om abortlagstiftningen, där kvinnan har rätt till sin egen kropp. Möjligheter 

måste finnas till rådgivning, kunskap och god information 

(miljopartiet.se/jamstalldhet). 
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4.4.2 Miljöpartiet om föräldraförsäkring 

Miljöpartiet anser att mäns uttag av föräldraförsäkringen är alldeles för liten utifrån 

jämställdhetssynpunkt. Idag framställs exempelvis mammaledigheten som obligatorisk och 

självklar, medan pappaledigheten framställs som en valmöjlighet. Miljöpartiet menar att detta 

får konsekvenser för både föräldrarna, då mammans situation på arbetsmarknaden försämras, 

medan pappans aktiva roll som förälder påverkas. Ett regelverk som uppmuntrar till mer 

jämställt uttag är därför eftersträvansvärt och något som alla skulle tjäna på 

(miljopartiet.se/foraldraforakring). Därför vill miljöpartiet bland annat: 

 Införa en tredelad föräldraförsäkring, där en tredjedel går till vardera föräldern och en 

tredjedel som kan fördelas fritt. 

 Utöka föräldraförsäkringen till minst 18 månader, där möjligheterna att överlåta 

månader mellan föräldrarna ska vara begränsade.  

 Att föräldrar skall kunna ta ut sammanlagt 30 dagar gemensamt innan barnet fyllt 3 

månader (miljopartiet.se/foraldraforakring). 

4.4.3 Miljöpartiet om kvotering 

Miljöpartiet vill inte bara kvotera in så att det blir 50 % av vardera kön i politiskt beslutande 

församlingar. De eftersträvar också en tredelad föräldraförsäkring, istället för dagens 

föräldraledighet där två månader är reserverad för papporna. Miljöpartiet vill också ändra 

lagstiftningen gällande börsnoterade bolagsstyrelser. Eftersom de anser att den norska och 

finska kvoteringslagen kring styrelser har fungerat väl. I Norge infördes en lag om att 40 % av 

vardera kön skall vara representerade i större bolag. I Finland har man tagit steget längre och 

deras kvoteringslag gäller även statliga organ och kommunala bolag 

(miljopartiet.se/kvotering). Som ett steg i ledet mot ett mer jämställt Sverige vill därför 

miljöpartiet: 

 Införa lag om att minst 40 % av vardera kön skall vara representerat i bolagsstyrelser. 

Lagen skall gälla både offentliga bolag och börsnoterade bolag 

(miljopartiet.se/kvotering).   

4.5 Moderaterna 

Här nedan kommer moderaternas jämställdhetspolitik att presenteras. För att sedan efterföljas 

av två avsnitt där deras syn på föräldraförsäkring och kvotering kommer att presenteras mer 

ingående. 
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4.5.1 Moderaterna om jämställdhet 

Moderaterna tar sin utgångspunkt i att jämställdhet både behövs och är eftersträvansvärt. De 

menar att vi lever i ett samhälle där kvinnor tjänar, äger och bestämmer mindre än män. Och 

att detta måste bekämpas på bred front. Jämställdhet är ingen isolerad kvinnofråga, utan en 

frihetsfråga för hela samhället menar moderaterna (moderaterna.se/jamstalldhet). Därför vill 

moderaterna bland annat: 

 Fler skattelättnader, så att fler kvinnor kan leva och försörja sig på sin lön.  

 Satsa på kvinnliga entreprenörer, göra det lättare att driva och starta företag. Speciellt 

inom vård, skola och omsorg. 

 På så vis blir arbetsgivarna fler inom välfärdssektorn, och därmed stärks också 

valmöjligheterna att kunna påverka sina arbetsuppgifter, arbetsmiljö och lön i 

kvinnodominerande yrken (moderaterna.se/jamstalldhet). 

4.5.2 Moderaterna om föräldraförsäkring 

Moderaterna vill att föräldraledigheten skall delas mer lika mellan föräldrarna. Något som de 

anser både är viktigt för barnet och för att föräldrarna skall kunna kombinera arbete och 

familjeliv (moderaterna.se/foraldraforsakring). För att föräldrar skall ta ett mer jämnare uttag 

av föräldraförsäkringen vill moderaterna bland annat: 

 Att reglerna kring jämställdhetsbonusen skall förenklas. 

 Göra det möjligt för båda föräldrarna att vara hemma med barnet samtidigt i 30 dagar 

under barnets första levnadsår.  

 Göra det möjligt för ensamstående föräldrar att låta någon annan vara hemma med 

barnet, då föräldern själv är för sjuk.  

 Ensamstående föräldrar skall också kunna överlåta föräldradagar till någon annan, 

exempelvis en anhörig (moderaterna.se/foraldraforsakring). 

4.5.3 Moderaterna om kvotering 

Moderaterna menar bland annat att den kvinnliga underrepresentationen i bolagsstyrelser 

bevisar att kvinnor och män inte har samma möjligheter (moderaterna.se/kvotering). Därför 

vill moderaterna: 

 Att börsbolagen skall redovisa både styrelse, valberedningar och högre 

chefsbefattningar utifrån kön i sina årsredovisningar för att på så sätt bättre belysa 

skillnaden mellan antalet kvinnor och män på ledande positioner. 
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Om inte börsbolagen fördubblat andelen kvinnor i styrelserna trots dessa åtgärder till år 2014 

måste moderaterna överväga ändringar i regelverken som bestämmer vilka standardiseringar 

börsbolagens styrelser måste förhålla sig till och följa (moderaterna.se/kvotering).   

4.6 Socialdemokraterna 

Här nedan kommer socialdemokraternas jämställdhetspolitik att presenteras. För att sedan 

efterföljas av två avsnitt där deras syn på föräldraförsäkring och kvotering kommer att 

presenteras mer ingående. 

4.6.1 Socialdemokraterna om jämställdhet 

För socialdemokraterna är det en självklarhet att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter i livet och i samhället. Däremot menar de att det finns strukturer 

i samhället som delar upp män och kvinnor. Dessa strukturer möjliggör också att kvinnors 

villkor är annorlunda från männens. Beviset på detta anser socialdemokraterna är att kvinnor 

har mindre inflytande och tjänar mindre. Samtidigt som individer uppfostras till vad som 

anses vara kvinnligt och manligt och hur individen utifrån sin könsroll förväntas bete sig. 

Resultatet av detta blir att både män och kvinnor begränsas i sina liv 

(socialdemokraterna.se/jamstalldhet). Därför vill socialdemokraterna bland annat: 

 Lagstifta om rätten till heltid, då många kvinnor jobbar deltid ofrivilligt. 

 Sätta stopp för långa visstidsanställningar. 

 Satsa på barnomsorgens flexibilitet. Så att den finns öppen även på kvällar, helger och 

nätter (socialdemokraterna.se/jamstalldhet). 

4.6.2 Socialdemokraterna om föräldraförsäkring 

För att stärka jämställdheten krävs det ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen anser 

socialdemokraterna. Syftet med mer jämställt uttag av föräldraledigheten är inte bara för att 

öka jämställdheten och livskvalitén i sig, utan ett delat ansvar för familj, hem och arbete 

förbättrar också den ekonomiska tillväxten (socialdemokraterna.se/foraldraforsakring). För att 

utveckla föräldraförsäkringen vill socialdemokraterna bland annat: 

 Ett steg mot att föräldraförsäkringen skall delas helt lika är en tredelad försäkring. Där 

pappan reserveras för en tredjedel, mamman för en tredjedel och en tredjedel som kan 

disponeras fritt mellan vårdnadshavarna. 

 Successiv höjning av taket i föräldrapenningen. Så att inte den som tjänar minst 

naturligt skall ta ut mest föräldraledighet.  På så sätt bryts gamla cementerade 

könsroller upp på sikt (socialdemokraterna.se/foraldraforsakring). 
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4.6.3 Socialdemokraterna om kvotering 

Socialdemokraterna anser att kvotering på basis av kön kan vara ett medel för bättre 

jämställdhet. (socialdemokraterna.se/kvotering) . Bland annat vill socialdemokraterna: 

 Ända lagstiftningen så att minst 40 % av vardera kön finns representerat i större 

aktiebolagsstyrelser (socialdemokraterna.se/kvotering). 

4.7 Sverigedemokraterna 

Här nedan kommer sverigedemokraternas jämställdhetspolitik att presenteras. För att sedan 

efterföljas av två avsnitt där deras syn på föräldraförsäkring och kvotering kommer att 

presenteras mer ingående. 

4.7.1 Sverigedemokraterna om jämställdhet 

Sverigedemokraternas uppfattning är att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta 

män och kvinnor. Något som däremot kan vara svårt att observera med blotta ögat. Men att 

dessa skillnader och olikheter mellan könen erkänns av sverigedemokraterna skall inte tolkas 

som att de strävar efter ett ojämlikt samhälle. Sverigedemokraterna menar att kvinnor och 

män skall ha exakt samma värde, rättigheter och möjligheter i livet. De har heller ingen 

bestämd uppfattning om hur kvinnor och män borde vara, vad de bör utbilda sig till eller 

arbeta med. Utgångspunkten att kvinnor och män är olika innebär ju att de kan se på saker 

med olika perspektiv och handla på olika sätt, och detta förstärker betydelsen av att både män 

och kvinnor finns på diverse olika positioner i samhället anser sverigedemokraterna. Däremot 

menar sverigedemokraterna att det inte är något problematiskt ifall kvinnor och män inte gör 

saker i exakt samma utsträckning eller på samma vis (sverigedemokraterna.se/jamstalldhet). 

4.7.2 Sverigedemokraterna om föräldraförsäkring 

Sverigedemokraterna anser att Sverige har en av världens mest generösa föräldraförsäkringar. 

Något som de menar måste skyddas. Däremot ser dem med stor oro över politiker som 

försöker i ännu större utsträckning styra hur föräldrarna skall ta ut sin föräldraledighet. 

Eftersom det är föräldrarna själva som är bäst på att avgöra hur den skall disponeras 

(sverigedemokraterna.se/foraldraforsakring). Därför vill sverigedemokraterna bland annat: 

 Att föräldrarna skall få fullständig frihet i hur de skall utnyttja och använda 

föräldraförsäkringen (sverigedemokraterna.se/foraldraforsakring). 
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4.7.3 Sverigedemokraterna om kvotering 

Sverigedemokraterna är emot allt form av kvotering. Eftersom de anser att kvotering inte för 

med sig några positiva effekter överhuvudtaget. De menar att det endast är kompetens som 

skall avgöra i frågor om rekrytering och tillsättning (bilaga 4).  

4.8 Vänsterpartiet 

Här nedan kommer vänsterpartiets jämställdhetspolitik att presenteras. För att sedan 

efterföljas av två avsnitt där deras syn på föräldraförsäkring och kvotering kommer att 

presenteras mer ingående. 

4.8.1 Vänsterpartiet om jämställdhet 

Vänsterpartiet poängterar att Sverige inte är jämställt. Eftersom samhället upprätthåller en 

ojämlik makstruktur där könsmaktsordningen är rådande. Exempel på könsmaktsordningen 

enligt vänsterpartiet är att kvinnor jobbar lika mycket som män, men får inte betalt för allt 

arbete. Samtidigt som kvinnor oftare har sämre arbetsvillkor än män. Riskerna för att utsättas 

för våld, sexuella trakasserier och övergrepp inskränker kvinnors utrymme i samhället. 

Resultatet av dessa maktstrukturer menar vänsterpartiet leder till stress, ohälsa och sämre 

ekonomi (vansterpartiet.se/jamstalldhet). Därför vill vänsterpartiet bland annat:  

 Tillsätta en jämställdhetsminister under eget jämställdhetsdepartement, samt en 

jämställdhetsmyndighet. 

 Tillgänglig barnomsorg på obekväm arbetstid. 

 Införa feministiskt självförsvar i undervisningen på högstadiet och som tillval på 

gymnasiet. Utbildningen skall bestå av mental, verbal och fysisk träning.  

 Öka kompetensen om sexualiserat våld och HBTQ – frågor inom rättsväsendet 

(vansterpartiet.se/jamstalldhet).  

4.8.2 Vänsterpartiet om föräldraförsäkring 

Vänsterpartiet vill ha ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Eftersom de anser att gamla 

traditioner som att det skulle vara kvinnligt att ta hand om barn och hem fortfarande lever 

vidare och får konsekvenser för kvinnor som grupp på arbetsmarknaden. Detta faktum 

resulterar i att arbetsgivare diskriminerar alla kvinnor, oavsett ifall föräldrarna delar 

föräldraledigheten jämnt, eller inte ens skaffar barn menar vänsterpartiet. Vänsterpartiet anser 

att dessa problem inte kommer att försvinna av sig självt 

(vansterpartiet.se/foraldraforsakring). Därför vill vänsterpartiet: 
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 Individualiserad föräldraförsäkring, så att dagarna delas helt lika mellan föräldrarna. 

Detta skulle motverka kvinnors lägre löner, samtidigt som barnen skulle få en bättre 

relation till båda sina föräldrar (vansterpartiet.se/foraldraforsakring).  

4.8.3 Vänsterpartiet om kvotering 

Vänsterpartiet menar att kvotering på basis av kön är ett redskap för att kunna uppnå ett bättre 

samhälle, där både män och kvinnor finns representerade på alla nivåer och sammanhang. 

Könskvotering är inget mål i sig, utan mer ett redskap för att kunna skapa mer rättvisa och 

demokrati. Då makten och makter sällan ges upp på frivilliga vägar 

(vansterpartiet.se/kvotering). Därför vill vänsterpartiet bland annat: 

 Skärpa lagstiftningen på en rad olika områden där kvinnor diskrimineras. Samt 

använda könskvotering som medel för att både kvinnor och män skall representera alla 

nivåer av samhället (vansterpartiet.se/kvotering). 

På föregående sidor har samtliga riksdagspartiers officiella politik på det valda området 

redovisats och därmed kartlagts. Det vi kan se med hjälp av detta kapitel är att partiernas 

politik angående dessa frågor varierar en hel del. I följande kapitel kommer denna empiri att 

analyseras närmre med hjälp av snabbspårsmodellen och steg-för-steg-modellen.   
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5 HUR RIKSDAGSPARTIERNAS JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK VARIERAR 

I detta kapitel kommer riksdagspartiernas jämställdhetspolitik som redovisades i det 

föregående kapitlet att analyseras med hjälp av snabbspårsmodellen och steg-för-steg-

modellen. Det som dock behöver återupprepas från studiens tredje kapitel är att det inte finns 

någon garanti för att partierna skall följa modellernas logiska samband till punkt och pricka. 

Därför har jag i de fall där exempelvis diagnosen varit relativt lika låtit partiernas mål och 

strategier fällt avgörandet. Således kommer partierna att analyseras var för sig, för att sedan 

tillsammans summeras i slutet av kapitlet.  

5.1 Centerpartiet förordar steg-för-steg-modellen 

Följande tabell visar hur centerpartiet konstruerar problematiken kring jämställdhet samt vilka 

lösningar de föredrar.  

Tabell 2. Analys av centerpartiets jämställdhetspolitik 

 Centerpartiets jämställdhetspolitik 

Diagnos: 
Kvinnor har en svagare ställning på den offentliga arenan och saknar 

väsentliga resurser och möjligheter. Kvinnor begränsas på grund av kön. 

Mål: 

Insatser för mer kvinnligt entreprenörskap för att på så sätt stärka kvinnors roll 

på arbetsmarknaden. Fler kvinnliga företagare leder också till att fler kvinnor 

kommer ingå i dem informella nätverk som ofta styrelsemedlemmar och andra 

toppositioner rekryteras ifrån. 

Strategi: 

Öppna upp välfärdssektorn så att fler kvinnor kan starta eget inom området, 

samt välja på fler arbetsgivare. Se över regelverket till föräldraförsäkring och 

höj jämställdhetsbonusen. Ta fram övergripande rapport om ojämställdhetens 

kostnader för hela samhället. 

Historiesyn: 
Jämställdhet kräver förändringar från grunden, därför fungerar inte sådant som 

exempelvis kvotering som tvingas fram uppifrån. 

 

Som tabellen ovan redovisar önskar centerpartiet steg-för-steg-modellen i sina strävanden för 

bättrad jämställdhet. De menar framförallt att kvinnors tillgångar och resurser behöver stärkas 

på olika sätt, samtidigt som partiet understryker att förändringar måste göras i grunden och 

därmed funkar inte lösningar som kvotering som tvingas fram uppifrån.  
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5.2 Folkpartiet förordar steg-för-steg-modellen 

I följande tabell redovisas hur folkpartiet konstruerar problematiken med jämställdhet, samt 

vilka lösningar de föredrar på området.  

Tabell 3. Analys av folkpartiets jämställdhetspolitik 

Folkpartiets jämställdhetspolitik 

Diagnos: 

Kvinnor som grupp saknar resurser. Framförallt för att det finns för få 

kvinnliga företagare och att föräldraförsäkringen tas ut i för stor utsträckning 

av kvinnor. 

Mål: 
Stärka kvinnors ställning på framförallt arbetsmarknaden samt öka 

incitamenten för jämnare uttag av föräldraförsäkringen. 

Strategi: 

Satsningar vad det gäller chefsutveckling inom kvinnodominerande yrken. 

Öppna upp för fler karriärmöjligheter, bland annat genom att 

konkurrensutsätta välfärdssektorn. Sprida information om jämställdheten på 

svenska företag genom jämställdhetsranking. Fördubbla jämställdhetsbonusen 

i föräldraförsäkringen. 

Historiesyn: 
Jämställdheten blir bättre med medvetna åtgärder. Dock inte genom kvotering 

då politiken skall utgå ifrån individen och inte kategorisera utifrån grupper. 

 

Tabellen ovan visar att folkpartiet förordar steg-försteg-modellen, då de likt centerpartiet 

önskar lösningar och insatser som kan stärka kvinnors ställning på framförallt 

arbetsmarknaden, för att på så sätt bättra på jämställdheten. En annan intressant iakttagelse är 

att folkpartiet likt centerpartiet vill jämna ut uttaget mellan föräldrarna genom att höja 

jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen.   
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5.3 Kristdemokraterna förordar steg-för-steg-modellen 

Följande tabell visar hur kristdemokraterna konstruerar problematiken med jämställdhet och 

vilka politiska lösningar de förordar.  

Tabell 4. Analys av kristdemokraternas jämställdhetspolitik 

Kristdemokraternas jämställdhetspolitik 

Diagnos: 
Jämställdhetssträvanden handlar om människors makt över sina egna liv. 

Därför behövs förändringar. 

Mål: Öka familjernas valfrihet för att uppnå mer jämställdhet. 

Strategi: 

Öppna upp offentlig sektor så att arbetsgivarna för kvinnor blir fler att välja 

mellan. Gör det enklare att köpa hushållsnära tjänster via RUT- avdraget. En 

längre och mer generös föräldraförsäkring där föräldrarna själva bestämmer 

fullt ut hur den skall fördelas. 

Historiesyn: 
Jämställdhetsdebatten har haft fel fokus och för många brister. För stort fokus 

på socialt konstruerade könsnormer. 

 

Tabellen ovan visar att kristdemokraterna förordar steg-för-steg-modellen, där fokus på 

jämställdhetssträvanden bör mer utgå ifrån familjerna själva och deras valfrihet. Bland annat 

vill de slopa de ”öronmärkta” föräldramånaderna, så att föräldrarna helt fritt kan disponera 

föräldraledigheten.  
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5.4 Miljöpartiet förordar snabbspårsmodellen 

Tabellen nedanför visar hur miljöpartiet konstruerar problematiken med jämställdhet och 

vilka politiska lösningar partiet föredrar. 

Tabell 5. Analys av miljöpartiets jämställdhetspolitik 

Miljöpartiets jämställdhetspolitik 

Diagnos: 
Kvinnor och män behandlas olika på grund av rådande könsroller och 

strukturer. 

Mål: 
Skapa ett samhälle där alla har samma möjligheter att göra vad de vill, både på 

arbetsmarknaden och på fritiden. 

Strategi: 

Införa en tredelad föräldraförsäkring för att jämna ut uttaget mellan 

föräldrarna. Införa så att 50 % av vardera kön finns representerat i politiskt 

beslutande församlingar, samt införa en lag om kvotering om minst 40 % av 

vardera kön i bolagsstyrelser för såväl offentliga bolag som börsnoterade 

bolag.  

Historiesyn: 
Ojämställdheten har haft negativa konsekvenser för både män och kvinnor 

samt samhället i stort. 

Det vi kan avläsa från tabellen ovan är att miljöpartiet förordar snabbspårsmodellen. Då deras 

lösningar bland annat åsyftar stora strukturreformer, exempelvis könskvotering och stora 

förändringar av föräldraförsäkringen. En intressant iakttagelse med hur miljöpartiet 

konstruerar problematiken är att de även pekar på att män som grupp begränsas av rådande 

strukturer och normer. 
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5.5 Moderaterna förordar steg-för-steg-modellen 

Följande tabell visar hur moderaterna konstruerar problematiken med jämställdhet och vilka 

politiska lösningar de föredrar för att råda bukt med problematiken.  

Tabell 6. Analys av moderaternas jämställdhetspolitik 

Moderaternas jämställdhetspolitik 

Diagnos: Den bristande jämställdheten i samhället är en frihetsfråga. 

Mål: 
Jämna ut inkomstskillnader, samt öka andelen kvinnor som äger och 

bestämmer. 

Strategi: 

Fler skattelättnader. Satsningar vad det gäller kvinnligt entreprenörskap bland 

annat genom att göra det lättare att driva eget företag, öppna upp 

välfärdssektorn, förenkla jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen. Samt att 

börsbolag skall redovisa sin organisation och dess anställdas befattningar 

utifrån kön.  

Historiesyn: 

Jämställdheten blir bättre med tiden och med hjälp av rätta åtgärder. 

Börsbolagen måste dock ta ett större ansvar angåenden jämställdheten, annars 

kan regler kring deras styrelser komma att ändras. 

 

I tabellen ovan framgår det att moderaterna förordar steg-för-steg-modellen, då de framförallt 

förespråkar åtgärder som på sikt kan öka kvinnor som äger och bestämmer. Det som också är 

intressant är att tabellen visar hur moderaterna är villiga att ompröva och till och med lagstifta 

om hur börsbolagens styrelser bör se ut, om börsbolagen inte börjar ta större ansvar vad det 

gäller jämställdhet.  
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5.6 Socialdemokraterna förordar snabbspårsmodellen 

Tabellen nedanför redovisar hur socialdemokraterna konstruerar problematiken med 

jämställdhet och vilka lösningar de föredrar på området.  

Tabell 7. Analys av socialdemokraternas jämställdhetspolitik 

Socialdemokraternas jämställdhetspolitik 

Diagnos: 
Strukturer i samhället delar upp kvinnor och män. Dessa strukturer leder 

således till att kvinnor har sämre villkor än män. 

Mål: Att kvinnor och män inte skall begränsas på grund av rådande könsroller. 

Strategi: 

Stifta lag om rätten till heltid. En mer flexibel barnomsorg. Tredelad 

föräldraförsäkring så uttaget av den blir jämnare. Lagstifta om att minst 40 % 

av vardera kön finns representerat i större aktiebolagsstyrelser. 

Historiesyn: Stora strukturreformer krävs för bättre jämställdhet. 

 

Det mönster som tabellen visar här ovan är att socialdemokraterna önskar större 

strukturreformer bland annat genom könskvotering och förändringar av föräldraförsäkringen. 

De vill till exempel se en tredelad föräldraförsäkring, där vardera föräldern får en tredjedel av 

försäkringen och där den resterande kan disponeras fritt.  
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5.7 Sverigedemokraterna förordar steg-för-steg-modellen 

I tabellen nedanför kan vi se hur sverigedemokraterna konstruerar problematiken med 

jämställdhet och vilka lösningar de föredrar. 

Tabell 8. Analys av sverigedemokraternas jämställdhetspolitik 

Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik 

Diagnos: 
Män och kvinnor föds med skillnader. Därför är det positivt att båda könen 

finns representerade på olika positioner i samhället. 

Mål: Låt familjer få större valfrihet. 

Strategi: 
Föräldrar skall få fullständig frihet över hur de vill disponera 

föräldraförsäkringen utan statliga pekpinnar. 

Historiesyn: 
Att människor inte gör exakt samma saker, i exakt samma utsträckning är inte 

problematiskt. 

 

I tabellen ovan kan vi se att sverigedemokraterna förordar steg-för-steg-modellen, likt 

kristdemokraterna förordar de att jämställdhetssträvanden skall utgå mer från familjens 

valfrihet och möjligheter. Sverigedemokraterna vill liksom kristdemokraterna slopa de två 

”öronmärkta” föräldramånaderna, så att föräldrarna kan få bestämma helt fritt utan statliga 

pekpinnar. En annan intressant iakttagelse som tabellen visar är att sverigedemokraterna som 

enda parti problematiserar och diskuterar att det behöver inte vara ett problem att människor 

inte gör exakt samma saker i samma utsträckning.   
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5.8 Vänsterpartiet förordar snabbspårsmodellen 

I tabellen nedan redovisas hur vänsterpartiet konstruerar problematiken med jämställdhet och 

vilka politiska åtgärder de förordar. 

Tabell 9. Analys av vänsterpartiets jämställdhetspolitik 

Vänsterpartiets jämställdhetspolitik 

Diagnos: Den rådande könsmaktsordningen diskriminerar kvinnor. 

Mål: En jämställd maktstruktur i samhället.  

Strategi: 

Individualiserad föräldraförsäkring där föräldrarna delar helt lika. Använda 

könskvotering som medel för att uppnå jämnare representation på alla nivåer 

och sammanhang i samhället.  

Historiesyn: Makten och makter har sällan givits upp frivilligt genom historien.  

 

Tabellen ovan visar att vänsterpartiet förordar snabbspårsmodellen, då de föredrar stora 

strukturreformer på en rad olika samhällsarenor. Bland annat är vänsterpartiet det enda partiet 

som idag vill införa en individualiserad föräldraförsäkring, där vårdnadshavarna delar helt 

lika. En annan intressant iakttagelse som tabellen påvisar är att vänsterpartiet är det parti som 

går absolut längst vad det gäller att vilja använda könskvotering som medel för att uppnå mer 

jämställdhet.     

 

5.9 Summering av kapitlet 

På föregående sidor har riksdagspartiernas jämställdhetspolitik analyserats utifrån 

snabbspårsmodellen och steg-för-steg-modellen. Analysen visar på att tre av 

riksdagspartierna, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet förordar 

snabbspårsmodellen. Främst på grund av att dem vill se stora strukturreformer, bland annat 

vad det gäller förändringar av föräldraförsäkringen och att samtliga ställer sig jakande till 

könskvotering. Det som bör tilläggas innan summeringen av resterande partier är att analysen 

visar att flera partier diagnostiserar problematiken relativt lika, exempelvis förefaller det så att 

moderaterna, centerpartiet och folkpartiet framställer problematiken till vis del närmre de röd 

– gröna partiernas diagnos än exempelvis kristdemokraternas. Då dessa tre partier pekar ut att 
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kvinnors ställning som ett stort samhällsproblem och som måste åtgärdas, något som 

kristdemokraterna inte gör i samma utsträckning. Att dessa tre partier ihop med 

kristdemokraterna och sverigedemokraterna än dock hamnar under steg-för-steg-modellen 

beror som analysen utvisar på deras mål och strategier. Då främst moderaterna, folkpartiet och 

centerpartiet vill se fler insatser som på sikt kan stärka kvinnors resurser och tillgångar. 

Medan kristdemokraterna både pekar ut vissa insatser för att stärka kvinnors ställnig, 

samtidigt som de starkt betonar vikten av familjens frihet i sina jämställdhetssträvanden. 

Medan sverigedemokraterna förordar steg-för-steg-modellen genom att näst intill enbart 

sträva efter mer valfrihet åt familjen.   

6 AVSLUTANDE KAPITEL 

6.1 Slutsatser och svar på frågeställningar 

Innan uppsatsens resultat presenteras vill jag ta tillfälle i akt och återupprepa studiens syfte. 

Syftet med denna uppsats var alltså att kartlägga och analysera de svenska riksdagspartiernas 

politik angående jämställdhet, genom att undersöka hur riksdagspartierna tar sig an 

jämställdhetsproblematiken och vilka eventuella politiska lösningar de förordar kring 

jämställdhet. Syftet var också att jämföra riksdagspartiernas politik åt. Här nedan kommer jag 

därför att kortfattat presentera uppsatsens resultat.  

Kartläggningen av partiernas jämställdhetspolitik presenterades i uppsatsens fjärde kapitel. I 

samma kapitel besvarades också studiens första fråga, som löd; Hur varierar 

riksdagspartiernas jämställdhetspolitik åt utifrån föräldraförsäkring och kvotering? Resultatet 

påvisade att det finns stor variation i hur riksdagspartierna tar sig an jämställdhetspolitiken. 

Variationen är även stor när jag utrett mer ingående vad det gäller partiernas förhållningssätt 

till föräldraförsäkring och kvotering. De klassiska röd – gröna partierna, socialdemokraterna, 

miljöpartiet och vänsterpartiet tenderar att i större utsträckning vilja ändra strukturer för att 

infria mer jämställdhet, medan framförallt folkpartiet, centerpartiet och moderaterna vill 

stärka kvinnors tillgångar på olika sätt för att uppnå samma resultat. Kristdemokraterna, och 

även sverigedemokraterna varierar från dem andra i det avseendet genom att dem tar sin 

utgångspunkt i familjen. Där jämställdhet likställs med mer valfrihet och möjligeter åt 

familjerna själva. Dessa tendenser gör sig återigen påminda vid närmre överblick hur 

partiernas politik varierar när de tar sig an föräldraförsäkringen i syftet att bättra på 

jämställdheten. Socialdemokraterna och miljöpartiet vill stifta en tredelad försäkring, medan 
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vänsterpartiet argumenterar för en individualiserad föräldraförsäkring, där föräldrarna delar 

exakt lika. Folkpartiet, centerpartiet och moderaterna ser hellre ett jämnare uttag av 

föräldraförsäkringen genom incitamentet jämställdhetsbonus. Kristdemokraterna och 

sverigedemokraterna vill istället att uttaget av föräldraförsäkringen helt och hållet skall 

bestämmas ut av föräldrarna utan statlig inblandning. Vad det gäller kvotering som medel för 

jämställdhet är variationen bland partierna också stor. Socialdemokraterna, miljöpartiet och 

vänsterpartiet är de som vill lagstifta om könskvotering i jämställdhetssyfte, bland annat till 

börsnoterade bolagsstyrelser. Medan övriga partier har negativ inställning till kvotering, och 

ser hellre andra lösningar. Det bör dock betonas att moderaterna inte stänger dörren helt för 

förändringar av de regelverk som börsnoterade bolagsstyrelser idag förhåller sig till.        

Själva analysen kom sedan att göras under kapitel fem. Där också uppsatsens andra fråga 

besvarades, och som löd så här; Förordar partierna snabbspårsmodellen eller steg-för-steg-

modellen? Som det framgår i kapitel fem kom tre av åtta riksdagspartier att förorda 

snabbspårsmodellen. Dessa partier, socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet 

diagnostiserade jämställdhetsproblematiken genom att framförallt peka ut strukturer i 

samhället som bromsklossar för bättrad jämställdhet. Samtidigt förordade dessa tre partier 

någon form av könskvotering som strategi för att få bukt med problemen. Analysen visade 

även att de övriga partierna förordade steg-för-steg-modellen. Även fast moderaterna, 

centerpartiet och folkpartiets diagnostisering av jämställdhetsproblematiken låg relativt nära 

de röd – gröna partiernas, så såg de hellre typiska steg-för-steg insatser. Framförallt på grund 

av att deras strategier till att uppnå bättre jämställdhet handlar i mångt och mycket om att på 

olika sätt stärka kvinnors resurser och tillgångar. Kristdemokraterna förordar således också 

steg-för-steg-modellen, med en del likheter med de just ovannämnda partierna, dock med mer 

betoning på jämställdhetsstävanden utifrån familjerna själva. Sverigedemokraterna förordar 

också steg-för-steg-modellen, likt kristdemokraterna med mer fokus på familjens valfrihet.     

Studiens tredje och sista fråga som löd; Varför skiljer sig partierna åt? Är inte lika lätt att 

utröna i uppsatsens text som de två tidigare svaren. Samtidigt som det finns en risk att koppla 

svaret till partiernas ideologiska ursprung, något som denna studie inte har för avsikt att göra. 

Utan svaret på frågan finns att skönja i kapitlen fyra, fem samt bakgrundskapitlet. Där 

framförallt två förklaringar till varför partiernas jämställdhetspolitik skiljer sig åt finns att 

finna. Först och främst finns betydande skillnader i hur partierna konstruerar sina 

problembilder kring jämställdhet. Exempelvis kritiserade kristdemokraterna det rådande 
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debattklimatet då de anser att radikalfeminismen fått för stort utrymme. Samtidigt som 

jämställdhetssträvande mer bör utgå från familjernas valfrihet. Medan exempelvis miljöpartiet 

konkretiserar problematiken genom att hävda att hela samhället begränsas av rådande 

könsroller och normer. Självklart kommer sådana formuleringar också resultera att partiernas 

jämställdhetspolitik skiljer sig åt. För att söka svar på varför exempelvis centerpartiet och 

socialdemokraterna jämställdhetspolitik skiljer sig åt, trots relativt liknande problembilder, 

bör vi minnas hur framförallt de röd-gröna partierna kom att anamma en mer kritisk 

inställning och luta sig mer åt snabbspårsmodellen på 1990-talet eftersom de ansåg att 

jämställdhetsutvecklingen gick för sakta. Medan de traditionellt borgerliga partierna också var 

positivt inställda till förbättrad jämställdhet, men av olika anledningar inte ville ”påtvinga” 

saker som kvotering uppifrån. Därmed har vi två tänkbara förklaringar till varför partierna 

skiljer sig åt. Då inte bara deras problembilder är avgörande, utan också den distinkta 

skiljelinje som byggdes på 1990-talet och som fortfarande tycks spela in vad det gäller 

partiernas jämställdhetspolitik. 

Sammanfattningsvis vill jag mena att denna studies resultat visar på en stor variation och 

spridning över hur de åtta riksdagspartierna tar sig an jämställdhetspolitiken. Både utifrån 

jämställdhet generellt samt synen på föräldraförsäkring och kvotering som medel att styra mot 

en förbättrad jämställdhet. Den mest intressanta iakttagelsen må vara hur de röd – gröna 

partierna ser stora strukturreformer och kvotering som en del av lösningen på problemet, 

medan moderaterna, folkpartiet och centerpartiet ser informations och resursinsatser som 

viktigaste medlet för bättrad jämställdhet. Medan kristdemokraterna och sverigedemokraterna 

tar sin utgångspunkt i att jämställdhet skall utgå ifrån familjens valfrihet och med mindre 

statlig inblandning.  

6.2 Avslutande diskussion 

Den fråga som ständigt dyker upp efter en avslutad studie är vad denna egentligen har bidragit 

med till forskarvärlden och i detta fall samhällsvetenskapen? En befogad fråga som bör sökas 

svar på. Studiens utgångspunkt var alltså att analysera och jämföra de nuvarande 

riksdagspartiernas jämställdhetspolitik. Med jämställdhetspolitik har jag utgått från dagens 

svenska kontext och diskurs där partierna förväntas lägga ut sin politik för att infria ett 

samhälle där individer, män som kvinnor lever under samma förutsättningar och deltar på 

olika samhällsarenor på samma villkor. Svaren på ovanstående fråga om denna studie lyckats 

svara på mer än dess uppställda frågeställningar skall jag låta vara osagt, men den har i alla 

fall belyst och uppmärksammat läsaren på hur man som riksdagsparti kan ta sig an 
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jämställdhetsproblematiken på olika sätt. Riksdagspartiernas tydliga skiljelinjer på området 

tror jag både är viktigt för demokratin och den fortsatta debatten. Och att dessa 

åsiktsskillnader resulterar i att jämställdheten aldrig kommer att förlora sin slagkraft på den 

politiska agendan.  

Uppsatsen har definitivt lämnat efter sig en rad olika funderingar över framtida 

forskningsproblem. En intressant studie vore att jämföra riksdagspartiernas officiella politik 

med partiernas egna kvinnoförbund. Speciellt idag med tanke på kristdemokraternas interna 

strid mellan partiet och dess kvinnoförbund, då kvinnoförbundet ville se att partiet lämnar 

kravet om att slopa de två öronmärkta ”pappamånaderna”, i rädsla för att det skulle bli ett 

bakslag för jämställdheten. Samtidigt som folkpartiets kvinnoförbund gått emot partilinjen 

och sagt sig vara positiva till att utöka de öronmärkta föräldramånaderna till tre. Frågan som 

kvarstår då är hur många kvinnoförbund som förordar snabbspårsmodellen i jämförelse med 

moderpartiernas officiella hållning? Ännu en idé till fortsatta forskning är vilka partier i 

riksdagen som driver flest frågor inom jämställdhetsområdet?  

Med bakgrund av vad som lyfts fram i denna uppsats kan jag väl ändå sticka ut hakan och 

säga att jag tror inte det dröjer allt för länge innan vi får se ytterligare förändringar i 

föräldraförsäkringen och möjligtvis en ny kvoteringslag angående större aktiebolagsstyrelser. 

Frågan är bara när dessa reformer kan tänkas infalla?  
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Bilaga 1. Mejl till riksdagspartier angående kvotering: 

Till info@folkpartiet.se, info@moderat.se, info@socialdemokraterna.se, vansterpartiet@riksdagen.se, 

info@kristdemokraterna.se, info@sverigedemokraterna.se 

Från: Carl Hedén (carl.heden@hotmail.com) 

Skickat: den 27 april 2012 10:14:16 

Till: info@folkpartiet.se; info@moderat.se; info@socialdemokraterna.se; 

vansterpartiet@riksdagen.se; info@kristdemokraterna.se; info@sverigedemokraterna.se 

Hejsan riksdagspartier. 

  

  

Mitt namn är Carl Hedén och skriver just nu min C-uppsats i Statskunskap vid Örebro Universitet. 

Uppsatsens tema är "jämställdhet" och 

hur samtliga riksdagspartier angriper frågor kring jämställdhet. Det jag skulle behöva hjälp med från 

er, är vad era respektive partis officiella 

åsikter / politik kring kvotering. Alltså, endast er för nuvarande officiella ställningstagande och hur ni 

diskuterar kring kvotering som politiskt medel. 

  

  

Här nedan kommer två frågor som jag önskar att ni besvarar: 

  

1. Hur ser ni på kvotering generellt? 

  

  

  

2. Hur ser ni på kvotering som politiskt medel för att öka kvinnlig närvaro i börsnoterade 

bolagsstyrelser? 

  

  

  

Det räcker med några korta rader för att besvara dessa frågor, och kom ihåg det skall vara er officiella 

partilinje i dessa frågor. 

  

  

  

  

Tack på för hand. 

  

  

Med Vänliga Hälsningar Carl Hedén 
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Bilaga 2. Mejlkorrespondens med folkpartiet angående kvotering 27/4-2012: 

Natalia Rylander  

APR 27, 2012  |  10:39AM CEST 

Hej Carl, 

 

Tack för dina frågor. 

 

Att lagstifta om könsrepresentation är fel metod oavsett var man vill göra det. Lagstiftning ska utgår ifrån individer 

- inte kollektiv. 

 

Bristen på kvinnor i bolagsstyrelserna kan, men bör inte lösas politiskt med en kvoteringslag. Detta ansvar måste 

näringslivet ta. 

 

Hör gärna av dig om du behöver mer information.  

Med vänliga hälsningar  

Natalia Rylander  

Politisk Sekreterare (FP)  

_________________________________  

Folkpartiet liberalernas riksdagskansli  

Riksdagen, 100 12 Stockholm  
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Bilaga 3. Mejlkorrespondens med kristdemokraterna angående kvotering 30/4-2012: 

Hej Carl 

 
Lycka till med din uppsats 

 
Det går att  säga mycket om kvotering, och vända och vrida på för och nackdelar. Men eftersom du 
frågar efter partiets officiella linje blir svaret mycket kort - vi är mot kvotering generellt, vilket även 
gäller kvotering vid bolagsstyrelser. 

 
Vänligen 
David 
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Bilaga 4. Mejlkorrespondens med sverigedemokraterna angående kvotering 30/4-2012: 

Hej Carl,  

 
Kort sagt. Vi är emot all form av kvotering. Vi ser inga positiva effekter med kvotering 

överhuvudtaget. Det som ska vara avgörande är ens kompetens, och inte ens kön, etnicitet eller vad 
det nu må vara.  

 

 
-- 

Med vänlig hälsning 
Henrik 

 

Sverigedemokraternas informationsavdelning 

 


