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Det känns skönt att äntligen kunna sätta punkt. Det har varit en krokig 
väg som lett fram till denna avhandling. Då jag i september 2001 blev an-
tagen till forskarutbildningen på Tema Genus hade jag ännu inte formule-
rat mitt avhandlingsprojekt. Jag var intresserad av feministisk politik och 
var inställd på att undersöka utomparlamentarisk politik. Av olika anled-
ningar började jag istället intressera mig för vad man ibland brukar kalla 
för den etablerade politiken, i och med de politiska ungdomsförbundens 
arbete. Ungdomsförbunden är välkända, men samtidigt obeforskade or-
ganisationer och det har varit mycket spännande att ta del av ssu:s arkiv 
och politiska diskussioner. Så här nära inpå mitt eget avhandlingsarbetes 
slut så upplever jag forskningsresan som i mångt och mycket en långsam, 
ensam och arbetsintensiv process. Som tur är så har arbetet lättats av de 
intressanta och kloka kollegor som kantat min väg. Jag vill börja med att 
tacka Agneta Stark, tidigare professor på Tema Genus och docent Kirsti 
Niskanen för att ni gav mig chansen att bli doktorand på Tema Institutio-
nen. Ett särskilt stort tack till min huvudhandledare Kirsti Niskanen för 
din analytiska skärpa och för att du alltid ställt upp och noggrant läst och 
kommenterat mina texter genom åren. I samband med vad man på Tema 
kallar för 60- procentseminariet tillkom min biträdande handledare Ma-
rie Jansson. Jag vill rikta ett tack till Marie för din sköna prestigelöshet 
och alla klarsynta kommentarer på mitt arbete. Ditt sätt att ifrågasätta 
det invanda och förgivetttagna har också hjälpt mig att bli mer tydlig. 

Mina doktorandkollegor har alla på olika sätt varit viktiga för mig 
och bidragit med inspiration, vänskap och kunniga kommentarer: Stine 
Adrian, Anna Adeniji, Wera Grahn, Malena Gustavsson, Hanna Hall-
gren, Robert Hamrén, Anna Lundberg, Paula Mulinari, Ingrid Osika, Ce-
cilia Åsberg. Tack även till professor Nina Lykke, Anita Göransson, Jeff 
Hearn och Agneta Stark, Hillevi Ganetz och Kerstin Sandell för kloka 
kommentarer under era år som lärare på Tema genus. Under 2005 tillkom 
två nya grupper av doktorander som ingav ny energi för hela institutionen. 

Förord
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Jag riktar ett kollektivt tack till er allihop, även om jag inte haft möjlighet 
att lära känna er alla: Linn Sandberg, Emma Strollo, Ann- Charlotte Cal-
lerstig, Katherine Harrison, Viktoria Kawesa, Ulrika Engdahl, Dag Balk-
mar, Tanja Joelsson, Alp Biricik, Redi Koobak, Anna Leijon och Monica 
Obreja. En person som särskilt bidragit till atmosfären på Tema genus är 
proffsiga och godhjärtade temaintendent Berit Starkman, som alltid är 
redo att ställa upp med hjälp på stora och små frågor.

Några personer har betytt alldeles särskilt mycket. Cecilia Åsberg och 
Petra Jonvallen har förutom varit inspirerande och feministiskt stödjande 
kollegor förblivit goda vänner under och efter doktorandtillvaron. Utan er 
vänskap hade mina år som doktorand blivit betydligt tråkigare. Jag vill 
på samma sätt tacka Paula Mulinari, Ingrid Osika, Anna Lundberg och 
Robert Hamrén för diskussioner och roliga samarbeten. 

Tack till Malin Rönnblom som var opponent på mitt slutseminari-
um och som gav många konstruktiva kommentarer som hjälpte mig vi-
dare. Detsamma gäller slutseminariekommittén Anita Göransson, Silke 
Nunsinger och Ingrid Pincus. Johan Hedrén var opponent på mitt 60 pro-
cents seminarium och kom med synpunkter som jag länge hade nytta av. 
Elin Wihlborg läste i avhandlingsarbetets slutskede och kom med värde-
fulla kommentarer. Katharina Eriksson har också läst och kommit med 
viktiga synpunkter. 

Ett särskilt tack till alla som arbetar på Forum för genusvetenskap och 
jämställdhet för lärorika erfarenheter av att arbeta med genusvetenskap 
och feministisk pedagogik, Renée Frangeur, Elisabeth Samuelsson, Eva 
Javefors- Grauers och IngBeth Larsson. Tack Francis Lee och Ericka John-
son för glada tillrop och språkgranskning av summary och abstract.     
Tack till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (Arab) för hjälp med sök-
ningar i arkivet och bild till omslaget. Jag vill också rikta ett tack till Den-
nis Netzell på LiU-Tryck för kunnig hjälp med tryckningen av avhand-
lingen. Tack även John (Ian) Dickson för snabb hjälp med datorsupport 
genom åren. Under mina sista två pendlande doktorandår, har jag även 
haft den stora turen att kunna bo hos Rickard Mikaelsson eller Jonna 
Johansson, tack båda två för er gästfrihet och goda mat.

Sist men inte minst vill jag tacka familj och vänner. Mina generösa 
och kärleksfulla föräldrar Birgit och Anders och min bror Björn för att ni 
alltid tror på mig! Utan allt barnvaktande de senaste somrarna från er vet 



jag inte hur jag klarat av att slutföra arbetet. Tack också Margareta och 
Kjell Högberg för det intresse som ni visat för det jag arbetat med och för 
all värme. Ett stort tack till Andreas Högberg med kollegor på Ritator för 
sättning av text och formgivningen av omslaget.

Den avgörande tidpunkt då jag bestämde att jag ändå ville försöka 
skriva en avhandling var som studerande på Köpenhamns universitet hös-
ten 2000 och kursen i kvinno- och kønsforskning. Första dagen på kursen 
hade jag turen att sitta bredvid en finlandssvensk tjej, som sedan blev en 
god vän och diskussionskamrat. Tack Jessica för att du och Salla gav in-
spiration till denna forskningsresa och lycka till med din egen avhandling! 
Tack Johanna Dahlin, Johanna Lampinen, Sofia Lundkvist, Eva Mineur, 
Sofia Jonsson, Linda Wiklund och Jens Lönn för att ni har funnits där.
De personer som på närmast håll följt med under resans gång är min 
livskamrat Thomas och vår dotter Hanna. Det är omöjligt att tacka dig, 
Thomas för allt stöd, obetalt hemarbete och planering som du ställt upp 
med under den här sista tiden. Nu ser jag framemot att spendera mer tid i 
nuet och på resande fot tillsammans med dig och Hanna. 

hägerstensåsen september 2008
Kristina Lindholm





1.   INLEDNING

Medias rapportering om ungas politiska engagemang brukar 
ofta behandla uppseendeväckande politiska fenomen som ga-
tuprotester, manifestationer och aktioner. Även forskning om 

ungdomar och politik har under det senaste decenniet lagt sökarljuset på 
medialt uppmärksammade globala rättviserörelser eller andra former av 
radikala grupperingar. Samtidigt engagerar sig tusentals unga inom de 
etablerade partiernas ungdomsförbund. Även om antalet medlemmar i de 
svenska ungdomsförbunden minskat under de senaste årtiondena samlar 
de idag tillsammans över 15 000 medlemmar.1 I den här studien är det 
dock inte varför eller hur ungdomar engagerar sig politiskt som står i fo-
kus utan politiska ungdomsförbund lyfts fram som betydelsefulla arenor 
där man diskuterar och formulerar aktuella samhällsfrågor som sedan 
kan bli en del av den politiska dagordningen. Jag har valt att koncentrera 
min studie på ett förbund som historiskt sett varit det största sett till antal 
medlemmar, dvs. Socialdemokratiska ungdomsförbundet (ssu). Syftet är 
att analysera hur ssu formulerar sig och behandlar frågan om kvinnors 
politiska representation mellan 1970 fram till 2001. Frågan om kvinnors 
representation har valts ut då den utgör en spännande skärningspunkt 
genom vilken motsättningar inom förbundet om kön, makt och politik 
blir synliga och därmed möjliga att analysera. De motsättningar jag vill 
belysa handlar exempelvis om hur samhälleliga krav på att öka kvinnors 

1 15 000 medlemmar är dock att jämföra med medlemssiffror från 2005 på ca 50 000 med-
lemmar för samtliga politiska ungdomsförbund (i siffrorna ingår Moderata ungdomsförbundet, 
Kristdemokratiska ungdomsförbundet, Centerns ungdomsförbund, Liberala ungdomsförbun-
det, Ung Vänster, Grön ungdom och Socialdemokratiska ungdomsförbundet). Jmf. Ungdoms-
styrelsen 2005 och 2008. Den dramatiska minskningen i medlemsantalet beror delvis på att 
flera ungdomsförbund, däribland ssu, börjat med centrala medlemsregister som ger bättre över-
blick. Det har betytt att personer som inte längre betalar sin medlemsavgift har tagits bort från 
förbundets medlemsregister. Minskningen av medlemsantalet inom ungdomsförbunden kan an-
tas hänga samman med övergripande samhällsförändringar gällande politisk organisering, då 
även partierna tappar medlemmar. Jmf. exempelvis Demokratirådet (2000).
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representation ställs mot ett internt tryck att bevara tidigare strukturer 
inom förbundet. Förbundet lägger själva vikt vid kvinnors representation 
och frågan speglar tidsandan med försök att öka kvinnors representation 
i politiken och på andra samhällsområden.2 På en mer empirinära nivå 
gör jag en analys av hur frågan om kvinnors representation behandlats 
under ssu:s förbundskongresser. Förbundskongressen är en central arena 
där flera hundra förbundsaktiva ungdomar samlas vartannat år för att un-
der några dagar, under stort allvar, diskutera och besluta om förbundets 
politik. Diskussionerna under förbundskongresserna protokollförs noga 
i särskilda diskussions- och beslutsprotokoll som utgjort en viktig grund 
för studien. 

För att ge läsaren en bild av hur ssu:s diskussioner förts vill jag ge 
exempel på två resonemang från förbundskongressen 1975. Under denna 
kongress diskuteras könskvotering som en åtgärd för att öka kvinnors 
politiska representation inom förbundet. Först ett inlägg av kongressleda-
moten Stig Persson:

» Att införa ett kvotsystem idag när vi har representativ demokrati fö-
refaller mig och mina kamrater i ssu Dalarna vara att införa en konst-
lad demokrati. När man väljer en styrelse skall man väl ta hänsyn till 
personernas erfarenheter och kunskaper i första hand. Visst kan det 
synas angeläget att införa ett kvotsystem för att skapa rättvisa men jag 
tror att problemet försvinner så småningom när vi fått ett ökat dag-
hemsbyggande och en ny generation tar över som i skolan har fått en 
ny syn på livet och samhället. Vi kan inte godta några oöverlagda och 
drastiska beslut idag «3

Citatet visar på svårigheten att uppnå legitimitet för könskvotering vid 
den här tiden. Det visar också på en spänning mellan vad som betraktas 
som rättvis representation, samtidigt som det finns en underliggande oro 
för vad som skulle hända om kvinnor genom kvotering skulle få fördelar 

2Studiens tidsram, 1970-talet till början av 2000-talet, är den period då jämställdhet som 
politikområde växer som fält i Sverige. Att öka kvinnors representation på tidigare mansdomi-
nerade områden har varit en jämställdhetspolitisk målsättning under denna tid. Jmf. Florin och 
Nilsson (1999), Lindvert (2002) sid. 16.
3 Förbundskongress 1975, Inlägg på kongressdebatten av Stig Persson sid. 203.
4 Förbundskongress 1975, Motion 361. ssu klubben Framåt, Halmstads ssu-distrikt.
5 Jmf. Jacobsson (1997) sid. 14.
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framför män. Könskvotering beskrivs leda till en » konstlad « demokrati 
som jag menar kan förstås som en motsats till » naturlig « eller » normal « 
demokrati. En sådan retorik ger förstås inga goda associationer till kvot-
ering. Ansvaret för att lösa problemet läggs på platser och personer utan-
för ssu, närmare bestämt på framtida generationer. Det förekommer dock 
ett annat synsätt under samma förbundskongress i en motion från ssu 
klubben Framåt:

» Endast genom att tillgripa en kvotering för att jämna ut snedfördel-
ningen kan vi inom våra egna organisationer göra oss kvitt våra egna 
fördomar och slentriantänkande. Det vill säga, endast genom kvotering 
kan vi på sikt komma dithän att kvotering inte behövs. «4

Dessa resonemang belyser att det finns motstridiga synätt på vad som 
är en rimlig åtgärd för att lösa låg representation av kvinnor i ssu. I det 
första citatet framstår det som självklart att kvotering inte är rätt väg för 
att öka representationen av kvinnor och istället förespråkar man att barn 
och ungdomar ska förändra sina könsmönster för att vi i framtiden ska få 
in fler kvinnor i de politiska organisationerna. I det andra citatet framstår 
det däremot som självklart att könskvotering ska användas av ssu för att 
öka representationen av kvinnor i förbundet och förändra vad man be-
traktar som rutinmässiga fördomar om män och kvinnor. 

Varför har jag då valt att studera ett ungdomsförbund som ssu? Det 
finns en rad anledningar. En anledning, som anknyter till mina inledande 
resonemang, är att jag varit intresserad av att undersöka hur ett politiskt 
problem formuleras påverkar på vilken arena frågan behandlas, vem och 
vilka som har möjlighet att besluta om den, vilka argument som är möj-
liga att använda och mer generellt hur man kan tala om frågan.5 Jag utgår 
från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv när jag analyserar hur det är 
möjligt att diskutera kvinnors representation inom förbundet. Detta inne-
bär bl.a. att jag tillämpar ett kritiskt förhållningssätt till förgivettagen 
kunskap, en förståelse av att vårt sätt att förstå omvärlden är präglad av 
historiska och kulturella sammanhang samt att kunskap skapas genom 
social interaktion mellan människor.6 

6 Se vidare Burr (1995, 2000), Winter Jørgensen och Phillips (2000) sid. 11–12. För en diskus-
sion av mina analytiska utgångspunkter se kap 2.
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En andra anledning till att undersöka ssu är att förbundets relation till 
moderpartiet, Socialdemokraterna, ger närhet till politisk makt och har 
medfört att ssu utgör en rekryteringsbas för framtida politiska poster.7 
Det socialdemokratiska partiet har i egenskap av det största partiet i 
svensk politik under efterkrigstiden dominerat den politiska dagordning-
en. Partiet har under drygt 60 år mellan 1934 och 2006, med avbrott 
1976 – 1982 och 1990  – 1994, varit i regeringsställning. ssu:s roll är, vid 
sidan av att organisera ungdomar, också att påverka partiet. Därför menar 
jag att de frågor som ssu betraktar som viktiga har betydelse för framtida 
socialdemokratisk politik. De övriga ungdomsförbunden har också ofta 
förhållit sig till ssu genom att kritisera eller jämföra sig med förbundet.8 

En tredje anledning till att studera ssu är att förbundet fungerar som 
insocialisation till etablerad politik, vilket gör det relevant att studera ung-
domsförbundet som en väg in till det partipolitiska beslutsfattandet. Även 
om ungdomsförbunden generellt inte längre är det slags » plantskolor « för 
politiska uppdrag som de varit tidigare, så är de ofta den första kontakten 
med partipolitiskt aktiva som ungdomar får, och därför fyller förbunden 
en viktig politisk roll. Jag kommer inte närmare att studera ssu:arnas 
vägar till beslutsfattande positioner, men vill ändå betona att ungdoms-
förbundet har betydelse som inskolning till partipolitiskt arbete. En fjärde 
och nog så viktig anledning till att undersöka ssu och deras hantering av 

7 Carl Gunnar Peterson (1999) hävdar att ssu spelar en viktig roll för partiet när det gäller 
politisk skolning och rekrytering till politiska uppdrag. Peterson visar exempelvis att 64 pro-
cent av de socialdemokratiska partiombuden hade en bakgrund i ssu i slutet av 1980-talet. En 
studie av Anders Ivarsson Westerberg och Cilla Niemann (2007) visar att av andelen statsråd 
mellan åren 1957-2007, 195 stycken, hade 80 stycken eller motsvarande 41 procent tidigare 
varit engagerade i ett ungdomsförbund. Inom ssu liksom de övriga ungdomsförbunden kan det 
politiska engagemanget leda vidare till högre poster inom moderpartierna. Det finns exempelvis 
flera framgångsrika politiker som varit både ungdomsförbundsordförande (eller språkrör) och 
partiledare, som Maria Leissner (Fp), Alf Svensson (Kd), Lars Leijonborg (Fp), Ingvar Carlsson 
(s) Fredrik Reinfeldt (m) och Maria Wetterstrand (mp).
8 Ett exempel på det är när den tidigare förbundsombudsmannen för Liberala ungdomsförbun-
det (luf) Jonas Andersson menar att han förknippar ssu med » pampfasoner. « Intervju med 
Jonas Andersson, sid. 22 i luf- skriften Alla tiders luf (2004). Andra exempel på hur särskilt 
luf förhåller sig till ssu är när Andersson minns när Anna Lindh 1984 valdes till förbundsord-
förande och det dåvarande Folkpartiets ungdomsförbund (fpu) skickade ett grattistelegram: 
» Er första kvinnliga ordförande, bara 45 år efter fpu:s! « Genom detta telegram ville fpu inte 
endast rikta blickarna mot ssu:s manligt dominerande ledarskap utan också jämföra ssu med 
fpu för att framhäva det egna förbundets högre andel kvinnor på ledande positioner. Jmf. Alla 
tiders luf (2004) sid. 27.
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frågan om kvinnors representation är att förbundet i sin historieskrivning 
framför en bild av sig självt som en könspolitiskt radikal kraft. Exempelvis 
beskrivs i ssu- antologin Vårt politiska 90 -tal vägen från diskussioner om 
ökad andel kvinnor i förbundet till att ssu i slutet av 1990-talet definierar 
sig i termer av en feministisk organisation: 

» På kongresserna fanns också i regel en bred enighet kring att ytterli-
gare förfina ssu:s feministiska profil. Det var således ett enat ssu som 
hade formulerat feminismen och som skulle komma att lyfta upp den 
på dagordningen åren därefter. […] ssu uppfattade sin samtid tidigt 
och vävde in feminismen i socialdemokratisk ideologi i ett skede när 
andra politiska krafter höll på att ta patent på jämställdhetsfrågorna. 
Det var ssu:s stora ideologiska gärning under åren kring millennieskif-
tet. Det var en god gärning. «9

I efterhand kan en viss politisk och historisk utveckling te sig självklar och 
ssu framställer i början av 2000-talet sin syn på könspolitiska frågor som 
okomplicerad. Detta är något som jag i studien kommer att problematise-
ra. På vilket sätt hänger exempelvis frågor om feminism och jämställdhet 
ihop med frågan om politisk representation av kvinnor? Dessa aspekter 
anser jag förtjänar en mer vetenskaplig genomlysning. 

Avhandlingens syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur könspolitik konstrueras 
i socialdemokratiska ungdomsförbundet (ssu) genom att följa hur poli-
tisk representation av kvinnor diskuteras och debatteras under förbun-
dets kongresser från 1970 fram till 2001. Jag analyserar specifikt hur 
» problemet « med kvinnors representation framställts och vilka lösningar 
som varit möjliga. Jag definierar kvinnors politiska representation som 
en könspolitisk fråga eftersom frågan behandlar ett politiskt förhållande 
mellan könen.10 Genom att analysera hur ssu talar om kvinnors represen-
tation vill jag synliggöra vilka outtalade värderingar och underliggande 

9 Blomberg (2002) sid. 140–142.
10 Jmf. Sapiro (1998) sid. 18.
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antaganden som skapar förbundets syn på politik och kön. Vilka möjlig-
heter att tala om kvinnors representation erbjuds inom förbundet? Vad 
är möjligt och önskvärt att tala om och vad som ter sig som omöjligt och 
icke önskvärt? 

För att visa hur frågan om kvinnors representation formas inom ssu 
har jag använt mig av teori om politisk problemkonstruktion. Den främ-
sta teoretiska utgångspunkten är ansatsen » Vad är problemet? « som har 
utvecklats av den australiensiska statsvetaren Carol Bacchi.11 De politiska 
förslag som läggs fram i ssu förutsätts innehålla en indirekt eller uttalad 
diagnos av vad » problemet « om låg representation egentligen består av. 
Diagnosen inbegriper också olika lösningar på » problemet «.12 Ansatsen 
har hjälpt mig att synliggöra vilka antaganden om politik och kön som ett 
politiskt förslag eller en lösning på problemet för med sig. Jag analyserar 
särskilt det oproblematiserade och förgivettagna i texterna. En mer ingå-
ende beskrivning av hur ansatsen har tillämpats följer i de teoretiska och 
metodologiska utgångspunkterna i kapitel 2 och 3. Viktigt att framhålla 
är att jag även relaterar ssu:s diskussioner om kvinnors representation till 
en samhällelig kontext, detta för att göra dem mer begripliga för läsaren, 
och för att visa att diskussionerna måste förstås i relation till sin samtid. 
Det finns också en ambition att identifiera hinder mot vissa könspolitiska 
förslag som ssu:are för fram på kongresserna. 

Vad är könspolitik? 

I studien innebär könspolitik att det är de politiska förhållandena mellan 
könen som står i centrum. Könspolitik betraktas här som ett politikom-
råde som innehåller målsättningar om att minska samhälleliga orättvisor 
mellan män och kvinnor.13 Att tala om könspolitik ger också möjlighet att 
undersöka hur frågor om kön politiseras över tid, redan innan jämställd-
het blev ett politikområde. Könspolitik inrymmer således fler områden än 
vad som traditionellt sammankopplas med jämställdhetspolitik. I denna 
studie undersöks dock en specifik del av könspolitiken, dvs. hur frågan om 

11 Bacchi (1999). 
12 Bacchi (1999) sid. 1.
13 Jmf. Sapiro (1998) sid. 68, Squires (1999) sid. 17. Vad jag valt att kalla för könspolitik be-
nämner Jessica Lindvert för genuspolitik. Lindvert (2002) sid. 21.
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kvinnors representation diskuterats inom ssu.14 Enligt statsvetaren Joni 
Lovenduski har kön från 1960- och 1970-talen blivit en explicit fråga 
för många partier. Hon menar också att västeuropeiska politiska partier 
från och med 1960-talet har genomgått könspolitiska förändringar både 
i partiprogram och inom organisationerna.15 

Tidigare forskning har på olika sätt behandlat det könspolitiska områ-
det under rubriker som jämställdhetspolitik och statsfeminism.16 Två av-
handlingar som särskilt förtjänar att nämnas gällande studier av svensk 
könspolitik är Maria Törnqvists avhandling Könspolitik på gränsen och 
Jessica Lindverts Feminism som politik.17 Deras undersökningar är sin-
semellan olika. Törnqvist gör en diskursanalys av två mediedebatter om 
könskvotering , » varannan damernas « och de s.k. » thamprofessurerna «.18 
Hon undersöker under vilka villkor som könspolitik skapas, samt vilka 
skillnader som finns mellan de två debatterna. Jessica Lindverts avhand-
ling utgår i sin tur från institutionell teori och undersöker svenska och 
australienska politiska institutionernas förutsättningar och inflytande 
över könspolitikens utformning. Min undersökning skiljer sig från Törn-
qvists och Lindverts genom att undersöka konstruktionen av en politisk 
fråga i en organisation som tidigare varit outforskad i ett könsteoretiskt 
perspektiv. Jag gör inte heller en renodlad diskursanalys eller institutionell 
analys. De institutionella kontexterna utreds inte närmare i min avhand-
ling även om jag utgår från att institutionella förhållanden har inflytande 
på könspolitikens utformning.

14 När jag i avhandlingen talar om jämställdhet och kvinnors representation syftar det till hur 
begreppen används i källmaterialet. Begreppen är inte synonyma och ges skiftande innebörd 
beroende på sammanhang och vem/vilka det är som talar.
15 Lovenduski menar att utvecklingen av västeuropeisk partipolitisk könspolitik under 1980- 
och 1990-talen berott på att feministiska idéer fått fäste inom partierna och att feminister sett 
nödvändigheten av att arbeta partipolitiskt. Partier kan exempelvis arbeta med förslag som ska 
locka kvinnliga väljare, initiera kampanjer för att få fler kvinnor som medlemmar och nominera 
kvinnor som kandidater för att få in fler kvinnor på ledande positioner. Många partier har ge-
nomfört organisatoriska förändringar genom att utveckla strategier för att öka andelen kvinnor 
i beslutsfattande ställning inom partiorganisationen och i valda församlingar. Lovenduski och 
Norris (1993), Lovenduski (2005).
16 Se exempelvis Sainsbury (1994, 1996, 1999, 2004), Florin och Nilsson (2000), Hernes 
(1987), McBride-Stetson och Mazur (1995).
17 Törnqvist (2006) och Lindvert (2002).
18 » Thamprofessurerna « handlar om att dåvarande utbildningsminister Carl Tham 1995 i pro-
positionen Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet (Prop. 1994/95:164) 
föreslår att inrätta 30 professurer som ska besättas genom positiv särbehandling av underrepre-
senterat kön, dvs. kvinnor.
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Jag undersöker det som brukar definieras som etablerad politik, i bemär-
kelsen av att ssu ingår i det partipolitiska systemet med en lång historisk 
förankring som ungdomsförbund till det socialdemokratiska partiet. Po-
litik betraktas här som handlingar för att identifiera och föreslå kollek-
tiva lösningar på frågor som betraktas som » problem « i samhället. Jag 
använder vidare begreppet politisering för att synliggöra vissa specifika 
skeenden i det empiriska materialet. Maria Wendt Höijer ställer i sin av-
handling Rädslans politik upp tre punkter för en frågas politisering. För 
det första att frågan artikuleras på en politisk offentlig arena vilket gör 
den möjlig att förhandla om, för det andra att den framförs som en kol-
lektiv fråga och, för det tredje, att frågan formuleras i termer av konflikt i 
betydelsen av att det finns intressemotsättningar mellan könen.19 Jag kom-
mer i analysen att använda mig av dessa kriterier. Jag använder vidare kön 
som ett begrepp för hur män och kvinnor skapas som sociala och politiska 
kategorier i ssu:s diskussioner.20

Tidigare forskning om kvotering, jämställdhet 
och kvinnors representation

Ett angränsande och överlappande forskningsfält till studier om köns-
politik och frågan om kvinnors representation är nordisk forskning om 
könskvotering och kvinnors representation. Sedan början av 2000-talet 
har en mängd, både nordiska och internationella arbeten om kvotering 
publicerats.21 I det sammanhanget vill jag särskilt ta upp Lenita Freiden-
valls avhandling Vägen till Varannan damernas som behandlar hur de 
svenska politiska partierna har diskuterat kvinnors politiska representa-

19 Maria Wendt Höijer (2002) sid.192.
20 I denna avhandling använder jag begreppet kön. Inom genusforskningen används både be-
greppen » kön « och » genus. « Ofta har genus definierats som det kulturellt och historiskt kon-
struerade könet, medan kön står för det biologiska. Under senare tid har dessa distinktioner bli-
vit mindre angelägna att dra då forskare påtalat vikten av att kritiskt granska kategoriseringar 
som kön/biologi och genus/kultur och inte återskapa denna åtskillnad. Det är ett synsätt som 
jag delar och jag har därför inte gjort skillnad på ett biologiskt kön och konstruktionerna av 
det. Jmf. vidare Britt-Marie Thurén (2003) sid.14–15 och Cecilia Åsberg (1998). Mitt källma-
terial som består av ssu:s diskussioner belyser män och kvinnor både som biologiskt baserade 
politiska kategorier och kön som socialt konstruerat. Jag har i relation till det empiriska mate-
rialet funnit det mer användbart att använda mig av begreppet kön.
21 Dahlerup (2006), Freidenvall (2006), Borchorst och Christensen (2003), Htun M.A and 
Jones M P (2002), Baldez L (2004).
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tion och kvotering mellan 1970 – 2002.22 Freidenvall har undersökt både 
kandidatnominering och hur de svenska partierna konstruerat frågan 
om kvinnors politiska representation. Utifrån min studie är Freidenvalls 
avhandling intressant eftersom den ger möjlighet till jämförelser mellan 
ssu och moderpartiet i hur partiet har framställt problemet med kvinnors 
representation och dess lösning. Liksom jag, tillämpar Freidenvall, Ca-
rol Bacchis » Vad är problemet «-ansats. Till skillnad från mig undersöker 
hon riksdagspartiernas strategier om hur låg representation ska lösas, då 
jag fokuserar på ett ungdomsförbunds diskussioner om kvinnorepresen-
tation. Freidenvall har även tillsammans med Drude Dahlerup undersökt 
hur metoden kvotering tillämpats i ett globalt perspektiv.23 Maud Eduards 
och Petra Ulmanen har behandlat könskvotering utifrån analyser av det 
svenska nätverket » Stödstrumporna «.24 Den norska, finska och danska 
kvoteringsdebatten har också undersökts av forskare vad det gäller olika 
partiers förhållningssätt.25 Inom politisk filosofi finns arbeten som utreder 
vad politiska åtgärder för att öka kvinnors politiska representation, som 
positiv särbehandling och kvotering, innebär i termer av rättvisa och jäm-
likhet.26 Den tidigare forskningen har dock inte mer ingående behandlat 
diskussioner om kvinnors representation inom politiska ungdomsorgani-
sationer. 

I de nordiska länderna har feministiska analyser av jämställdhet växt 
som forskningsfält under 1990-talet. Min studie tangerar ämnes- och me-
todmässigt detta område genom att frågan om kvinnors politiska repre-
sentation behandlats inom den svenska jämställdhetspolitiken. Metodolo-
giskt utgår många av dessa studier från diskursiva ansatser där man bl.a. 
undersökt och intresserat sig för hur nordisk jämställdhet konstruerar och 
producerar olika former av subjekt och mening. Även jag analyserar hur 
frågan om kvinnors representation producerar normer och antaganden 
om kön och politik. Jämställdhetsarbete och jämställdhetspolitik betrak-
tas som en arena som blir konstruerad, som » görs « och som fylls med 
olika innebörd beroende på vilket sammanhang som den konstrueras 

22 Freidenvall (2006).
23 Dahlerup och Freidenvall (2008), Dahlerup (2006).
24 Eduards (2002), Ulmanen (1998).
25 Raevaara (2005), Borchost och Christensen (2003), Teigen (2000), Guldvik (2005).
26 Se Roth (2004) och Waltzer (1993). 
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inom.27 Forskarna har inom denna inriktning bl.a. undersökt skillnader 
mellan jämställdhetsretorik och praktik. Jämställdhet undersöks från ett 
kritiskt perspektiv där man uppmärksammar att begreppet och politik-
området innebär många olika, ibland motsägelsefulla, synsätt.28 Ett yt-
terligare fält inom den tidigare forskningen om kvinnors representation 
i Sverige handlar om representationen i riksdagen.29 Då jag inte studerar 
nationell riksdagsrepresentation lämnar jag dessa studier utanför avhand-
lingens undersökningsområde. 

Det finns även ett antal studier som analyserat hur kvinnors närvaro 
i politiken påverkar politikens utformning.30 En av de forskare som spe-
cifikt studerat politisk representation i termer av närvaro är den brittiska 
statsvetaren Anne Phillips. En viktig poäng hos Phillips är att rättvis re-
presentation inte är något som kan ges garantier på i förhand utan att vad 
som anses vara rättvis representation är en ständigt pågående process. 
Phillips hävdar att det finns en berättigad kritik av politiska system, vilka 
på olika sätt -mer eller mindre- utesluter personer från grupper som defi-
nieras efter kön, ras och/eller etnicitet. Kritiken för med sig krav på jämlik 
representation mellan män och kvinnor, balans mellan olika etniska grup-
per och jämlik representation av grupper som systematiskt uteslutits från 
beslutsfattande. Skillnader mellan olika representanter har ofta uppfattats 
som att det kan råda en intellektuell mångfald, snarare än att representan-
terna ska stå för egenskaper hos en person.31 Phillips menar vidare att den 
tidigare skillnaden mellan liberala synsätt, där människor ska ha lika möj-
ligheter oberoende av skillnad, och det socialistiska synsättet, som går ut 
på att jämlikheten måste uppnås genom att försöka minska och på sikt få 
bort klasskillnader, inte fungerar på samma sätt i relation till grupprepre-
sentation. Många människor varken kan eller vill byta kön eller hudfärg. 
En viktig slutsats från Phillips i relation till denna avhandling är, att vad 
rättvis representation är och bör vara inte är någonting fast och bestämt, 
utan kan förändras över tid i relation till samhälleliga förändringar. När 

27 Holli, Magnusson och Rönnblom (2005) sid. 148, Holli (2003), Carbin och Holli (2002), 
Magnusson (2000). 
28 Holli, Magnusson och Rönnblom (2005), Rönnblom (2002), Magnusson (2000), Holli 
(2003), Raevaara (2005), Sainsbury (2004), Borchorst, Christensen och Siim (2002). 
29 Jmf. ex. Wängnerud (1998) och Bergqvist (1994).
30 Wängnerud och Oskarson (1996) Wängnerud (1998; 1999), för internationell forskning se 
Childs (2006, 2002), Childs och Withey (2004), Kunovich, Sheri och Pamela Paxton (2005).
31 Phillips (1995) sid. 15-17.
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jag analyserar hur ssu talar om kvinnors representation utgår jag därför 
från att frågan skapas både i relation till diskussioner inom den egna orga-
nisationen och till hur könspolitiska frågor diskuteras utanför förbundet. 

Tidigare forskning om ssu och svensk socialdemokrati

Politiska ungdomsförbund har i forskningen diskuterats i liten omfattning, 
både internationellt och i Sverige. Jag har inte heller funnit någon forsk-
ning som undersöker ssu eller de politiska ungdomsförbunden utifrån ett 
könsperspektiv. Statsvetaren Carl-Gunnar Peterson har i sin avhandling 
från 1975, Ungdom och politik, undersökt ssu:s tillkomst, medlemsut-
veckling, organisationsstruktur, beslutsprocesser och medlemsinflytan-
de.32 Han har också i en senare studie jämfört det socialdemokratiska 
partiet med ssu med avseende på medlemmarnas möjligheter att internt 
påverka organisationen.33 För mitt avhandlingsprojekt är Petersons un-
dersökningar relevanta genom att han, liksom jag, betonar förbundskon-
gressens betydelse som politisk arena. Peterson gör även en för min studie 
användbar beskrivning av ssu:s organisation. Våra studier om ssu skiljer 
sig dock åt, genom att han gör en organisationsstudie och att jag undersö-
ker hur ssu diskuterat en politisk fråga över tid. 

Även om Peterson inte särskilt undersöker jämställdhetsfrågor, disku-
terar han sammansättningen av kongressen med avseende på bland annat 
kön, social bakgrund och kongressombudens inställning i några politiska 
frågor. Han belyser exempelvis skillnader i politiska uppfattningar mel-
lan manliga och kvinnliga kongressledamöter. Jag kommer att få anled-
ning att återkomma till Petersons resultat i kapitel 4 då ssu:s organisation 
och representation av kvinnor diskuteras. Det finns även en del historisk 
forskning om ungdomsförbundet. Tage Lindbom har skrivit om ssu:s till-
komsthistoria och uppbyggnad under de första åren.34 Henrik Berggren 
har i sin avhandling behandlat svenska ungdomsrörelser, med fokus på 
ungdomsbegreppets historiska tillkomst, där han även belyser ssu.35 Ing-
rid Levander har vidare i en D-uppsats skrivit om ssu genom Studentför-

32 Peterson (1975)
33 Peterson (1999).
34 Lindbom (1945).
35 Berggren (1995).
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eningen Spartacus i Linköping och undersökt dess politiska verksamhet 
och relationer till socialdemokratiska partiet under 1970-talet. 

Jag har även tagit del av ssu:s interna historieskrivning som behandlar 
allt från enskilda distrikts verksamhet och historik till ssu:s och partiets 
idéutveckling.36 Jag har dock inte haft som ambition att utgå från studier 
av historieskrivning som ett analytiskt perspektiv. I relation till ssu är 
det dock intressant att ta upp historikern Jonny Hjelms diskussion om att 
syftet med fackföreningens historieskrivning (genom förbundsmonogra-
fier) har varit att stärka både vi-känslan och självkänslan i rörelsen och få 
medlemmarna att känna att deras insats varit betydelsefull.37 På samma 
sätt är det möjligt att tolka ssu:s historieskrivning som ett sätt att lyfta 
fram förbundets insatser i relation till partiet och ge ssu:s medlemmar en 
känsla av att deras arbete är av stor betydelse.

Den tidigare forskningen har fört fram bilden av ssu som en politiskt 
radikal kraft i förhållande till moderpartiet. Carl Gunnar Peterson skri-
ver: » Det har varit naturligt för förbundet att vara banbrytande och föra 
fram mer långtgående politiska krav [än partiet]. «38 Förbundet har, häv-
dar han, haft en roll som » avantgarde « gentemot det socialdemokratiska 
partiet.39 En viktig fråga som återstår att diskutera är hur denna radika-
litet fungerat i relation till könspolitiska frågor, såsom frågan om ökad 
representation av kvinnor inom ssu. 

Det finns, till skillnad mot bristen på forskning om ungdomsförbund, 
en omfattande forskning om nordiska och europeiska socialdemokratiska 
partier. Jag har valt att kortfattat diskutera forskning som behandlar soci-
aldemokratins framträdande ideologiska drag för att belysa ssu:s ideolo-
giska förankring.40 Socialdemokraternas ideologi sägs innehålla en grupp 
värderingar som kan sammanfattas med att jämlikhet ska gå att förena 

36 Se exempelvis Rickard Lindström (1923, 1927, 1939), Hilding Färm (1957), Kaj Axelsson 
(1967), Bengtsson (1992), Tommy Svensson och Bo Fransson (1987), Jan Å Johansson (1992), 
Nina Blomberg (2002), Klas Gustavsson och Nisha Beshara (2007).
37 Studier som mer specifikt studerat och problematiserat arbetarrörelsens historieskrivning är 
exempelvis Åsa Linderborg (2001), Jonny Hjelm (1999).
38 Peterson (1999) sid. 195.
39 Jmf Peterson (1999) sid. 194.
40 Svensk socialdemokrati har diskuterats av exempelvis Tim Tilton (1990), Sten O Karls-
son (2001), Heclo och Madsen (1987), Misgeld, Molin och Åmark (1989), Thomas Jonsson 
(2000), Åsa Linderborg (2001), Herbert Tingsten (1941), Yvonne Hirdman (1992). Europeisk 
och brittisk socialdemokrati har bl.a. behandlats av Moschonas Gerassimos (2002), Anderson 
Perry (1994), Henry Pettersson (2005, 2004).
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med effektivitet, social kontroll av marknaden och en offentlig sektor för 
att hjälpa fram individens frihet.41 Exempelvis har det yttrat sig i en långt-
gående strävan efter full sysselsättning och även en generell inriktning 
på välfärdspolitik. När det gäller svenska förhållanden brukar det soci-
aldemokratiska partiets dominans under 1900-talet förklaras av partiets 
pragmatiska inställning och strategiska kompetens.42 En socialdemokra-
tisk strategi har visat sig vara att ompröva, reformera och kompromissa.43 
Detta har genomförts genom att socialdemokraterna sedan 1920-talet 
sökt att stärka banden mellan fackföreningsrörelsen och det socialdemo-
kratiska partiet samtidigt som partiet aktivt motarbetat kommunisterna 
och försökt begränsa deras inflytande över facket. Torsten Svensson häv-
dar exempelvis att socialdemokraterna under efterkrigstiden utvecklades 
från att vara ett klassparti med proletära ideal till att vara ett parti med 
socialistiska ideal som också skulle släppa fram olika gruppers intressen. 
Från 1950-talet ska socialdemokraterna enligt Svensson velat bredda sin 
väljarbas genom att inrikta sig mot kvinnor i tjänstemannasektorn.44 Där-
för ska partiet medvetet ska ha profilerat sig i frågor som ansågs eller 
kunde vara av betydelse för kvinnor. 

Forskning om svensk socialdemokrati från ett genusperspektiv 

Den svenska socialdemokratiska rörelsens historia i ett genusperspektiv har 
tidigare behandlats av historiker som Yvonne Hirdman, Christina Carls-
son, Gunnel Karlsson och Ylva Waldemarsson.45 I deras arbeten är det 
partiet, fackföreningsrörelsen och kvinnoförbundet som stått i centrum. 
Yvonne Hirdman har i en rad centrala arbeten undersökt svensk social-
demokrati och fackföreningsrörelse. Av särskilt intresse för denna studie 
har böckerna Den socialistiska hemmafrun och Med kluven tunga, lO 
och genusordningen varit. I dessa behandlar Hirdman socialdemokratin 

41 Tilton (1989, 1990).
42 Tilton (1990) sid. 50.
43 Svensson (1994) sid. 57.
44 Svensson (1994) sid. 57.
45 Se Yvonne Hirdman (1992) Christina Carlsson (1986) Gunnel Karlsson (1996), Ylva Wal-
demarsson (1992; 2000) och Inger Humlesjö (1999). Europeisk forskning om socialdemokra-
tiska partier eller arbetarrörelsen från ett genusperspektiv se bl.a. Atkinson V, Joanna Spear 
(1992), Bashevkin Sylvia (2000), Amy Black och Stephen Brooke (1997), Sonya Rose (1993), 
Harold Smith (1984).
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och fackföreningsrörelsen utifrån hur de hanterat s.k. » kvinnofrågor « och 
hon synliggör manliga normer och föreställningar om politik och samhäl-
le.46 Christina Carlsson har också undersökt socialdemokratiska partiets 
relation till » kvinnofrågor « under en tidigare period, 1890 – 1910, och 
hävdar att uppdelningen mellan facklig kamp och politisk rörelse gjorde 
det svårt att driva frågor om kvinnors lönearbete.47 Hon menar att soci-
aldemokraterna motsatte sig den borgerliga kvinnorörelsen och betonade 
att det inte fanns någon gemensam klassöverskridande kvinnofråga.48 En 
aspekt som jag menar också har bäring i relation till ungdomsförbundets 
historia är att Carlsson hävdar att det socialdemokratiska partiet gällande 
organisationsform och ideologi var patriarkal, i den meningen att det var 
de manliga arbetarna som hade möjlighet att formulera rörelsens ideologi 
och praktiska politik. Gunnel Karlssons avhandling om det socialdemo-
kratiska kvinnoförbundet (sskf) belyser i sin tur svårigheter för kvinnor 
inom politiska organisationer att politisera frågor som kan väcka konflikt 
mellan könen.49 Karlsson finner, i motsats till vad man skulle kunna tro, att 
framgången för kvinnoförbundet har varit störst i de frågor som inte setts 
som traditionella kvinnofrågor. Det gäller i första hand atomvapenfrågan 
på 1950-talet och u-landsbiståndet på 1960- och 1970-talet då kvinno-

46 Hirdman (1992, 1998).
47 En av Carlssons slutsatser är att delningen av arbetarrörelsen i en facklig och en politisk gren 
fick konsekvenser för arbetarrörelsens könspolitik. Frågor som rörde familj, hushållsarbete och 
barnomsorg blev politiska frågor medan kvinnors lönearbete blev en facklig fråga. De socialde-
mokratiska kvinnorna kom att delas upp i två kategorier, de kvinnor som var förvärvsarbetande 
och de som var hemarbetande. Den första gruppen kunde organiseras via arbetsplatserna till 
facket medan hemarbetande kvinnor skulle förändra sin situation genom att gå med i partiet. 
Carlsson (1986) sid. 139.
48 Det fanns exempelvis från det socialdemokratiska partiets sida en allmän skepsis mot den 
kvinnliga rösträttsrörelsen och i flera av dessa sammanhang framfördes uppfattningen att arbe-
tarkvinnorna inte skulle samarbeta med rösträttsrörelsen som dominerades av överklasskvin-
nor. Carlsson (1986) sid.121. 
49 Det socialdemokratiska partiet har sedan 1920-talet haft ett kvinnoförbund, vars målsätt-
ning har varit att locka in fler väljare och fler kvinnliga medlemmar till partiet. Kvinnoförbun-
det har även fungerat som en arena för att artikulera politiska åsikter utifrån ett » kvinnoin-
tresse «. Kvinnoförbundet hade från 1948 inflytande i partiet som en sidoorganisation med en 
plats som adjungerad i partistyrelsen och de verkställande utskotten. Fram till mitten av 1970-
talet var det huvudsakligen via kvinnoförbundet som kvinnor rekryterades och nominerades för 
uppdrag i partiet. Karlsson (1996) sid. 23. Den danska forskaren Ann Dorte Christensen talar 
om olika kvinnointegrationsmodeller i Norden där Sverige anses karaktäriseras av en » klassisk 
kvinnointegrationsstrategi « inom de politiska partierna. Denna kännetecknas av en tradition 
med självständiga kvinnoförbund i relation till de politiska partierna, begränsad tillämpning av 
kvotering, och att kvinnor har organiserat sig inom de politiska partierna. Anne Dorte Chris-
tensen (1999) sid. 63–82, sid. 81.
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förbundet tillsammans med ssu ville driva igenom enprocentsmålet. När 
det gäller frågorna om pappaledighet och sextimmars arbetsdag var kvin-
noförbundet inte lika framgångsrikt. De socialdemokratiska kvinnornas 
krav på makt i form av inflytande över partiets politik har ansetts som 
legitim, medan makt för kvinnor som grupp i relation till den makt män 
som grupp har haft i partiet inte har ansetts legitim.50 Det socialdemo-
kratiska partiet ska ha outtalat förväntat sig att kvinnoförbundet skulle 
ta hand om och bereda besvärliga frågor som kvinnans jämlikhet och se 
till att frågorna definierades som familjefrågor.51 Sammanfattningsvis har 
den tidigare forskningen om arbetarrörelsen från ett genusperspektiv up-
pehållit sig vid hur det socialdemokratiska partiet, kvinnoförbundet och 
fackföreningsrörelsen hanterat könspolitiska frågor och hur » kvinnofrå-
gor « ofta tvingats in i former som passat in efter partiets och fackfören-
ingsrörelsens traditionella normer. Tidigare forskning har även synliggjort 
enskilda personers kvinnopolitiska arbete och kvinnorörelsens roll som 
viktiga aktörer för att driva könspolitiska frågor.

50 Karlsson (1996) sid. 24. 
51 Karlsson (1996) sid. 128.
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Avhandlingens disposition

I sin helhet omfattar studien tio kapitel. I detta inledande kapitel har 
jag diskuterat studiens syfte och utgångspunkter samt för avhandlingen 
relevant tidigare forskning. Jag förklarar också varför det är viktigt att 
undersöka ssu och frågan om kvinnors politiska representation. I kapi-
tel 2 presenteras de teoretiska utgångspunkterna. Kapitel 3 innehåller en 
diskussion om metod och källmaterial. I kapitel 4 beskriver jag hur ssu 
fungerar som organisation. Här presenterar jag både andrahandskällor 
om ssu:s tidigare behandling av kvinnorepresentation samt framtagen 
empiri om den. I kapitel 5 ligger fokus på den samhälleliga och politiska 
kontexten under studiens undersökningsperiod. Här tecknas en bild av 
det politiska klimatet från 1960- till 2000-talet. Kapitel 6 – 9 utgör av-
handlingens empiriska kärna. I kapitel 6 analyserar jag hur ssu diskute-
rar kvinnors representation under förbundskongresserna på 1970- och 
1980-talet. I kapitel 7 undersöker jag hinder för hur representationsfrå-
gan diskuteras inom förbundet. I kapitel 8 visar jag hur kvinnors politiska 
representation politiseras och förs upp på dagordningen. Jag analyserar 
vidare ssu:s diskussioner på förbundskongresserna under första halvan av 
1990-talet. I kapitel 9 diskuterar jag hur frågan om kvinnors representa-
tion diskuterats under den andra halvan av 1990-talet. En ambition är att 
belysa att ssu:s diskussioner om feminism och kvinnors politiska repre-
sentation hänger samman. I de empiriska kapitlen lyfter jag genom citat 
och näranalyser fram hur ssu har hanterat frågan om kvinnors politiska 
representation och analyserar dessa diskussioner utifrån mina teoretiska 
ansatser. I avhandlingens avslutande kapitel 10 redogör jag för undersök-
ningens viktigaste empiriska och teoretiska bidrag. 
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2 .   TEORETISKA 

U TGÅNGSPU NKTER

Syftet med detta kapitel är att presentera vilka centrala teoretiska 
ansatser som jag influerats av i avhandlingen. Studien är empirinära 
i betydelsen att jag hela tiden går i dialog med det empiriska ma-

terialet och låter teman från empirin ta stor plats. I den första delen av 
kapitlet introducerar jag Carol Bacchis ansats » Vad är problemet? « samt 
begrepp från teorier om genus, organisationer och politiska institutioner. 
Jag resonerar också kring hinder mot vissa åtgärder för att öka andelen 
kvinnor i förbundet. I den andra delen av kapitlet åskådliggörs strategier 
och argument för ökad representation av kvinnor. En underliggande inspi-
rationskälla för mig har varit en feministisk kritik av traditionell politisk 
teori. Forskare inom detta perspektiv har ofta ifrågasatt gränsen mellan 
offentligt och privat samt frågor om vad politik är, vem som får handla 
politiskt och i vilken form politik ska bedrivas för att räknas som politik.52 
Dessa problematiseringar har varit viktiga när jag studerat vad de betyder 
för ssu:s syn på politik och kön, att frågan om kvinnors representation 
framställs på ett visst sätt.

52 Wendy Brown (1995), Wendt-Höijer och Åse (1996), Eduards (1988; 2007).



Vad är problemet? 

Carol Bacchis ansats » Vad är problemet? « bygger på ett socialkonstruk-
tivistiskt perspektiv, vilket innebär att kunskap inte anses vara objektiv 
utan är påverkad av olika positioner och sammanhang utifrån vilka vi 
betraktar omvärlden.53 Enligt socialkonstruktivistiska utgångspunkter är 
vår syn på kunskap påverkad av historiska och kulturella sammanhang 
och konstruerad genom sociala processer, inom vilka man bygger upp vis-
sa gemensamma uppfattningar om verkligheten som sanna. Kunskap och 
social handling anses höra ihop i bemärkelsen av att inom ett visst sätt att 
betrakta världen blir vissa handlingar konstruerade som mer » naturliga « 
än andra. Skilda sociala handlingar kan inom olika synsätt framställas 
som mer » naturliga « eller normala än andra.54 Dessa utgångspunkter är 
viktiga för mina analyser av ssu:s diskussioner. Det i bemärkelsen av att 
ssu antas vara påverkad av samhälleliga kontexter och att vissa lösningar 
av » problemet « med kvinnors representation framställs som mer » natur-
liga « och självklara än andra. Bacchi menar själv att hur ett politiskt pro-
blem framställs får konsekvenser för vilka åtgärder som betraktas som 
rimliga och självklara och för hur den offentliga politiken formas i ett 
längre perspektiv, men även för vilka som gynnas, alternativt missgynnas 
av en särskild politik. 

Det var under 1980- talet som forskare började intressera sig mer för 
konstruktioner av politiska problem och under 1990-talet växte ett fält 
av socialkonstruktivistisk forskning fram inom policystudier.55 Studier 
om s.k. politiska problemdefinitioner kom att kritisera den » förenklande 
determinism « som ansågs gälla de ekonomiska teorierna om policyska-
pande som varit framträdande gällande policystudier under decennierna 
fram till 1990-talet och där man ansåg att mänskligt beteende främst 
styrdes av ekonomiska incitament.56 Genom att istället fokusera mer på 
problemdefinitionen skulle det finnas en bredare ambition att undersöka 
värderingar, institutioner, kulturella och sociala kontexter som undervär-
derats i exempelvis forskning utifrån » rational choice «- teorier. Det var 
värderingar och normer samt strukturella och politiska villkor som man 
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53 Bacchi (1999).
54 Burr (1995) sid. 2, Winter Jørgensen och Phillips (2000) sid. 11-12, Collin (1997).
55 Se ex. David A. Rochefort och Roger W. Cobb (1994), Edelman (1988).
56 Bosso (1994) sid. 183.



ansåg skapade de sammanhang inom vilka politiska aktörer sökte föra 
fram olika problemdefinitioner och formulera politik. Tidigare studier av 
politik och policyanalys har ofta genomförts utifrån ett problemidentifika-
tions- eller problemdefinitionsperspektiv, där man fokuserat på mätbarhet 
och på teknisk expertis eller på behovet av politiska experter som för fram 
åtgärder för hur ett problem ska lösas.57 » Vad är problemet « ansatsen 
betonar inte behovet av olika typer av experter utan öppnar istället upp 
för att ställa frågor om vilka värden som en policy förmedlar. Några av 
dem som under de senaste åren tillämpat ansatsen på studier av politik är 
Freidenvall (2006), Mineur (2007) och Rönnblom (2002). Enligt » Vad 
är problemet « ansatsen bör vi söka att studera representationer av ett po-
litiskt problem, dvs. hur ett problem förstås.58 Det betraktas vara omöjligt 
att separera hur ett problem definieras och lösningarna av det och istället 
är det centrala att blottlägga vilka antaganden som finns i de lösningar 
som förs fram. En viktig utgångspunkt för mig har varit att varje lösning 
av kvinnors representation innehåller en specifik konstruktion av » pro-
blemet « och det är denna framställning och de underliggande antaganden 
som den innehåller, som jag undersöker. 

31

57 I ett problemidentifikations-perspektiv betraktas policy som först och främst en problem-
lösningsprocess. Ett problem identifieras och ska sedan lösas på det mest effektiva sättet. Ett 
grundantagande är att det existerar ett beslut som är det bästa för det allmänna intresset och 
som rationellt och analytiskt kan bestämmas om den korrekta neutrala proceduren följs. Inom 
detta perspektiv finns en fokus på mätbarhet och på teknisk expertis. Perspektivet utgår från 
en positivistisk kunskapssyn om att verkligheten går att objektivt beskriva samt att fakta och 
värderingar går att skilja åt. Det antas att det redan finns identifierbara sociala/ekonomiska 
problem som behöver lösas och att policyteoretiker gör sitt bästa för att lösa problemet. Ett 
problemdefinitions-perspektiv utgår från att det ständigt pågår förhandlingar och kompromiss-
er mellan kompletterande och motsatta värderingar genom hela den beslutsfattande processen. 
Teoretiker inom detta perspektiv skulle invända mot synsättet att policy är ett sätt att hitta 
tekniska svar till redan identifierade problem. Exempel på teoretiker i denna grupp är Charles 
Lindblom (1980), Aaron Wildavsky (1979), Joan Stringer och J.J. Richardson (1980). Perspek-
tivet uppmärksammar politiska processer och hur positioner och perspektiv kan skifta. Detta 
perspektiv ligger närmare » Vad är problemets? « angreppssätt genom att uppmärksamma hur 
värderingar påverkar hur en fråga definieras. Företrädare för denna kategori kan beskrivas 
dels som inkrementalister, och dels som pluralister. Inkrementalister står för en syn på gradvis 
förändring medan pluralister menar att samhället styrs bäst genom att en mångfald av intres-
sen är med vid beslutsfattandet. Målet är att se till att beslutsfattande processer hålls öppna 
för många människor och att olika åtgärder kan tas till för att öka inflytandet för grupper med 
mindre makt. Det finns dock från ett problemdefinitions-perspektiv en fokus på politisk snarare 
än teknisk expertis. Båda dessa modeller handlar om att hitta lösningar till problem. Jmf Bacchi 
(1999) sid. 18, 20–23.
58 Bacchi (1999) sid. 21–37.



Konstruktioner av ett politiskt problem

I politiska förslag finns alltid en problemrepresentation eller en problem-
framställning som definierar, beskriver och konstruerar » problemet «.59  
Problemrepresentationen består av en beskrivning av vad problemet anses 
vara och förslag på lösningar. Varje politisk fråga bygger sedan på vissa 
antaganden om vad problemet innebär och vilka lösningar som är möj-
liga. Ett problem som låg representation av kvinnor kan sedan ha flera 
konkurrerande problemframställningar.60 I de empiriska kapitlen under-
söker jag underliggande antaganden och förgivettaganden gällande hur 
kvinnors låga representation framställs både inom dominerande fram-
ställningar och konkurrerande konstruktioner av frågan. Genom en sådan 
analys blottläggs de antaganden som problemframställningarna bygger 
på. Dessa antaganden formar sedan de diskursiva gränser som omgärdar 
ssu:s politiska diskussioner.

Diskursiv makt

Möjligheten att definiera och etablera dominerande tolkningar av en poli-
tisk fråga kan betraktas som en form av makt. I avhandlingen analyseras 
inte maktrelationen mellan det socialdemokratiska partiet och ssu, inte 
heller makt mellan olika distrikt, förbundsstyrelsen, kongressen eller indi-
vider inom ssu. Det som specifikt analyseras är makt i relation till hur en 
viss politisk lösning, en viss kunskap om frågan, konstrueras som legitim. 
Makt att identifiera » problemet « ger också makt att definiera handlingsut-
rymmet för politisk förändring och vilka lösningar som är möjliga. Enligt 
min mening erbjuder Carol Bacchis ansats en metod för att undersöka hur 

59 När det gäller framställningar av politiska frågor är det vanligt att tala om politiska pro-
blems inramning, vilket tangerar s.k.  «framingteori «. Se bl.a. Benford och Snow (2000). Jag 
använder inte framingteori i avhandlingen. Detta eftersom den ofta är inriktad på hur aktörer 
medvetet och strategiskt väljer mellan olika alternativ för att rama in en fråga. Jag utgår från 
att individer inte alltid kan göra medvetna val för att förstå en fråga, snarare är det viktigt att 
problematisera hur aktörer påverkas av dominerade diskurser. Jmf Bacchi (2005) sid. 203, Bac-
chi (1999) sid. 40.
60 I de empiriska kapitlen har jag valt att tala om problemkonstruktioner och problemframställ-
ningar istället för, som i Bacchis terminologi, problemrepresentationer. Detta för att under-
stryka att jag talar om hur ett problem konstrueras eller framställs i en specifik kontext.
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politiska förslag konstrueras diskursivt där det förgivetttagna, det opro-
blematiserade, inom olika politiska förslag, och vilka effekter förslagen 
kan få, granskas. Jag har utgått från Carol Bacchis förståelse av diskurser. 
Hon har i sin tur blivit inspirerad av Michael Foucaults syn på makt och 
diskurser, där en diskurs avser en uppsättning utsagor som kan vara ta-
lade eller skrivna i ett bestämt socialt sammanhang. En diskurs innebär 
begrepp, språk och kategorier som används för att avgränsa en fråga och 
skapa mening.61 Inom en diskurs skapas vidare föreställningar om vad som 
är självklart och normalt.62 I relation till min studie handlar det om vilka 
uttalade eller outtalade regler som styr vad som kan sägas och inte sägas 
eller skrivas i ett särskilt sammanhang. Enligt Foucault innebär makt att 
den skapas kontinuerligt genom relationer mellan individer och grupper, 
där även den underordnade har makt.63 En viktig aspekt av denna syn på 
makt är maktens möjlighet att skapa det som betraktas som » normalt «. 
Vi deltar sedan själva aktivt i reproduktionen av maktens diskurser. Det 
är inte möjligt för en individ att ställa sig utanför diskursen, dvs. makten 
och regelordningen. Det betyder att det som sägs vara » normalt « konstru-
eras i relation till det som betraktas som » onormalt «. Det normala blir det 
» naturliga « och självklara och det som inte problematiseras. Makten att 
konstruera det normala blir således maktens mest osynliga och komplexa 
uttryck och innebär makt att tolka vad som är verkligheten.64

Liksom Foucault, talar Bacchi om att diskurser är praktiker, som på-
verkar människors liv.65 Det är verkliga kroppar och människor som le-
ver inom diskurserna och det är viktigt att lyfta fram vad effekterna av 
en viss lagstiftning eller ett visst förslag innebär. Bacchi menar att andra 
effekter är hur subjekt skapas inom en viss diskurs, eller vilka effekter 
som följer av de gränser som sätts upp om vad människor kan tala om. 
I relation till min studie behandlar jag främst hur etablerade diskurser 
definierar vad som betraktas som » riktig « kunskap och politik. Foucault 
menar dessutom att där det finns makt finns också motstånd.66 Normer 
behöver konkurrerande synsätt för att kunna konstitueras. Om motstånd 

61 Se Foucault (1981), Bacchi (1999) sid. 40.
62 Foucault (1993).
63 Foucault (1971).
64 Foucault (1981).
65 Bacchi (1999) sid. 45.
66 Bacchi (1999) sid. 45.



blir mer artikulerat och tydligt kan det betraktas som en indikator på att 
ett dominerande synsätt hotas eller utmanas. Dominerande diskurser ska 
därför inte ses som oföränderliga utan de skapas kontinuerligt i relation 
till andra synsätt och kan påverkas av delaktiga aktörer. Översatt till min 
avhandling betyder det att jag ser på motstånd på två sätt. För det första 
menar jag att konkurrerande framställningar om kvinnors representation 
kan uttrycka motstånd genom att föra fram alternativa synsätt. Dessa 
kan utmana den dominerande problemframställningen och den etablerade 
synen på politik och kön. För det andra kan motstånd även förstås som 
hur dominerande problemframställningar gör motstånd mot alternativa 
synsätt på hur kvinnors låga representation ska lösas. 
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» Könade « institutioner

Att studera kön inom organisationsteori har ökat i omfattning under de 
senaste årtiondena.67 Även många svenska forskare har försökt att teo-
retisera kön i organisationer.68 Jag har blivit inspirerad av tankesätt och 
begrepp inom detta forskningsområde, men tillämpar eller fördjupar inte 
ett organisationsteoretiskt perspektiv. Jag studerar exempelvis inte obser-
verade organisationspraktiker, utan är mer intresserad av att förstå en 
organisations underliggande normer om kön och politik genom att stu-
dera hur ssu diskuterar en politisk fråga över tid. Sociologen Cynthia 
Cockburn har exempelvis teoretiserat kön inom organisationer och menar 
att maktrelationer i relation till kön är beroende av kulturella och orga-
nisatoriska faktorer. Karriärvägar och riktlinjer för rekrytering påverkas 
också av institutionella faktorer som innehåller representationer av kön.69 
Även inom statsvetenskaplig forskning har s.k. nyinstitutionalistisk teori 
fokuserat på betydelsen av organisationer och institutioners kulturella och 
sociala praktiker.70 Forskare inom detta fält har exempelvis intresserat 
sig för hur rekrytering av kvinnor till politiska institutioner påverkas av 
institutionella förutsättningar, exempelvis av kulturella normer och par-
tiernas formella regler.71 Statsvetaren Joni Lovenduski fäster exempelvis 
uppmärksamhet på att villkoren för politiskt handlande är könade och att 
könade mönster skapas och återskapas inom institutioner: 

» Both gender theory and institutional theory suggest that institutions 
have considerable capacity to reproduce their cultures. Institutions are 
able to create and recreate gendered patterns through constantly repea-
ted processes of exclusion. Gender inequalities, whereby some types 
of masculine behaviour are favoured, are produced and reproduced in 
political organizations such as legislatures. The underrepresentation of 

67 Moss Kanter (1977), Cockburn (1991), West och Zimmerman (1987), Acker (1990; 1998).
68 Jmf. Wahl (1992), Wahl, Holgersson och Höök (1998), Lindgren (1985), Hamrén (2007) 
och Andersson mfl. (2003). 
69 Cockburn (1991).
70 March and Olsen (1989).
71 Lovenduski och Norris (1993, 1995, 1996), Lovenduski (2005), Siim (2004).
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women and their near exclusion from powerful positions is underpin-
ned by a set of practices, discourses and images that are associated with 
political institutions. «72 

Det som jag har tagit med mig från studier av kön och organisationer och 
nyinstitutionalistisk forskning om kön och politiska institutioner är att 
normer om kön finns inbyggda i institutionerna, i deras historiska bak-
grund och i institutionernas vardagspraktiker. Jag har funnit begreppet 
» könad institution « användbart för att ta in en förståelse av hur kön stän-
digt är närvarande inom organisationen. Sociologen och organisationsteo-
retikern Joan Acker hävdar: 

» The term ǵendered institutions´ means that gender is present in the 
processes, practices, images and ideologies, and distributions of power 
in the various sectors of social life. «73

En grundläggande utgångspunkt i relation till min avhandling är alltså 
att ssu betraktas som en politisk organisation med normer och regler om 
kön, vilka påverkar hur politiska frågor kan formuleras. Vissa av dessa 
normer består av formella och informella regler som exempelvis bestäm-
melser för ekonomiskt stöd och av förbundets regler och rutiner för re-
krytering till förtroendeuppdrag. Då jag varken studerar rekrytering eller 
nomineringar till högre positioner eller undersöker ekonomiska villkor för 
ssu som organisation, ligger fokus på hur underliggande normer om poli-
tik och kön uttrycks i förbundets diskussioner. 

72 Lovenduski (2005) sid. 50.
73 Acker (1994) sid. 567.
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Skillnadsskapande

Föreställningar om könsskillnader har i teoretiska termer ofta diskuterats 
i relation till särart och likhet.74 Ibland brukar debatten härröras till frå-
gan om essentialism eller konstruktivism, dvs. om kön som väsen, eller 
som skapat av samhälleliga villkor. Jag har blivit inspirerad av teorier om 
skillnad, inte som en biologisk utgångspunkt, utan i avseende att undersö-
ka hur föreställningar om skillnader mellan män och kvinnor skapas och 
upprätthålls inom en organisation. Joni Lovenduski menar exempelvis att 
diskussioner om kvinnor i politiken ofta bygger på idéer om likhet- eller 
skillnad. Det kan innebära att kvinnor ska kunna befinna sig inom poli-
tiken på lika villkor som män och i lika antal, samtidigt som det finns ett 
skillnadsperspektiv genom att kvinnliga politiker ska förändra politikens 
praktiker.75 I en svensk kontext har Maud Eduards belyst att kvinnors 
politiska närvaro färgas av en motsägelsefullhet, något som hon kallar 
för en balansakt. Denna balansakt innebär att kvinnor både förväntas 
bidra med sin olikhet till det politiska systemet samtidigt som det krävs 
en anpassning till » likhet « och könsneutralitet för att kunna arbeta som 
politiker. Eduards skriver: 

» Kvinnliga politiker blir symbolen för de problem som kön skapar i 
politiken. De kan inte bara ta plats i det politiska livet utan måste stän-
digt visa både att kön är oväsentligt (det är kompetens som räknas) och 
att kön gör skillnad (politiken ska bli annorlunda, bättre, mer kvinno-
vänlig, mer mänsklig.) Hela denna komplicerade bevisbörda ligger på 
kvinnor. Män går fria eftersom de anses sakna kön i politiken. «76 

I liknande termer formulerar Lovenduski att vissa praktiker och föreställ-
ningar inom en institution är » könade «, vilket bl.a. innebär att kvinnliga 
politiker ofta förväntas representera » kvinnlighet «, samtidigt som de kan 
kritiseras för att de inte lyckats förändra långvariga manligt dominerade 
politiska traditioner.77 Det är t.ex. vanligt att kvinnor förväntas genom-

74 Den första distinktionen är kopplat till väsen och den andra koppat till villkor jmf. Bacchi 
(1996), Young (1990, 2000). Jmf. Törnqvist (2006) not 15 sid. 106.
75 Joni Lovenduski (2005) sid. 2.
76 Eduards (2002) sid. 39.
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föra förändringar efter en kort tidsperiod, vilket i praktiken är svårt att 
göra inom ett etablerat politiskt system. Jag har tagit fasta på olika diskus-
sioner om skillnadsskapande och sökt att förstå fenomen i empirin med 
hjälp av detta begrepp. 

Inom det teoretiska perspektivet » doing gender « betonas att kön inte 
är en egenskap, utan ett görande som ständigt pågår.78 Två inflytelserika 
teoretiker inom detta forskningsfält är sociologerna Sarah Fenstermaker 
och Candace West. De betraktar kön som ett situerat görande som ut-
förs kontinuerligt och produceras i interaktion med andra.79 Jag integrerar 
inte ett » doing gender « perspektiv i mina analyser, men har inspirerats 
av Fenstermaker och Wests diskussioner om skillnadskapande för att för-
stå processer inom förbundet. De menar exempelvis att » göra skillnad « 
handlar om att människor skapar skillnader genom att göra distinktio-
ner mellan dem själva och andra, till exempel som medlemmar av olika 
kön- ras- och klasskategorier.80 Skillnaderna som skapas ska inte förstås 
som » naturliga « utan används för att bibehålla och understödja identi-
tetskategorier och institutioner. Olika identiteter och institutioner skapas 
som » normala « och » naturliga « och blir legitima sätt att organisera det 
sociala livet på. 

77 Lovenduski (2005) sid. 26.
78 Jmf ex Andersson mfl. (2003). 
79 Fenstermaker och West (ed.) (2002), sid.193–194, Se även West och Zimmerman (1987).
80 Fenstermaker och West (ed.) (2002), sid.193–194.
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Motstånd mot jämställdhet i organisationer

Forskare som Joan Acker (1990; 2000), Cynthia Cockburn (1991), 
Ingrid Pincus (2002) och Ann Therese Lotherington och Ann Flemmen 
(1991) har bland annat undersökt jämställdhetsarbete i olika typer av 
organisationer.81 Jag undersöker inte specifikt jämställdhetsarbete inom 
organisationer i avhandlingen, eftersom jag följer en politisk fråga, men 
vill med inspiration från dessa studier belysa hur motstånd mot könspoli-
tiska förslag kan komma till uttryck inom en organisation. Cynthia Cock-
burn menar att motstånd mot jämställdhet utövas av komplexa mönster 
av historiska, samhälls- och organisatoriska faktorer.82 Ett viktigt resultat 
i Cockburns studie är att organisationer inte är neutrala arenor där olika 
aktörer kan mötas på lika villkor. Det finns istället mycket olika möjlig-
heter och utgångspunkter från början, i relation till kön, klass, sexualitet 
och ras.83 Joni Lovenduski har också undersökt motstånd mot könspoli-
tiska frågor inom brittisk partipolitik och hävdar att politiska organisatio-
ner generellt skyddar sina traditioner och kulturella praktiker, vilket ofta 
tar sig uttryck i olika former av hinder mot kvinnor eller mot förslag som 
syftar till könspolitiska förändringar. Viktigt att påpeka är att motstånd 
mot jämställdhet kan utövas trots en ökad representation av kvinnor inom 
de politiska strukturerna.84 

Statsvetaren Ingrid Pincus har närmare studerat varför det är så svårt 
att implementera jämställdhetspolicy i lokala myndigheter. Hon fokuserar 
särskilt på hinder inom det politiska och administrativa ledarskapet gäl-
lande implementering och institutionalisering av jämställdhetspolicies.85 

81 Ann Therese Lotherington och Ann Flemmen (1991) har bl.a. studerat hur jämställdhet inte-
grerats inom International Labour Organization (ILO) och menar att vissa förslag för jämställd-
hetsarbete var lättare att införa än andra. Motstånd mot jämställdhet ökade ju närmare den 
kom att utmana kärnan av organisationens värderingar och normer, vilket de kallar för  «deep 
core «. Projekt som riktade sig enbart till kvinnor eller hade fokus på kvinnor var lättare att ge-
nomföra. Däremot mötte jämställdhetsinitiativ inom personal och ledarskap mycket motstånd. 
Lotherington och Flemmen menar att förslag inom detta område berör vissa grundläggande 
värderingar om hur män och kvinnor ska vara och utmanar därför organisationens centrala 
normer.
82 Se vidare Cockburn (1991).
83 Se vidare Cockburn (1991).
84 Lovenduski (2005) sid. 8.
85 Ingrid Pincus har i sin avhandling omformulerat Morton Baratz och Peter Bachrach modell 
om hur jämställdhetspolitiska förslag möter hinder för att implementeras. Pincus (2002).
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Pincus har använt sig av teoretikerna Peter Bachrach och Morton Baratz 
för att studera icke-implementering av jämställdhet. Jag studerar inte im-
plementering av jämställdhet, men använder, liksom Pincus, Bachrach och 
Baratzs benämnande av hinder för att synliggöra hur motstånd mot köns-
politiska förslag görs i ssu. Bachrach och Baratz undersöker i boken Po-
wer and poverty: theory and practice från 1970, makten att förhindra po-
tentiellt kontroversiella frågor från att komma upp på dagordningen.86 Det 
innebär att vissa grupper och frågor utesluts från beslutsfattande arenor 
genom icke-beslut. Ickebeslutsfattande sker genom att politiska frågor 
möter motstånd mot att artikuleras på den politiska agendan. Kvinnors 
representation är redan en politisk fråga från mitten av 1970-talet, så i 
relation till ssu handlar det inte om att hålla frågan om låg representation 
av kvinnor borta från den allmänna diskussionen i förbundet. Snarare 
handlar det om hur ssu använder olika former för hinder på förbunds-
kongresserna för att vissa lösningar av låg representation av kvinnor inte 
ska nå inflytande i förbundet. 

Enligt Bachrach och Baratz utövas makt genom icke-beslut (non-deci-
sion making) samt även i form av makt över dagordningen. Någon eller 
några har makt att hindra beslutsfattande, eller att vissa politiska frågor 
hamnar på dagordningen över huvud taget. Jag tillämpar inte denna syn 
på makt i avhandlingen, där det endast är enskilda aktörer eller grupper 
som har makt, utan betraktar makt som diskursiv. Samtidigt anser jag 
det vara fruktbart att använda ett ytterligare perspektiv på hur kvinnors 
representation kan analyseras, det gör jag genom att identifiera olika typer 
av hinder. Bachrach och Baratz menar vidare att ett samhälles privile-
gierade grupper strävar efter att bevara den rådande maktordningen för 
sin egen skull. Icke-beslut är ett sätt för en elit att behålla ställningen. 
Bachrach och Baratz hävdar att det inom de flesta organisationer bildas 
ett tolkningsföreträde för vilka åsikter, normer och värderingar som är 
de » rätta «. Politiska organisationer utvecklar därmed ofta en samman-
sättning av de » rätta « normerna som påverkar hur vissa konflikter spelas 
ut medan andra undertrycks. De använder termen » mobilisering av par-
tiskhet «, [mobilization of bias] för att beskriva en serie av förhärskande 

86 Denna utvecklas i boken Power and poverty av Bachrach Peter and Morton S Baratz (1970) 
sid. 53.
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värderingar, åsikter, ritualer och institutionella procedurer, » spelregler «, 
vilka systematiskt och konsekvent verkar till förmån för vissa personer el-
ler grupper på bekostnad av andra.87 De som drar nytta av dessa spelregler 
innehar oftast en fördelaktig position för att försvara och främja sina in-
tressen.88 Privilegierade grupper försöker påverka politiska frågor genom 
att de  » farliga « frågorna som kommer upp på dagordningen görs ofarliga 
genom olika former av hinder. Hindren delas in i två olika typer, ideologis-
ka och formella förfaranden, vilka båda syftar till att bibehålla ordningen 
i systemet. De ideologiska hindren handlar om värderingar, övertygelser 
och myter som den dominerande delen av samhället innefattas av. Ideolo-
giska hinder verkar genom att tysta kritik som innehåller värderingar som 
står i konflikt med rådande normer. Krav som inte stämmer överens med 
vad som anses konstituera en politiskt legitim fråga avvisas.89 Hinder som 
består av s.k. » formella förfaranden « utgörs av politiska procedurer och 
rutiner som ska blockera » farliga « frågor från att nå inflytande. Hindren 
kan handla om våldsutövning, positiva eller negativa sanktioner och ko-
optering, vilket innebär att utmanaren belönas genom att upptas i organi-
sationen. Ett hinder kan vara att vissa förutfattade meningar, normer och 
regler i systemet används för att trycka ned krav på förändring. Politiska 
förslag som syftar till förändringar kan bli förvägrade legitimitet genom 
att förslaget etiketteras på ett för organisationen negativt sätt genom att 
exempelvis hävda att förslaget överträder eller står i opposition till redan 
fastställda regler eller rutiner.90 

I Bachrach och Baratz tillämpning av hinder kan motstånd förstås som 
hur den etablerade ordningen i ssu gör motstånd mot konkurrerande 
synsätt på hur kvinnors låga representation ska lösas. Enligt Baratz och 
Bachrach är det dock möjligt att förändra den rådande maktordningen 
om grupper som är missgynnade organiserar sig genom organisationer 
och institutioner vid sidan av själva området där makt utövas. Kvinnor 

87 Begreppet  «mobilization of bias « kommer egentligen från E. E Schattschneider (1960). 
Bachrach and Baratz har studerat hur det vita samhället under 1960-talet reagerade med våld 
på de förändringar som den svarta medborgarrättrörelsen i södra USA förespråkade. Försvarar-
na av den rådande ordningen använde olika repressiva metoder som misshandel, trakasserier, 
fängslande och mord mot dem som försökte förändra de rasistiska strukturerna.
88 Bachrach and Baratz 1970 sid. 43.
89 Bachrach and Baratz (1970) sid.58.
90 Bachrach and Baratz (1970) sid.58 ff.



blir genom detta synsätt en viktig grupp eftersom de kan organisera sig 
och förändra dagordningen genom att ta upp frågor som inte tidigare po-
litiserats. Jag använder mig alltså av termen hinder för att synliggöra och 
benämna en viss form av motstånd, dvs. motstånd från organisationen 
som helhet mot vissa lösningar av kvinnors representation. 
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Argument och strategier för att öka 
kvinnors representation

Denna del av kapitlet behandlar olika argument och strategier för ökad 
representation av kvinnor. Beskrivningen av strategier och argument är 
främst inriktade på den politiska representationen eftersom det är där, 
inom den politiska sfären, som kvinnors representation börjar problema-
tiseras inom ssu. 

Rättvisa, resurser, intressen och nytta

När jag analyserar hur ssu talar om representationsfrågan på sina för-
bundskongresser har jag delvis sökt förklara deras resonemang genom 
vilka argument som brukar användas för ökad representation av kvin-
nor. ssu:s diskussioner går alltså att förstå i relation till argument om 
resurser, intressen eller rättvisa.91 Helga Hernes har delat in argument 
för ökad kvinnorepresentation i tre argumenttyper: rättvise-, resurs och 
intresseargument. Det första argumentet innebär att det betraktas som 
rättvist att beslutsfattandet sker i församlingar med en jämn könsfördel-
ning. Kvinnor utgör hälften av befolkningen och därför kan fördelningen 
ses som en demokratifråga. Resursargument bygger i sin tur på tanken att 
kvinnor tillför nya erfarenheter till politiken. Tanken är ofta att kvinnor 
och män lever i olika verkligheter, på grund av att de generellt arbetar i 
skilda samhällssektorer och för att kvinnor ofta har huvudansvar för barn 
och hushållsarbete. Resursargumentet innebär därmed ofta en mer kom-
plementär syn på kön där män och kvinnor bidrar med olika egenskaper. 
Det sista argumentet är intressebaserat och står för synen att män och 
kvinnor generellt lever under olika sociala villkor och därför i vissa frågor 
har olika intressen. Detta kan ibland leda till intressekonflikter. Intressear-
gumentet innehåller ett maktperspektiv och analyserar män och kvinnor 
som grupper.92
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91 Hernes (1987). Trots min indelning i färdigdefinierade argument menar jag att innehållet i 
argumenten bör förstås i relation till specifika sociala och kulturella sammanhang.
92 För en vidare diskussion och användning av argument i relation till diskussioner om kvoter-
ing, Jmf.  Mari Teigen (2000).



Rättviseargumentet kan i sin tur delas in i två typer, liberala rättvise-
argument och sociala rättviseargument. Det liberala rättviseargumentet 
innebär att alla har möjlighet att nå högre positioner så länge de skaffar 
sig de meriter som krävs. Sociala rättviseargument innebär argument för 
jämlikhet, dvs. att makt och inflytande bör vara någorlunda jämnt och 
rättvist fördelade. Sociala rättviseargument innebär att låg representation 
ses som en brist på demokrati. En lösning som brukar föras fram för att 
uppnå lika tillgång till makt för män och kvinnor är kvotering. Samtidigt 
kan de som är motståndare till kvotering utifrån sociala rättvise argument 
hävda att personer som kvoteras orättvist kommer att bli ifrågasatta för 
sin bristande kompetens.93 Den norska forskaren Mari Teigen har kom-
pletterat denna diskussion kring argument för kvinnors ökade representa-
tion med att även lyfta fram s.k. nyttoargument i relation till diskussioner 
om kvotering.94 Nyttoargument innebär, för de som förespråkar kvoter-
ing, att det finns fördelar för organisationen i termer av ny kunskap och 
erfarenheter. Underrepresenterade grupper kan tillföra vissa erfarenheter 
som kan vara till nytta för organisationen. Samtidigt menar de som inte 
vill införa kvotering att metoden kan medföra att underrepresenterade 
grupper inte presterar lika bra eftersom de tar för givet att de kommer 
att väljas in. Dessa är argumentationstyper som ofta används i allmänna 
politiska debatter.

Strategier för ökad representation av kvinnor

Joni Lovenduski och Pippa Norris diskuterar olika tillvägagångssätt som 
är möjliga att tillämpa för att öka kvinnors deltagande i politiska för-
samlingar. Det första de tar upp är retoriska strategier. Det innebär att 
politiker talar om vikten av att få in fler kvinnor i partiet eller parlamen-
tet.95 Detta tillvägagångssätt är en form av frivillig åtgärd eller målsätt-
ning eftersom retoriska strategier inte innebär tvingande krav. Det andra 
tillvägagångssättet handlar om aktiva åtgärder som skall främja kvinnors 
politiska deltagande genom att göra det lättare att förena privatliv och det 
politiska livet. Det tredje är positiv särbehandling vilket innebär att per-
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93 Teigen (2000) sid. 64 och Freidenvall (2006) sid. 34.
94 Teigen (2000) sid. 64.
95 Lovenduski och Norris (1993) sid. 35 ff.
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soner av underrepresenterat kön kan anställas före likvärdigt eller bättre 
meriterade sökande av överrepresenterat kön. Positiv särbehandling är en 
jämställdhetsåtgärd som i första hand används vid rekrytering. Det inne-
bär att en tjänst får tillsättas av en person av underrepresenterat kön med 
tillräckliga kvalifikationer, även om det finns sökande av det motsatta kö-
net som är mer meriterade. I den offentliga förståelsen och tillämpningen 
av detta begrepp krävs det dock att beslutet utgör ett led i strävanden att 
främja jämställdhet och uppnå en jämn fördelning mellan kvinnor och 
män i arbetslivet. Sociologen Fredrik Bondestam har undersökt positiv 
särbehandling inom den svenska universitetsvärlden.96 Han menar att po-
sitiv särbehandling inte får tillämpas om skillnaden mellan personernas 
kvalifikationer är så stor att tillämpningen står i strid med kravet på sak-
lighet vid anställningen.97 Det underrepresenterade könet får inte gynnas 
automatiskt utan arbetsgivaren har rätt att väga olika meriter mot varan-
dra så länge de har betydelse för tjänsten. Positiv särbehandling kan även 
innebära införandet av program som aktivt stödjer det underrepresente-
rade könet. Mål kan sättas upp för att öka andelen kvinnor. 

Ytterligare en åtgärd som diskuterats utförligt i statsvetenskaplig forsk-
ning är könskvotering som är ett i offentlig debatt flitigt omförhandlat 
begrepp.98 Kvotering handlar till skillnad från positiv särbehandling om 
att fördela i bestämda andelar, till exempel 50/50, vid tillräckliga me-
riter.99 Kvotering innebär att en kvot för det underrepresenterade könet 
ställs upp för att nå en eftersträvansvärd könsfördelning. Platser kan re-
serveras för kvinnor på beslutsfattande positioner och på valsedlar. Ibland 
avses med könskvotering endast en kvotering som görs i förväg och enligt 
vilken kvoten för kvinnor skall fyllas med endast kvinnliga sökande och 
den för män med endast manliga. Konkurrensen begränsas då till perso-
ner av samma kön. I vidare mening innefattar könskvotering också olika 
former av förtur i syfte att nå jämnare könsfördelning, t.ex. att man ger 
poäng för visst kön vid antagning till utbildning eller vid tjänstetillsätt-
ning.100 Kvotering kan implementeras antingen genom lagstiftning eller 

96 Bondestam (2003, 2004).
97 Bondestam (2003) sid.10.
98 Frågan om kvotering berör en bredare diskussion om politisk representation. Se Dahlerup och 
Freidenvall (2008), Phillips (1995), Bacchi (1996).
99 Bondestam (2003) sid. 1.
100 Squires (2004) sid. 3 ff.
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interna partiregler.101 Frågan om könskvotering har lämnat särskilda av-
tryck inom svensk politik under 1990-talet. I flera nordiska länder har 
kvotering använts för att öka jämställdheten inom politiska partier. Ett 
exempel är principen » Varannan damernas « vilket i Sverige inneburit att 
flera partier, som Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 
Folkpartiet använt sig av varvade listor till kommun- och riksdagsval. Ge-
nerellt sett har kvotering främst utövats av partier som är ideologiskt till 
vänster.102 Det betyder i Sverige Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet. Dock införde Folkpartiet redan 1972 en målsättning om att 
minst 40 procent av platserna på interna poster inom partiet skulle avsät-
tas till vardera kön. Folkpartiet har även praktiserat varannan damernas 
till listor inför riksdagsval. 

Lena Wängnerud talar om strategier för ökad representation av kvin-
nor som tillämpas av svenska partier som kvotering, rekommendationer, 
målsättningar och alternativa strategier.103 Anette Borchorst har vidare 
diskuterat sådana strategier i relation till jämställdhetslagstiftning. Bor-
chorst, som studerat de nordiska länderna i ett jämförande perspektiv, 
påpekar att lagen i Sverige är könsneutral, men att den kan sägas vara sär-
skilt inriktad på kvinnors villkor.104 Lagen är inriktad mot arbetsmarkna-
den, t.ex. när det gäller rekrytering, anställningar, utbildning och lika 
lön.105 Positiv särbehandling, kvotering, aktiva åtgärder, används på flera 
olika sätt. Jämställdhetsombudsmannen (JämO) skriver att begreppet po-
sitiv särbehandling innebär att personer av underrepresenterat kön kan 
anställas före likvärdigt eller bättre meriterade sökande av överrepresen-
terat kön.106 Samtidigt får inte det underrepresenterade könet gynnas au-
tomatiskt utan arbetsgivaren har rätt att väga olika meriter mot varandra 
så länge de har betydelse för tjänsten. Kvotering innebär enligt JämO att 
en kvot för det underrepresenterade könet ställs upp för att nå en efter-
strävansvärd könsfördelning. Aktiva åtgärder innebär olika insatser från 
arbetsgivarens sida att öka det underrepresenterade könet. Det kan exem-

101 Lovenduski (1993) sid. 6–9. 
102 Jmf Norris (1997) sid. 47 ff. Caul (1999) Inom den svenska lagstiftningen är det tillåtet att 
särbehandla om det sker som en planlagd aktivitet med syfte att främja jämställdhet.
103 Wängnerud (1999, 1996).
104 Borchorst (1999) sid. 180.
105 Borchorst (1999) sid. 180.
106 JämO. www.jamombud.se



pelvis vara att skapa förutsättningar för de anställda att förena föräldra-
skap och arbete. Viktigt att veta är att inom den svenska lagstiftningen 
är det tillåtet att särbehandla om det sker som en planlagd aktivitet med 
syfte att främja jämställdhet. I Sverige har positiv särbehandling använts 
exempelvis vid listor till val och på arbetsmarknaden. Både könskvotering 
och positiv särbehandling är exempel på handlingsprogram med syftet att 
förändra ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor.  Dessa åtgärder 
är alla viktiga för att förklara förbundets tillvägagångssätt för att öka re-
presentationen av kvinnor. 
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Summering och tillämpning av 
de teoretiska utgångspunkterna

Sammanfattningsvis använder jag mig av » Vad är problemet? « -ansatsen 
för att analysera diskussioner om kvinnors representation inom ssu. Hur 
framställs problemet med kvinnors representation och vilka lösningar är 
legitima? Beskrivningar av » problemet « och olika förslag på lösningar 
innehåller underliggande antaganden och normer som är med om att pro-
ducera föreställningar om den » rätta « lösningen på ett politiskt problem. 
Jag är även intresserad av att synliggöra hur det inom ssu skapas olika 
konkurrerande framställningar av frågan om kvinnors politiska represen-
tation som utmanar etablerade synsätt. Analysen av problemframställ-
ningarna utförs med inspiration av begrepp som » könade institutioner « 
och » skillnadsskapande « samt av identifierandet av strategier och argu-
ment för kvinnors representation likväl som en analys av olika typer av 
hinder mot lösningar för att öka kvinnors representation. I de empiriska 
kapitlen framhålls särskilt betydelsen av samhälleliga och politiska kon-
texter, då frågan om kvinnors representation skapas i relation till tid och 
plats, och till institutionella och historiespecifika sammanhang. 
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Avhandlingens syfte, att undersöka hur könspolitik konstrueras i 
socialdemokratiska ungdomsförbundet ssu genom att följa hur 
politisk representation av kvinnor diskuteras, växte fram i dialog 

med den teoretiska förståelsen av problemkonstruktioner och de första 
genomläsningarna av källmaterialet. På samma sätt har de metoder som 
jag använt mig av utvecklats i relation till syfte, material och teoretiska 
infallsvinklar. Metoderna har också format vad jag sett i materialet och 
vad jag valt att analysera. I detta kapitel följer en diskussion om material 
och avgränsningar samt en beskrivning av hur källmaterialet analyserats. 
Till en början var syftet med projektet att undersöka hur könspolitik for-
mades inom (ett flertal) ungdomsförbund under 1990-talet. Men mate-
rialet och frågorna växte och behovet av en mer tydlig avgränsning blev 
nödvändig. Det visade sig att en fråga som återkommande diskuterades 
under just ssu:s förbundskongresser var kvinnors låga representation. Då 
frågan varit aktuell i förbundet sedan 1970-talet och i mitt tycke speglade 
synen på kön och politik inom den socialdemokratiska ungdomsrörelsen 
var den intressant att studera närmare. Jag avgränsade därför mina under-
sökningsområden till att följa debatten om kvinnors låga representation 
inom ssu och utvidgade undersökningsperioden till tiden 1970 fram till 
2000-talet. 

3.  METODOLOGISKA 

REFLEKTIONER



Material

Källmaterialet utgörs till stor del av diskussionerna på ssu:s förbundskon-
gresser och har samlats in under olika faser under 2003–2006. Förbund-
skongressen är ssu:s högsta beslutande organ och är en viktig arena för 
den interna debatten i organisationen. På förbundskongressen antas det 
politiska handlingsprogrammet, och förbundsstyrelsen och förbundsord-
förande väljs.107 Jag har gjort en systematisk läsning av förbundskongress-
material från 1970 till 2001 och har utifrån dessa läsningar samlat in allt 
material som behandlar kvinnors representation. Det genomgångna ma-
terialet består sammantaget av flera tusen sidor. Texterna som analyseras 
består av motioner från enskilda medlemmar, distriktsstyrelser, förbunds-
styrelsen, förslag från olika arbetsutskott, distrikts- och förbundsstyrelsens 
utlåtanden över motionerna, debattutskrifter från de debatter som förts 
under kongressen och de beslut som tagits i kongressprotokollet. Kongres-
serna hölls vartannat år 1970 och 1972, därefter vart tredje år fram till 
1993, då ssu fastställde att kongresserna återigen skulle hållas vartannat 
år. Jag har analyserat alla kongresser förutom ssu:s extrakongress 1994 
som endast behandlade EU-frågan. Övrigt källmaterial är debattskrifter, 
internt material om kvinnors representation, handlingsprogram och idé-
program. Förutom kongressmaterialet har jag läst ssu:s ide- och debatt-
idskrift Tvärdrag som började komma ut 1983. Jag har valt att undersöka 
Tvärdrag istället för ssu:s tidning Frihet p.g.a. att Tvärdrag fokuserar på 
förbundets idépolitiska diskussioner. Före 1983 gav ssu ut tidningen P-
information (mellan 1970 och 1983) som på samma sätt diskuterade för 
förbundet aktuella frågor. Jag har även läst P-information från åren 1970 
till 1983. Tidsskriftsmaterialet har tjänat som en bakgrund för att få en 
känsla av hur debatterna förts i förbundet.

Kongresshandlingarna innehåller särskilda kongressprotokoll över vad 
som debatteras på kongressen. Det är diskussions- och beslutsprotokoll 
som är skrivna för att så exakt som möjligt återge de debatter och diskus-
sioner som förts. Protokollen bygger på ljudinspelningar från kongresser-
na som sedan transkriberats av förbundet. Genom att kongressprotokol-
len så noggrant återger kongressen utgör de ett bra underlag för att följa 
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107 Peterson (1999). För en analys av de socialdemokratiska partikongresserna se bl.a. Jon Pierre 
(1986) och Jan Teorell (1998).
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hur diskussioner och debatter förts. Framför allt ger debatterna möjlighet 
att nära följa hur olika problemframställningar skapas. Texterna bildar 
således ett unikt källmaterial. Det finns en dynamik i materialet genom 
debatter och diskussioner där motsättningar framträder, samtidigt som 
även det outtalade, tystnader, blir möjligt att granska. 

Motionerna som läggs fram vid förbundskongresserna är också ett vik-
tigt källmaterial som belyser interna diskussioner inom ssu. Motioner är 
krav eller förslag som författas av distrikten eller av enskilda ledamöter 
inom ett distrikt. Motioner innehåller en problembild av vad olika per-
soner och distrikt anser är problematiskt och vad som behöver åtgärdas. 
Konkret innehåller en motion en rubrik och en bakgrund till förslaget där 
anledningen till motionen klargörs. I den så kallade » att – satsen « kom-
mer det konkreta förslaget, vilket talar om vad motionärerna vill föreslå. 
Jag analyserar motioner som läggs fram inför kongresserna, distrikts- och 
förbundsstyrelsernas utlåtanden över dessa och de debatter som förs på 
kongressen i anslutning till motionerna. Genom att analysera motioner, 
utlåtanden, kongressdebatter och kongressernas beslut i frågan framträ-
der en bild av hur frågan om kvinnors representation hanterats, vilka för-
slag som blir dominerande i förbundet och vilka politiska förslag som får 
stå vid sidan av de etablerade uppfattningarna.

En viktig distinktion i sammanhanget är att en motion som skrivits un-
der av ett distrikt ofta ges större tyngd än en enskild motion där endast en 
person skrivit under. Jag har i kapitlen skrivit ut namnet på motionärerna 
när det i motionerna finns utsatt. I annat fall kan det vara så att det är 
en ssu – klubb eller ett distrikt som står bakom en viss motion. De avgö-
rande besluten tas av kongressen genom att kongressledamöterna röstar 
för eller mot framlagda förslag och motioner. Då ett förslag går igenom är 
meningen att det ska inkorporeras i förbundets princip- och handlingspro-
gram. Det är vidare viktigt att uppmärksamma att förbundsstyrelsen ofta 
har mer inflytande över besluten än distrikten. Genom att medlemmarna 
i förbundsstyrelsen ofta har mer erfarenhet när det gäller organisationen 
och det politiska arbetet innebär det att deras åsikter får stort inflytande 
över hur förbundskongressen röstar.108 Det kan bero på en mängd fakto-
rer, som att förbundsstyrelsen vanligtvis har mer debattvana, mer rutin 

108 Peterson (1975) sid. 205



av massmedia och längre politisk erfarenhet. Men det finns undantag, 
exempelvis har majoriteten på kongressen vid flera tillfällen ändrat på för-
bundsstyrelsens förslag. 

ssu har kontinuerligt skickat material till arab, Arbetarrörelsens ar-
kiv och bibliotek. Alla kongressprotokoll från 1970-talet fram till 2001 
har funnits att tillgå. ssu kom under slutet av 1990-talet att övergå till 
att distrikten själva lämnar remissförslag på utskottsbehandlade texter 
om olika politikområden under kongressen. Det betyder att motioner inte 
längre används i samma utsträckning även om det under den tid som jag 
undersökt varit möjligt att skicka in motioner för behandling på förbunds-
kongressen. Avslutningsvis vill jag framhålla att källmaterialet är unikt så 
till vida att ingen tidigare analyserat detta material vetenskapligt.



55

En analys av diskurser

Det finns många diskursteoretiska inriktningar.109 Det har exempelvis 
inom genusvetenskaplig forskning varit vanligt att använda sig av diskurs-
teori för att undersöka hur kön konstrueras och skapar föreställningar 
om manlighet och kvinnlighet. I analyserna har jag, vilket tidigare dis-
kuterats, inspirerats av ett socialkonstruktivistiskt tankesätt och ansluter 
mig till en tradition av att analysera diskurser, snarare än att göra en 
diskursanalys.110 Carol Bacchi identifierar en analys av diskurser som: […] 
the ways in which issues are given a particular meaning within a specific 
social setting (analysis of discourses).111 Inom denna tradition har forskare 
ägnat sig åt att analysera och identifiera diskurser inom texter, exempelvis 
genom att göra textanalyser av politiska tal och dokument. Översatt till 
min studie handlar det om att jag undersöker hur kvinnors representa-
tion ges en specifik mening inom ssu:s diskussioner på förbundskongres-
serna. Ett renodlat diskursanalytiskt perspektiv hade varit mer fokuserat 
på metaforer och lingvistiska aspekter av materialet än vad jag valt att 
analysera. En målsättning har istället varit att undersöka ssu:s dokument 
för att blottlägga värderingar och normer om politik och kön i ssu:s dis-
kussioner. 

Analys av källmaterialet

I avhandlingen undersöker jag alltså ett empiriskt material bestående av 
kongressprotokoll, motioner, verksamhetsberättelser, remisser, utlåtanden 
över motioner samt tidskrifterna Tvärdrag och P-information. Gemensamt 
för de texter som jag undersöker är att de står för ett » offentligt « perspek-
tiv, eftersom det är det nedskrivna ordet från förbundskongresserna, från 
motioner och debatter som studeras. Genom att i hög utsträckning lyfta 

109 För en diskussion om olika inriktningar av diskursteori och analys se Wetherell (2001) och 
Jacob Torfing (1999). För en översiktlig studie över diskursteoretiska inriktningar se Marianne 
Winter Jørgensen och Louise Phillips (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund, samt 
Norman Fairclough (1992) Discourse and social change. Cambridge.
110 Bacchi (2005) sid. 199–200, Potter och Wetherell (1990). Uppdelningen mellan diskurs-
analys och analyser av diskurser är inte entydig och det är förstås möjligt att på olika sätt 
förena olika inriktningar. För diskussioner om textanalytiska metoder se Bergström och Boreús 
(2000).
111 Bacchi (2005) sid. 199, Se Potter och Wetherell (1990) och Burr (1995).
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fram citat finns en ambition att läsaren ska ha möjlighet att följa med i 
analysprocessen och få en bild av hur tolkningarna gått till. En gemensam 
nämnare för feministisk metodologi har varit att vara kritisk till traditio-
nella krav på objektivitet och istället utgå ifrån att alla talar utifrån en 
specifik plats eller situation, dvs. att kunskap är på så sätt situerad.112 Jag 
försöker själv att reflektera över min position genom att vara öppen med 
mina feministiska utgångspunkter i valen av teori och metodologi.  

I de centrala kapitel där jag analyserar ssu:s könspolitik har jag fört en 
ständig dialog mellan det empiriska materialet och de teoretiska verktygen. 
I kapitel 6 analyserar jag hur ssu på sina förbundskongresser diskuterar 
hur de ska lösa problemet med kvinnors låga representation. Diskussioner-
na analyseras genom vilka argument, antaganden, idéer och föreställning-
ar som är underliggande i förbundets lösningar. Jag har exempelvis tagit 
fasta på hur dominerande och konkurrerande problemkonstruktionerna 
är konstituerade. I detta kapitel har alla förbundskongresser mellan 1970 
till 1987, sju stycken, gåtts igenom. Det har inneburit att jag läst igenom 
allt kongressmaterial, motioner, uttalande om motioner, kongressdiskus-
sioner, handlings- och principprogram, vilka behandlar frågan om kvin-
nors representation under perioden. För att komma åt de antaganden och 
värderingar som konstituerar de diskursiva gränserna för hur frågan om 
kvinnors representation kan förstås och diskuteras har jag använt mig av 
Carol Bacchis » Vad är problemet? « -ansats som beskrevs i det föregående 
kapitlet. Genom ansatsen går det att komma åt både de underliggande an-
tagandena och värderingarna men också vad som inte diskuteras. Genom 
att ungdomsförbundets politiska diskussioner handlar om att formulera 
vad som är problem, problemets orsak och lösningar har analyserna i ka-
pitel 6, och flertalet av de övriga kapitlen, strukturerats upp efter frågor-
na: Vad är problemet? Vad är orsakerna till problemet? Vad är lösningen?  
Alla de olika texterna, motioner, utlåtanden och kongressdebatter som be-
handlar kvinnors representation har analyserats efter dessa frågor. Efter 
att ha sammanställt källmaterialet enligt detta analysschema framträder 
en problemkonstruktion. I analysen av texterna framkommer ofta flera 
problemkonstruktioner som på olika sätt konkurrerar med varandra om 
vilken som ska definiera frågan. Problemkonstruktioner från olika tid-

112 Se bl.a. Harding (1986; 1991) och jmf. Bryson (1992), Hill Collins (2000), Arneil (1999), 
Krook och Squires (2006).
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punkter kan sedan jämföras med varandra vilket gör det möjligt att stude-
ra förändringar över tid i hur frågan om kvinnors politiska representation 
diskursivt konstruerats. ssu:s texter jämförs och kontextualiseras också 
med för tiden viktiga utredningar eller samhälleliga diskussioner. Dessa 
jämförelser sker dock på en mer övergripande nivå. När jag studerar hur 
värderingar och antaganden ligger bakom olika problemframställningar 
lyfter jag fram både enskilda aktörer och de problemframställningar som 
de ger uttryck för. Jag studerar enskilda personer, distrikt och förbunds-
styrelsen främst som företrädare för olika problemframställningar, men 
enligt min mening kan enskilda aktörer också kan ha betydelse för hur 
frågorna diskuteras. 

I kapitel 7 analyserar jag hur hinder mot åtgärder för ökad represen-
tation av kvinnor formulerats under förbundskongresserna. Jag har med 
hjälp och inspiration från Bachrach och Baratz identifierat och analyserat 
olika typer av hinder inom ssu:s diskussioner. I kapitel 8 undersöks hur 
ssu formulerar sig i frågan om kvinnorepresentation under två förbund-
skongresser, 1990 och 1993. Den övergripande frågan är vilka underlig-
gande föreställningar, argument och antaganden som ryms i ssu:s sätt att 
förstå problemet med kvinnors låga representation och hur den låga repre-
sentationen ska lösas. Citat från motioner och kongressdebatter används i 
egenskap av att vara representativa för olika problemframställningar. Det 
dominerande sättet att lösa problemet jämförs också med olika konkurre-
rande problemkonstruktioner. Även olika typer av argument och strategier 
för ökad representation som problemkonstruktionerna innehåller identi-
fieras. Under slutet av 1990-talet definierar ssu sig som ett feministiskt 
förbund. I kapitel 9 analyserar jag hur ssu formulerat sig om kvinnors 
representation under förbundskongresserna 1995, 1997, 1999 och 2001. 
I detta kapitel belyser jag översiktligt ssu:s diskussioner om feminism i 
relation till representationsfrågan. Det avslutande kapitlet behandlar av-
handlingens empiriska och teoretiska bidrag. 

Summering av de metodologiska utgångspunkterna 

Det är främst med hjälp av Vad är problemet? -ansatsen som jag struk-
turerar ssu:s diskussioner. Diskussionerna analyseras sedan med hjälp av 
tidigare forskning och utifrån de teoretiska perspektiv som presenterats. 



Genom att blottlägga normer och antaganden i hur ssu framställer frågan 
framträder underliggande regler i ssu:s resonemang. Det finns en förhopp-
ning om att analyssättet ska bidra med empirisk kunskap och teoretiska 
insikter i hur en politisk fråga skapas och vad denna process inrymmer 
för idéer, föreställningar och värderingar om kön och politik. I och med 
denna korta summering är det dags att fortsätta med en empirisk ana-
lys. Innan frågan om kvinnors politiska representation analyseras djupare 
kommer dock de två följande kapitlen att ge en överblick över ssu som or-
ganisation och behandla för frågan om kvinnors representation relevanta 
kontexter. Jag relaterar ssu:s diskussioner till samtida diskussioner från 
1960-talet till 2000-talet för att kunna analysera och kontextualisera 
förbundets diskussioner.
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4.   SSU SOM ORGANISATION

113 ssu Stadgar 2005.
114 ssu Stadgar 2005.

Ssu:s syfte är enligt stadgarna, att samla Sveriges socialdemokratiska 
ungdomsorganisationer och verka för en samhällsutveckling i » de-
mokratisk socialistisk riktning. «113 För att kunna samla medlem-

mar ska ssu:are söka upp ungdomar och försöka förmedla kunskap om 
socialdemokratisk ideologi och politik. En annan uppgift för förbundet 
är att delta i fackföreningsrörelsens och det socialdemokratiska partiets 
organisationsarbete. ssu ska vidare organisera de medlemmar som par-
tiet har svårt att nå genom fackföreningsrörelsen eller på arbetsplatserna. 
Genom ungdomsförbundet ska sedan ungdomar kunna organisera sig och 
ges möjlighet till platser på nomineringslistor i partiet. ssu:s arbete som 
ungdomsförbund är särskilt uppbyggt på studieverksamhet. Medlemmar-
na kan exempelvis gå kurser om bl.a. politisk ideologi och ledarskap.114 

Det finns, som jag tidigare berört, en del historisk forskning om ssu. 
Merparten av det som skrivits från ett historiskt perspektiv är av för-
bundet publicerade skrifter och böcker, som exempelvis Färm (1967) och 
Bengtsson (1992). I detta kapitel behandlar jag kortfattat ssu:s historiska 
bakgrund och statistik om kvinnors representation i ssu. ssu bildades i 
Stockholm den 27–28 oktober 1917. Tidigare samma år hade det social-
demokratiska partiet delats in i ett höger- och vänsterparti. Det ursprung-
liga ungdomsförbundet bildade ett nytt parti, Sveriges socialdemokratiska 
vänsterparti, det nuvarande Vänsterpartiet. Samma år bildade det social-
demokratiska partiet ett nytt ungdomsförbund, vilket kom att bli det som 
nu är ssu. Innan delningen var ungdomsförbundet och partiet i konflikt 
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med varandra, delvis på grund av att ungdomsförbundet förespråkade en 
revolutionär linje och var kritiskt till partiets reformism.115 Det nybildade 
ssu lade till en början stor vikt på samhörighet med det socialdemokra-
tiska partiet genom att visa på lojalitet mot partiet och en enad front utåt. 
Ungdomsförbundet skulle verka för partiets program och inte uttala sig i 
dagsaktuella frågor.116 Detta förändrades dock efterhand. När det gäller 
ssu:s politiska program behandlade det under ungdomsförbundets första 
årtionden, från 1920-talet, främst politiska frågor som specifikt kunde 
relateras till ungdomars livssituation. Numera antar ssu sammanhäng-
ande program inom områden som demokrati, välfärd och arbetsmarknad. 
Från 1948 knöts ssu närmare partiet, och fick tillsammans med kvin-
noförbundet en särställning på central nivå, då partistyrelsen bestämde 
att förbundets ordförande skulle adjungeras till partistyrelsens och verk-
ställande utskottets sammanträden. Där fick ssu yttranderätt men inte 
rösträtt. 117 

Medlemsutveckling

ssu:s medlemsutveckling har över tid gått mellan toppar och dalar. När 
ssu bildades 1917 hade förbundet ca 1 200 medlemmar. Det högsta 
medlemsantalet hade ssu under 1930- och 1940- talen, då förbundet i 
genomsnitt hade över 100 000 medlemmar. Under 1950-talet gick med-
lemsantalet tillbaka med nästan hälften. Men under perioden från 1962 
till 1981 ökade det igen, och 1975 hade förbundet 72 000 medlemmar. 
Från 1980-talet och fram till 2003 har antalet medlemmar varit lägre 
men rört sig kring 20 000.118 Under 2000-talet har medlemssiffrorna 
rasat nedåt och 2008 är medlemssiffrorna tillbaka på den nivå då ssu 
startade, dvs. ca 1200 medlemmar. Detta är en dramatisk nedgång och 
följer en generell trend för de politiska partierna med minskade medlems-
siffror.119 

115 Peterson (1975) sid. 199.
116 Peterson (1975) sid. 25–26.
117 Karlsson (1996).
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SSU kommuner och distrikt

Organisatoriskt är förbundet uppbyggt på samma sätt som det socialde-
mokratiska partiet med en förbundsstyrelse som motsvarighet till parti-
styrelsen samt med utskott och med kongressen som högsta beslutande 
organ. De lokala föreningarna där medlemmarna är organiserade kallas 
för ssu-kommuner. ssu-kommunerna ingår sedan i ett ssu-distrikt. Ex-
empelvis är ssu Luleå en ssu-kommun i Norrbottens ssu-distrikt. ssu-
distrikten är relativt överensstämmande med län och är 26 till antalet.120 
Det är i ssu-kommunen som den lokala politiska verksamheten ska be-
drivas och kommunerna har som sitt högsta beslutande organ årsmötet. 
När ssu-kommunen överstiger 10 betalande medlemmar ska det bildas 
en styrelse. Medlemmarna i en ssu-kommun kan utse representanter till 
sina årsmöten genom ssu-klubbar. En klubb måste bestå av minst fem 
medlemmar från ssu-kommunen. Distrikten är centrala i det interna be-
slutsfattandet. Enligt en tidigare undersökning av ssu mellan 1960 och 
1990, hade majoriteten av kongressombuden på förbundskongressen varit 
ledamöter i distriktsstyrelsen, de flesta har även varit ombud vid en di-
striktskonferens och ungefär hälften av dem har väckt en motion.121 Alla 
ssu-distrikt har egna årskonferenser, vilket är distriktets högsta beslu-
tande organ. Distriktsstyrelsen är ansvarig inför årskonferensen och ska 
avge rapport över det gångna verksamhetsåret samt berättelse över den 

118 Siffrorna kommer från Ungdomsstyrelsen 2003 och 2005, samt från Carl-Gunnar Peter-
son (1999) sid. 38. Enligt Ungdomsstyrelsen hade de politiska ungdomsförbunden under 2005 
följande antal medlemmar: Centerns ungdomsförbund 2 107, Kristdemokraternas Ungdoms-
förbund 3 609, Liberala ungdomsförbundet 1 874, Moderata Ungdomsförbundet 6 350, Grön 
Ungdom 1 204, Socialdemokratiska ungdomsförbundet 19 281 och Ung Vänster 14 292. I 
mars 2005 beskrev Dagens Nyheter i en rad artiklar hur ssu överdrivit sina medlemssiffror. 
Många medlemmar existerade endast på papper och betalade sålunda inte sina medlemsav-
gifter. Efter dessa skriverier beslutade ssu att granska sina medlemsregister, som för 2004 
omfattade ca 29 000 personer. Genom granskningen skrevs antalet medlemmar ned till ca 19 
750. För 2008 beräknade ungdomsstyrelsen att ssu endast hade 1 233 betalande medlemmar. 
Förbundet själva uppskattar dock sina medlemmar till ca 5000. Siffrorna om medlemsantal för 
förbundet är därför osäkra. Det är ungdomsstyrelsen som fördelar bidrag i relation till antal 
betalande medlemmar. De gör dock inga kontroller av medlemsantal, utan det är de bidrags-
mottagande organisationernas revisorer som står för kontrollerna.
119 1991 hade de politiska partierna sammantaget 631 000 medlemmar. 1999 var siffran 409 
000. Det betyder ett medlemstapp på ca 30 000 per år. I en rapport från Demokratirådet häv-
das att om denna neråtgående trend fortsätter kommer partierna inte att ha några medlemmar 
kvar vid år 2013. Demokratirådet (2000) sid. 3.
120 Det finns 21 län i Sverige och 290 kommuner. Jmf. Kommunfakta 2008.
121 Peterson (1999) sid. 184.



ekonomiska förvaltningen. Distriktsstyrelsen är mellan årskonferenserna 
ett beslutande organisationsled och leder det politiska och organisatoriska 
arbetet i distriktet. De ska ansvara för verksamheten och  administra-
tionen i organisationen. På distriktsstyrelsernas årskonferenser bestäms 
bland annat vilka motioner som ska skickas vidare till kongressen. Det 
innebär att kongressen, förbundsstyrelsen och distriktsstyrelserna på sina 
respektive nivåer har möjlighet att sanktionera eller motsätta sig motioner. 
För att sammanfatta: det högsta beslutande organet för distriktet är års-
konferensen, för ssu-kommunen årsmötet och för förbundet som helhet 
förbundskongressen. 122

122 ssu Stadgar (2003) sid. 37 ff. ssu Stadgar 2005.
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Figur 4.1 ssu:s Organisationsstruktur:

FÖRBU N DSST YRELSEN
13-15 ledamöter

KONGRESS
249  ombud

DISTR IKT
26  st.

SSU Kommuner 
(Lokalföreningar, 289 st.) 

Inom dessa finns SSU-klubbar

Källa: SSU stadgar 1993, 1997.
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SSU:s kongress 

Förbundskongresserna är ssu:s högsta beslutande organ. Det är främst 
partikongresser som betydande arenor för beslutsfattande som undersökts 
av bl.a. Jon Pierre (1986) och Jan Teorell (1998). Förbundskongressers 
betydelse har behandlats av Carl-Gunnar Peterson (1975; 1999; 1997). 
Förbundet har kongress vartannat år och samlar då 249 ombud för att 
besluta om ssu:s politik för de närmast följande åren. ssu har, som jag 
nämnt tidigare, hållit kongress vartannat år under 1970–1978, vart tred-
je år mellan 1978–1993 och sedan återigen vartannat år från 1993. 1993 
beslutade kongressen att ssu inte skulle utse något verkställande utskott, 
som tidigare varit en del av förbundets ledning. Kongressens uppgift är att 
anta och behandla stadgar, det politiska handlingsprogrammet, motio-
ner, verksamhetsberättelser, frågan om ansvarsfrihet och stadgeenliga val. 
Kongressen väljer även en valkommitté, valberedning, förbundsstyrelse 
och revisorer. Valkommittén har till uppgift att samla in synpunkter från 
distrikten som rör valfrågor och bereda valen som ska äga rum på den 
kommande kongressen. Valkommitténs arbete ska sedan lämnas över till 
valberedningen som är verksam under kongressen. Kommittén ska bestå 
av minst fem ledamöter som är valda av kongressen samt en av förbunds-
styrelsen utsedd sammankallande som inte har rösträtt. Den högsta led-
ningen av förbundet, förbundsstyrelsen, väljs av förbundskongressen och 
består av 15 personer från hela landet. Förbundsordförande och förbunds-
sekreterare väljs separat på förbundskongressen och arbetar heltid med att 
leda förbundet politiskt och organisatoriskt. 

Representationen till kongressen från distrikten bestäms av antalet be-
talande medlemmar under den gångna kongressperioden. Distriktsstyrel-
serna har rätt att skicka en representant till kongressen som där har ytt-
rande- och förslagsrätt. Distrikten tilldelas till en början två ombud och 
därutöver fördelas ombuden proportionellt i förhållande till antalet beta-
lande medlemmar.123 Distrikten delas in i valkretsar vid val av kongress-
ombud och valkretsarnas omfattning bestäms av förbundsstyrelsen. ssu:s 
medlemmar har inflytande över förbundets verksamhet genom motioner, 
allmänna omröstningar, remisser och rådslag, val av kongressombud och 
utkrävande av ansvar av styrelsen för dess verksamhet. Genom att skriva 

123 Peterson (1999) sid. 96.
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förslag (motioner) har varje förbundsmedlem möjlighet att föra fram för 
dem viktiga frågor och komma i direkt kontakt med högsta beslutande 
organ.124 Förslagen (motionerna) ska skickas in till förbundsstyrelsen via 
ssu-klubbarna senast fem månader innan kongressen. Förslagen som 
framförts ska sedan tillsammans med förbundsstyrelsens utlåtanden och 
förslag skickas ut till förbundsombuden, distrikt och klubbar senast sex 
veckor innan kongressen. Motionsförfarandet har dock förändrats över 
tid. Från kongressen 1999 lämnar ombunden istället in förslag på änd-
ringar i den text som ligger för behandling. Det är alltså ändringsförslag 
i utskottsbehandlade texter som diskuteras på kongressen. Denna föränd-
ring motiverades av effektivitetsskäl på grund av att kongressen inte hade 
möjlighet att behandla alla motioner. Till 1997 års kongress kom det ex-
empelvis in nästan tusen (977) motioner.125 

En aspekt som jag kort vill belysa är den sociala sammansättningen av 
kongressledamöterna. Det kan vara av intresse för läsaren att få en bild av 
vilka personer som sitter i beslutsfattande position i förbundet under delar 
av den aktuella undersökningsperioden. Jag har inte själv genomfört en 
undersökning av kongressledamöterna, utan förlitar mig på Carl Gunnar 
Petersons studie av ungdomsförbundets kongressombud gällande variab-
ler som ålder, social och politisk bakgrund, kön, utbildning och yrkestill-
hörighet. Peterson visar att en majoritet av ombudens föräldrar är social-
demokratiska sympatisörer och att föräldrarna är mer aktiva i politiska 
föreningar än befolkningen i genomsnitt. Vid en jämförelse mellan 1960- 
och 1980-talens kongressledamöters sociala och politiska bakgrund finns 
dock vissa förändringar. ssu:s kongressledamöter kom i högre utsträck-
ning 1987 än 1967 från familjer där föräldrarna hade högskoleutbildning 
och var verksamma som tjänstemän. Detta till skillnad mot 1960-talets 
kongresser då många ombud hade sin bakgrund i arbetar- eller lägre tjäns-
temannafamiljer. Utbildningsbakgrunden har alltså förändrats och det är 
numera många av kongressombuden som har högre utbildning. I princip 
alla ombud har högre utbildning än grundskola, mer än hälften har tre-
årigt gymnasium eller högskole- eller universitetsutbildning.126 Peterson 
gör dock ingen åtskillnad mellan hur många som enbart har gymnasie-

124 Jmf. Peterson (1999) sid. 52.
125 Jmf. Peterson (1999) sid. 52.
126 Peterson (1999) sid. 267 ff.
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utbildning eller de som har universitetsutbildning. Ombudens yrkessam-
mansättning är både vid 1967 och vid 1987 års kongress ca en tredjedel 
arbetare, en tredjedel studenter och en tredjedel tjänstemän.127 Peterson 
har även gjort en jämförelse av likheter och skillnader mellan partiet och 
förbundet gällande uppfattningar i olika samhällsfrågor under sent 1960-
tal fram till slutet av 1980-talet. Han visar att ssu:s kongressombud varit 
mer positiva än partiombuden till förslag om socialisering av de största 
företagen, till sextimmars arbetsdag och till förbud mot vapenexport.128 
ssu:arna har även varit mer positiva än partiombuden till större infly-
tande för arbetstagarna och till ett miljövänligt samhälle, även om det 
betyder lägre tillväxt. Det som Peterson menar skiljer ssu ombuden från 
varandra är att kvinnor och högutbildade generellt gör ställningstaganden 
som skiljer sig från män och lågutbildade. Den senare gruppen är mindre 
positiv till frågor om ett socialistiskt samhälle, socialisering av stora fö-
retag, statligt inflytande i näringslivet, löntagarfonder, miljövänligt sam-
hälle och kärnkraftsavveckling. De kvinnliga ombuden är enligt Peterson 
mer positiva än manliga ombud till förbud mot kemiska bekämpnings-
medel, ökat stöd till invandrare och förbud mot pornografi. Kvinnor är 
också mer negativa till militär upprustning.129 Då dessa uppgifter härrör 
från enkäter genomförda i slutet av 1960-talet och under 1980-talet är 
det fullt möjligt att dessa attityder ser annorlunda ut under 1990-talet. 
Peterson tar heller inte upp frågor om kvinnors politiska representation, 
vilket belyser frågans (icke)betydelse under denna tid i förbundet. 

Förbundsstyrelsen

Det är förbundsstyrelsen (fs) som leder ssu:s politiska och organisato-
riska arbete.130 Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen det högsta be-
slutande organet och består av femton ledamöter som förbundskongressen 
valt. Antalet ledamöter i fs har dock skiftat över tid. Socialdemokratiska 

127 Peterson (1999) sid. 267 ff.
128 Peterson (1999) sid. 276.
129 Peterson (1999) sid. 278.
130 Vid kongressen 1990 bestämdes att förbundsstyrelsen skulle minska i antal från 22 ledamö-
ter till 13 ledamöter. Kongressperioderna kom också att minska från 3 år som tidigare till 2 år 
mellan varje kongress.



Arbetarepartiet, lo och Socialdemokratiska Studentförbundet kan utse 
en representant var som kan delta i förbundsstyrelsens sammanträden 
och som har yttrande- och förslagsrätt.131 När det gäller beslutsfattandet 
inom förbundet är det ofta så att förbundsstyrelsens förslag till beslut an-
tas av kongressen. Genom att medlemmarna i förbundsstyrelsen vanligen 
har mer erfarenhet när det gäller organisationen och det politiska arbetet 
innebär det att deras åsikter får stort inflytande.132 Men det finns undan-
tag, exempelvis har majoriteten på kongressen ändrat på förbundsstyrel-
sens förslag till beslut. En fråga som ändrats är förslag på socialisering av 
banker under 1960-talet då kongressombuden ville genomföra en sociali-
sering medan förbundsstyrelsen tvekade.133 Den fråga som undersöks i den 
här studien hör också till undantagen. Förbundsstyrelsen lade exempelvis 
både vid kongressen 1990 och 1993 förslag på åtgärden könskvotering i 
ssu något som sedan majoriteten av kongressombuden motsatte sig.

131 Stadgar (2003) sid. 9.
132 Peterson (1975) sid. 205.
133 Peterson (1999) sid. 214.
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Representation av kvinnor inom SSU bland kongress-
ledamöter och i förbundsstyrelsen.

Frågor om vad som är legitim representation inom förbundet har återkom-
mande förts under ssu:s historia. En konkret fråga är hur fördelningen av 
kongressombuden ska se ut. Under 1940-talet lades det fram förslag om 
att öka representationen från glesbygdsområden. Det ansågs viktigt att för-
dela den geografiska spridningen mellan storstäder och landsbygd. Genom 
att förbundets medlemsantal växte framkom krav på att antalet ombud 
på kongressen måste begränsas. När den konstituerande kongressen ägde 
rum 1917 framhölls » att rätt till representation skulle tillkomma klubb 
under förutsättning, att denna tillhört förbundet minst ett kvartal före det 
kvartal under vilket kongressen skulle hållas «. För varje fullt 75-tal med-
lemmar erhöll klubbarna ett ombud.134 Då förbundet växte ökade antalet 
ombud. Vid 1934-års förbundskongress var ombuden över 600, vilket 
var det högsta antal som ssu haft. 1958 satte en tillsatt stadgekommitté 
en gräns på antalet ombud till 300, vilket kongressen ändrade till 350. 
De skäl som angavs för en begränsning var främst ekonomiska. Eftersom 
ombuden skulle få viss ersättning förutom reseersättning blev det alltför 
kostsamt med stora kongresser. Andra skäl som angavs för att begränsa 
ledamotsantalet var att kongresserna skulle bli mer effektiva. Argumenten 
för många kongressombud var främst baserade på demokratiargument, 
dvs. att ju fler ledamöter desto fler kan vara med och diskutera och besluta 
om politiken. Den främsta diskussionen om representationen har inom 
ssu gällt fördelningen av ombud mellan små och stora klubbar.135 Andelen 
män som kongressledamöter har under ssu:s historia länge varit högre än 
andelen kvinnor. Fram till 1952 års kongress var andelen män ca 90 pro-
cent. Kvinnors andel understeg med ett undantag 10 procent. Under 1950 
och 1960-talen var andelen kvinnor på ssu:s förbundskongresser runt 15 
procent. Under 1970-talet skedde en förändring. I början av 1970-talet 
var andelen kvinnor ca 15 procent men ökade till runt 30 procent i slutet 
av 1970-talet. Vid 1987 års kongress var andelen kvinnor 31 procent, vid 
1993 års kongress 42 och vid 1997 års ssu kongress var 46 procent av le-

134 Kongressprotokoll 1970, bilaga organisationsstudie sid. 70.
135 Kongressprotokoll 1970, bilaga organisationsstudie sid. 75.
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damöterna kvinnor. Den största förändringen av kvinnors representation 
har alltså skett på 1990-talet. Uppgifter saknas för 1999 och 2001 års 
kongresser, då det inte varit möjligt att få tillgång till listor över deltagarna 
på kongressen, varken från kongressprotokollen eller förbundsexpeditio-
nen. Kvinnor har således under större delen av ssu:s historia varit under-
representerade i organisationen. Detta framgår av ssu:s egen statistik om 
könsfördelningen inom ssu:s förbundsstyrelse och av fördelningen mellan 
män och kvinnor bland kongressombuden. Det bekräftas också av den 
statistik som jag tagit fram om andelen kvinnliga och manliga ledamöter 
bland ssu:s kongressledamöter under 1970–2001. 

Tabell 4.2 

Andelen kvinnor som kongressombud i SSU mellan 1917 – 2001

Kongressår Andel kvinnor % Antal kvinnor Tot.antal ombud

1917 0 
1919 5 2 40
1922 1 1 101 
1925 1 3 231 
1928 2 5 313 
1931 2 10 417 
1934 3 20 667 
1937 7 44 647 
1940 9 47 522 
1943 10 55 534 
1946 10 56 560 
1949 7 41 586 
1952 15 63 420 
1955 16 72 458 
1958 16 58 363 
1961 17 61 359 
1964 21 63 294 
1967 16 49 299 
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1970 15 45 300 
1972 18 54 300 
1975 25 75 300 
1978 29 86 300 
1981 32 95 300 
1984 30 89 300 
1987 31 93 300
1990 38 115 300 
1993 41 122 300 
1995 – – 250
1997 46 115 250 
1999 – – 250

2001 – – 250

Källa: ssu Förbundskongressprotokoll 1970–2001, ssu:s arkiv, ARAB.

Det är historiskt sett ett fåtal kvinnor som suttit med i förbundsstyrelsen, 
med undantag för tiden från 1993. Mellan 1919 fram till 1949 fanns en 
kvinna med i varje förbundsstyrelse.136 Därefter fanns ingen representation 
av kvinnor i FS förrän perioden 1955–1958 då Ulla Johansson blev invald. 
Därefter blev det färre kvinnor igen. Under 1960-talet fanns det endast 
två kvinnor i förbundsstyrelsen, nämligen Ingrid Karlsson (1961–1964) 
och Gunilla Nordqvist (1965–1970). 1970 valdes Lena Hjelm-Wallén och 
Carin Walldin in. Suppleanterna har även de i stor utsträckning varit män 
med undantag av 1975 till 1978 då tre suppleanter till verkställande ut-
skottet var kvinnor.137 Från 1993 valdes inga suppleanter då det verkstäl-
lande utskottet upphörde som organisatorisk indelning. Det verkställande 
utskottet hade tidigare bestått av, förutom förbundsordföranden och för-
bundssekreteraren, tre övriga ledamöter från förbundsstyrelsen som haft i 
uppgift verkställa förbundsstyrelsens beslut och leda ssu.

136 Den första kvinnan inom förbundsstyrelsen var Karin Svensson (1919–1922). Därefter 
följde Clara Ahlström (1922–1925), Anna Lindqvist (1931–1937) Saga Hedén (1937–1940), 
Astrid Sundström (1940–1943), Margareta Petersson (1943–1946) och Ruth Wikström 
(1946–1949).
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Tabell 4.3 

Antal och andel kvinnor i förbundsstyrelsen: 
ordinarie och suppleanter mellan 1970 och 2001. 

År

Antal ledamöter
i Förbundsstyrelsen

Antal kvinnor Andel kvinnor %

Ordinarie Suppleant Ordinarie Suppleant Ordinarie Suppleant

1970

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1990

1993

1995

1997

1999

2001

10

10

10

10

10

10

10

10

15

14

14

15

13

5

5

5

5

5

5

5

5

2

1

-

3

2

4

3

5

9

7

7

8

7

1

1

1

1

-

1

1

1

20

10

-

30

20

40

30

50

60

50

50

53

54

20

20

20

20

-

20

20

20

Källa: ssu:s kongressprotokoll under 1970–2001, ssu:s arkiv, ARAB.
Anm.: Uppgifterna fram till 1970 kommer från en bilaga till kongressmaterialet 1970. Det 
totala antalet kongressledamöter mellan 1919 till 1970 är något osäkert eftersom jag inte hit-
tat det totala antalet ledamöter utan räknat ut ledamöternas antal genom hur många kvinnor 
i procent som kongressen utgjordes av. Anledningen till att uppgifter saknas 1995, 1999 och 
2001 är att kongressprotokollen under dessa år, till skillnad mot tidigare, saknar listor över 
deltagarna. Det har inte heller varit möjligt att rekvirera dessa från förbundet centralt.

137 Svensson och Fransson (1987). De tre kvinnorna var Yvonne Sandberg, Eva Nilsson-Shütze 
och Margareta Persson.



74

Jag vill utifrån tabellerna ge några kommentarer till de förändringar som 
skett angående kvinnors representation. En förändring gäller andelen 
kvinnor som ledamöter på förbundets kongresser. Kvinnorepresentatio-
nen på förbundskongressen mellan 1967 till 1997 ökade från 16 till 46 
procent i ssu. Det socialdemokratiska partiet har haft en något högre re-
presentation av kvinnor som kongressledamöter. Under samma tidsperiod 
hade andelen kvinnor på partikongresserna ökat från 10 procent till 47 
procent.138 Kvinnornas andel bland ssu:s kongressledamöter ökade från 
15 till 25 procent under åren 1970 till 1975 samtidigt som andelen kvin-
nor som ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen sjönk från 10 procent till 
0 under samma period.139 Nedgången är något förvånande om man ser det 
i relation till den socialdemokratiska partikongressen 1972 där stor vikt 
lades på att arbetet med ökad representation av kvinnor skulle prioriteras 
av partiet och dess sidoorganisationer.140 Under ssu:s förbundskongress 
1978 sker ett genombrott och andelen ordinarie ledamöter som är kvin-
nor stiger i ssu:s förbundsstyrelse från noll till 33 procent. Från 1978 
fram till 1990 pendlar andelen kvinnor i förbundsstyrelsen mellan 20 och 
33 procent. Andelen kvinnliga kongressledamöter håller sig under samma 
tidsperiod omkring 30 procent. Under denna tidsperiod skedde också för-
ändringar i hur frågan om kvinnors politiska representation behandlades i 
ssu:s politiska omgivning. Socialdemokratiska partikongressen bestämde 
1987 att vardera kön skulle representeras på minst 40 procent av partiets 
valbara platser. 1987 bestämde Miljöpartiet och Vänsterpartiet om köns-
kvotering till partilistorna. Centerpartiet och Moderaterna tillämpade 
allmänna mål mot högre representation och Kristdemokraterna införde 
1987 rekommendationer att verka för att vallistorna utgörs av minst 40 
procent av varje kön. Folkpartiet införde varvade listor 1984. Dessa för-
ändringar kan sammantaget ha bidragit till att ssu efter kongressen 1990 
ökat andelen kvinnor både bland kongressledamöterna och i förbunds-
styrelsen till 50 procent. 

Det är intressant att notera vad som händer inom ssu från 1993 års 
kongress. Det är då första gången i ssu:s historia som andelen kvinnor 

138 Peterson (1999) sid. 268.
139 När det gäller fördelningen av kvinnor och män inom förbundet gäller mina beräkningar de 
ordinarie ledamöterna inom förbundsstyrelsen och fram till 1993 det verkställande utskottet 
(vu). Det fanns en ovanligt hög andel suppleanter till vu 1975-1978, då 3 st. var kvinnor.
140 Socialdemokraternas partikongress 1972, sid. 233.
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i förbundsstyrelsen överskrider andelen män. Kvinnorna utgör då 60 
procent av FS:s ledamöter. Sett från ett kvantitativt perspektiv har ssu 
alltså lyckats med att öka kvinnorepresentationen på relativt kort tid un-
der 1990-talet. Under de nästföljande tio åren från 1995 fram till 2005 
utgör kvinnor något mer än hälften av ledamöterna inom förbundsstyrel-
sen. Till kongressen 1997 utgör kvinnor 53 procent av förbundsstyrelsen. 
Bland kongressledamöterna är 46 procent kvinnor. 

Den högsta posten inom förbundsstyrelsen, som ordförande, har länge 
varit förbehållen män. Fram till 2004 har endast en kvinna innehavt för-
bundsordförandeposten, Anna Lindh, som var förbundsordförande under 
åren 1984–1990. Vid kongressen 2005 valdes Anna Sjödin till förbunds-
ordförande och från 2007 har Jytte Guteland lett förbundet.141

Med denna beskrivning av ssu:s organisation som bakgrund ska nästa 
kapitel behandla några för ssu och för utvecklingen av kvinnors politiska 
representation relevanta samhälliga kontexter.  

141 Förbundsordförande Anna Sjödin som valdes 2005 avgick som ssu ordförande 
2006-12-17. En ny ordförande valdes på kongressen i augusti 2007.
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Debatterna under förbundskongresserna och problembeskrivning-
arna i motionerna formuleras i växelverkan med politiska dis-
kussioner och rörelser i tiden. Under hela avhandlingsarbetet har 

det dock varit ett problem att det funnits så lite forskning om politiska 
ungdomsförbund både generellt och från ett genusperspektiv. Därför har 
jag haft svårt att sätta ssu:s diskussioner i relation till hur övriga politiska 
ungdomsförbund hanterade frågan om kvinnors representation eller andra 
närliggande frågor. Bristen på tidigare forskning har också gett upphov 
till att framställningarna blivit mindre heltäckande, exempelvis har jag 
lagt mer fokus på 1970-talets diskussioner inom ett par förbund än på 
hur motsvarande diskussioner kunde se ut under 1990-talet. Avhandling-
ens syfte är dock inte att genomföra systematiska jämförelser mellan ssu 
och övriga ungdomsförbund. Mitt bidrag är istället att analysera ssu:s 
diskussioner om kvinnors representation, vilka fungerar som ett prisma 
för att synliggöra förbundets syn på politik och kön. I detta kapitel ger jag 
en översiktlig bild av några av de politiska sammanhang som förbundet 
formulerar sig i relation till. Dessa är bl.a. betydelsen av moderpartiernas 
strategier gällande att öka representationen av kvinnor, könsrollsdebat-
ten, den nya vänstern, kvinnorörelsen och den svenska jämställdhetspoli-
tiken.

Till valet 1970 införde Socialdemokraterna, efter påtryckningar från 
kvinnoförbundet, nya regler för partilistornas urval där både kvinnor och 
män skulle ingå. Inför partikongressen 1972 kom också rapporten Jämlik-
het - allas deltagande i arbetsliv och politik ut där en mer jämn fördelning 
av makt påtalades och en ökad representation av kvinnor motiverades uti-
från rättvisekrav.142 1978 bestämdes att andelen kvinnor på beslutsfattan-
de positioner skulle vara proportionerlig i relation till partimedlemmarna. 
1987 bestämde partiet att senast 1990 skulle minst 40 procent av varje 
kön finnas på alla nivåer inom partiet. 1993 infördes varvade listor, så 
kallat » varannan damernas «, där kvinnor och män utgjorde varannan på 
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det socialdemokratiska partiets vallistor. Från rekommendationer övergår 
alltså lösningarna till kvoturval.143 Miljöpartiet använde sig däremot av 
kvotering från 1981, och inom Vänsterpartiet började man använda sig 
av kvotering till beslutsfattande styrelser 1987. 1972 gjorde Folkpartiet 
en rekommendation om att minst 40 procent av varje kön skulle finnas 
på valbara platser inom partiet. Från 1988 rekommenderade Folkpartiet 
varvade listor till partiets vallistor. De övriga borgerliga partierna har 
främst utfärdat rekommendationer om lika könsfördelning i form av reto-
riska strategier.144 Kristdemokraterna införde exempelvis 1987 en rekom-
mendation om att minst 40 procent av platserna på interna poster inom 
partiet skulle avsättas till vardera kön. Efter 1987 hävdar Freidenvall att 
kvinnors låga representation inom vänsterblocket började förklaras av 
strukturell diskriminering av kvinnor orsakad av manliga normer inom 
det politiska systemet. Tidigare hade den låga representationen förståtts 
som ett individuellt problem som berott på kvinnors brist på politisk ut-
bildning och på traditionella könsroller.145 

Ungdomsförbunden har tillämpat olika strategier för att öka kvinnors 
representation.146 Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU), Mode-
raternas ungdomsförbund (MUF) och Centerns ungdomsförbund (CDU) 

142  Jämlikhet - allas deltagande i arbetsliv och politik, Rapport från SAP och lo:s arbetsgrupp 
för jämlikhetsfrågor, 1972, sid. 78. Under partikongresserna 1972 och 1975 beslutade social-
demokratiska partiet att de skulle använda målsättningar för att öka representationen. Några 
kommuner kom att tillämpa kvotering till valbara platser. Ett exempel är Stockholms arbetar-
ekommun som från 1960-talet haft kvinnor på var tredje plats på valbara listor. Det socialde-
mokratiska kvinnoförbundet hade så tidigt som 1928 kommit med förslag på könskvotering för 
att få in fler kvinnor på valbara platser Jmf. Sainsbury (2004), Freidenvall (2006) sid. 93–94 
och Freidenvall (2005).
143 Freidenvall (2006) sid. 80.
144 Freidenvall (2005).
145 Se Freidenvall (2006) sid. 129 för en genomgång av alla partiers strategier gällande kvinnors 
representation.
146 Uppgifterna bygger på förbundens egna uppgifter och från stadgar och program. Jag har följt 
LUF: s diskussioner genom FPU:s och LUF:s samlingsskrifter Alla tiders FPU (1984), och Alla 
tiders Luf (2004). Skriften Det unga gardet (2000) och programmen (1978) För Ungdomens 
rättigheter. Arbete på lika villkor och Handlingsprogram för unga kvinnor. Kvinnokamp för 
socialism och frigörelse (1981) ligger till grund för diskussionen om Kommunistisk ungdom. 
Grön Ungdom startade 1987 och har inga egna förbundskongresser utan deltar i partikongres-
sens arbete. För att få en överblick av Grön Ungdoms ställningstaganden har jag läst Miljöpar-
tiets partimaterial. På webbsidan http://www.mp.se/historia finns Miljöpartiets alla protokoll 
samlade. Då det är förbundens egna skrifter och jag inte samlat in och gjort några jämförelser 
av ett större källmaterial är det inte möjligt att erbjuda en fullödig bild av förbundens interna 
diskussioner.
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har främst arbetat efter retoriska strategier om att öka representationen 
av kvinnor i styrelser och bland valda platser. Liberala ungdomsförbundet 
(LUF) har sedan 1970-talet rekommenderat en jämn representation av 
män och kvinnor i sina styrelser. Grön ungdom har däremot sedan för-
bundet bildades 1987 haft inskrivet i stadgarna att det ska ske en kvoter-
ing till förbundets styrelse för en jämn representation av män och kvinnor. 
Även Ung Vänster tillämpar kvotering. Sedan 1996 har förbundet arbetat 
efter en princip om att i styrelser och kongressvalda organ i Ung Vänster 
ska båda könens representation vara minst 40 procent.147 Inom förbunds-
styrelsen ska dock representationen vara 50 procent av båda könen. 

147 Ung Vänster, Stadgar 1996.
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Könsrollsdebatten

Könsrollsdebatten som pågick under 1960-talet kan förstås i relation till 
tidsandan och framväxten av olika sociala rörelser, särskilt kvinnorörel-
sen men även miljörörelsen, fredsrörelsen och medborgarrättsrörelsen, 
vilka alla på olika sätt ifrågasatte tidigare synsätt om politik.148 Ekono-
miskt präglades 1960-talet av en högkonjunktur som innebar att både 
mäns och kvinnors arbetskraft efterfrågades. Det var nödvändigt att öka 
andelen kvinnor på arbetsmarknaden vilket medförde krav på utbyggd 
barnomsorg. Dessa förändringar ledde sammantaget till att mäns och 
kvinnors olika » roller « började ifrågasättas. Könsrollsdebatten kom del-
vis att handla om fördelar och nackdelar med kvinnans ökande grad av 
förvärvsarbete.  Debatten handlade i grunden om hur den heterosexuella 
kärnfamiljen skulle organisera sitt vardagsliv mellan förvärvsarbete och 
barnpassning. Den samhällsvetenskapliga forskningen kom också att på-
verka könsrollsdebatten.149 Ett exempel på det är antologin Kvinnors liv 
och arbete som kom ut 1962 med sociologen Edmund Dahlström som 
redaktör.150 I antologin introducerades könsrollsbegreppet och ett antal 
forskare förklarade könsmönster som beroende av vanor och traditioner 
istället för att hänvisa till biologiska förklaringar.151 Historikern Roger 
Klinth hävdar att könsrollsdebatten även ledde till att män och manlighet 
problematiserades. Detta genom att det nödvändiga i ett förändrat man-
ligt beteende betonades och att nackdelar med den manliga könsrollen dis-
kuterades. Jämställdhet framställdes som något positivt för både män och 
kvinnor.152 Könsrollsdebatten påverkade de politiska partierna som inkor-
porerade idéerna i sina partiprogram, om än modifierade efter partiernas 
ideologiska utgångspunkter.153 Både Folkpartiet och Socialdemokraterna 

148 Denna debatt har redan behandlats av ett flertal forskare och jag kommer främst att ta upp 
de aspekter av debatten som berör ssu:s diskussioner. För vidare läsning om könsrollsdebatten 
se bl.a. Hirdman (1998), Florin och Nilsson (2000), Lindvert (2002), Klinth (2002).
149 Se Klinth (2002) sid. 66 ff.
150 Dahlström (1962).
151 Se bl.a. Holter (1962) sid. 71ff, Brun Gulbrandsen (1962) sid. 113 ff.
152 Klinth (2002) sid. 66 ff.
153 Om partiernas ställningstaganden i könsrollsdebatten se Freidenvall (2006). Även de poli-
tiska kvinnoförbunden kunde med hjälp av samhällsdebatten om könsroller och den nya kvin-
norörelsen med ökad legitimitet argumentera för jämställdhet inom partierna och samhället. 
Detta kom att leda till ett internt tryck inom partierna såväl som ett tryck utifrån från sam-
hällsdebatten och kvinnorörelsen för en ökad representation av kvinnor. Jmf. Freidenvall sid. 
68–69.
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ansågs i Edmund Dahlströms analys av könsrollsdebatten under 1960-
talet vara influerade av den » radikala könsrollsideologin. «154 Ideologin 
kännetecknades av målsättningar om kvinnans jämlikhet och frigörelse. 
Frigörelsen skulle ske genom kvinnors inträde på arbetsmarknaden och 
genom att könsdiskriminering bekämpades. Tanken var att kvinnor skulle 
bli ekonomiskt och socialt oberoende av en man.155 Socialdemokraterna 
gav 1964 ut programmet Kvinnans jämlikhet.156 I detta problematiserades 
kvinnors villkor och det talades om likställighet mellan könen. Från slutet 
av 1960-talet talar socialdemokratiska partiet i sitt partiprogram om jäm-
ställdhet mellan könen utifrån ett klassperspektiv. Bland ungdomsförbun-
den var det främst fpu, Folkpartiets ungdomsförbund, som lyckades göra 
avtryck i könsrollsdebatten. Det skedde genom antologin Unga liberaler 
som utkom 1961 och väckte diskussion i frågan om kvinnans frigörelse.157 
I antologin gav särskilt artikeln Kvinnans villkorliga frigivning av journa-
listen Eva Moberg upphov till debatt. Parallellt med att könsrollsdebatten 
pågick så tog en » ny « vänsterrörelse form. 

154 Dahlström (1967) sid. 176.
155 Dahlström (1967) sid. 178.
156 Kvinnans jämlikhet, Ett framtidsprogram. Sveriges socialdemokratiska arbetarparti Stock-
holm 1964. Studiehandling. Kvinnor och män på lika villkor, Stockholm 1964.
157 Eva Moberg kritiserar kvinnors dubbelarbete, i hemmet och på arbetsmarknaden. Hon före-
slår att både män och kvinnor ska förvärvsarbeta och ta hand om barnen. Barn och hemarbete 
ska delas lika. Moberg (1961), Karlsson (1996) sid. 240.
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Den » nya vänstern «, SSU och övriga ungdomsförbund

ssu:s diskussioner kan delvis förstås i ljuset av den socialistiska samhälls-
kritik som växte fram under slutet av 1960-talet. Den så kallade nya vän-
stern kan karaktäriseras som en bred internationell strömning. Rörelsen 
innefattade en mängd olika grupperingar vilka alla hade en sak gemensam: 
en kritisk inställning till vad som betraktades som den äldre vänsterns 
auktoritetsbundenhet och dogmatism.158 Den nya vänsterns kritik kom att 
gälla ett missnöje med utbildningsinstitutionerna, konsumtionssamhället 
och de kapitalistiska och imperialistiska samhällssystemen. Både globala 
och nationella orättvisor ställdes nu i fokus. Protesterna uttrycktes ge-
nom demonstrationer och möten men också genom kulturmanifestationer 
och politisk teater.159 Genom att situationen i många tredjevärlden länder 
uppmärksammades kom usa:s deltagande i konflikten mellan Nord- och 
Syd- Vietnam att bli en symbol för 1960-talets politiska engagemang. En 
proteströrelse mot kriget blev framträdande och samlade många män-
niskor. Genom fnl-rörelsen formades protester mot Vietnamkriget och 
en kapitalistisk samhällsordning.160 Historikern Kjell Östberg lyfter fram 
några aspekter som han menar kännetecknade 1960-talsvänsterns poli-
tiska föreställningsvärld: tron på en socialistisk samhällsordning, antiim-
perialism och solidaritet med tredje världen. I tiden låg en stark framtids-
optimism, tilltro till förändring och en vilja att arbeta mot globala och 
nationella klassklyftor. Den representativa demokratin betraktades som 
odemokratisk och därför uttrycktes en kritik mot den kapitalistiska sam-
hällsordningen som inte sågs som » människovänlig « utan istället satte 
ekonomisk tillväxt främst.161

Den socialistiska samhällsanalysen i den » nya « vänstern präglade fler-
talet av de politiska ungdomsförbunden. Borgerliga ungdomsförbund som 
Centerns ungdomsförbund (CUF) och Folkpartiets ungdomsförbund (FPU) 
byggde exempelvis från mitten av 1960-talet upp en » mittensamverkan « 

158 Östberg (2002) sid. 62–63 och Isaksson (2006) sid. 40.
159 Östberg (2002) sid. 108–109.
160 Salomon (1996) sid. 12. fnl stod för Front National de libération du Viêtnam du Sud, Södra 
Vietnamns Nationella befrielsefront. I Sverige kom fnl-rörelserna att samordnas under dffg, 
De förenade fnl-grupperna.
161 Östberg (2002) sid. 120.
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där motivet var att profilera sig gentemot det dåvarande högerpartiet.162 
fpu svängde exempelvis under 1960-talets sista år i frågan om synen på 
Vietnamkriget, från att tidigare ha stött den amerikanska regeringen till 
att stödja fnl-rörelsen.163 ssu stödde fnl- rörelsen fram till början av 
1970-talet.164 För att begripliggöra betydelsen av hur även borgerliga ung-
domsförbund influerades av vänsterrörelsen ska jag uppehålla mig ett slag 
vid folkpartiets ungdomsförbund fpu som får illustrera denna tendens. 
Med Per Garthon som förbundsordförande mellan åren 1969 och 1971 
drog fpu åt ett socialliberalt håll. Garthon ville tillsammans med fpu:s 
ledning att förbundet skulle etablera sig som ett » radikalt « alternativ i 
svensk politik och ses som företrädare för en » radikal liberalism. «165 En-
ligt fpu myntade Per Garthon begreppet » profilkonkurrens « för en viss 
politisk taktik som syftade till att Folkpartiet skulle radikaliseras. Tak-
tiken innebar att fpu skulle använda sig av de politiska spänningarna 
som fanns mellan partiet och ungdomsförbundet. fpu skulle välja ut de 
mest radikala delarna av Folkpartiets åsikter och använda dem för att 
lansera en » alternativ « bild av partiet. Tanken var att Folkpartiet skulle 
framställas vara mer till vänster än vad partiets ledning ansåg det vara.166 
Ett annat exempel på det politiska klimatet uttrycks när fpu beskriver 
ordförandevalet inför kongressen 1971. Valet av förbundsordförande stod 
då mellan Lars Leijonborg och ett omval av Per Garthon. Leijonborg drev 
två frågor: den första att han skulle förbättra relationerna med Folkpartiet 

162 Alla tiders fpu (1984) sid. 38. Se bl.a. boken Mitt i 60-talet (1965) där folkpartisten Per 
Ahlmark argumenterar för att slå ihop de två partierna. Det var inte endast ungdomsförbunden 
som samarbetade utan ett samarbete mellan moderpartierna inleddes och det fanns långtgående 
planer på att slå ihop Centerpartiet och Folkpartiet. Tankar om att utveckla en  «mittenreger-
ing « förekom även i fpu i mitten på 1970-talet men då inbegrep planerna socialdemokraterna 
istället för Centerpartiet. Alla tiders fpu (1984) sid. 38 ff. fpu bytte 1990 namn till Liberala 
ungdomsförbundet, luf.
163 fpu (1984) sid. 46.
164 ssu stödde fnl-grupperna och det var inte ovanligt att vara engagerad både i ssu och fnl. 
Samtidigt fanns en spänning i ssu:s roll gentemot andra vänsterorganisationer. Bo Toresson, 
förbundssekreterare i ssu i slutet av 1960-talet, hävdade i en intervju 1992 att  «Det var en 
svår omställning för många ssu:are att definitivt vända sig mot usa.[…] För många var fnl 
liktydligt med kommunister. Det blev krockar i skallen för många. « Se Håkan A Bengtsson 
1992, sid. 77. När ledningen för De förenade fnl- grupperna, dffg, organiserade sig i kfml , 
Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna, förbjöd den dåvarande förbundsledningen 
ssu:are att vara aktiva i fnl.
165 fpu (1984) sid. 47.
166 fpu (1984) sid. 46–47.



och den andra att se till att återupprätta gränserna mellan fpu och den 
marxistiska vänstern. fpu är i mitten av 1980-talet kritiska till de tidi-
gare marxistiska influenserna mellan åren 1968 och 1971: 

» Som exempel på hur den ideologiska skolningen försummades och hur 
marxistiska stämningar spritt sig inom fpu nämndes att medlemmar 
av fpu:s förbundsstyrelse öppet förklarade att de röstat på vpk i riks-
dagsvalet 1970 och deltagit i första majtåg arrangerade av stalinistiska 
grupper. Till kongressen förelåg också ett förslag till nytt ekonomiskt 
kapitel i fpu:s handlingsprogram. En minoritet av förbundsstyrelsen 
hade reserverat sig till förmån för formuleringar med starkt planeko-
nomiska inslag. «167 

När Lars Leijonborg tog över ledningen av fpu 1971 började förbundet 
att arbeta med att distansera sig från den » radikala liberalismen « tillbaka 
till mer traditionellt liberala utgångspunkter. Efter riksdagsvalet 1973 an-
såg exempelvis fpu att cuf (Centerns ungdomsförbund) gått för långt till 
vänster. Många fpu:are ska nu ha varit kritiska till en sammanslagning 
av förbunden på grund av vad man såg som cuf:s » antiliberala, gröna 
vågen- ideologi «.168 cuf inspirerades under 1970-talet av miljörörelsen 
och hade ett ekologiskt perspektiv på ekonomisk tillväxt.169 

Utifrån det fpu-material som jag tagit del av introducerades jämställd-
hetsfrågor i förbundet i början av 1970-talet. fpu hävdar dock i sina egna 
förbundsskrifter att partiet tidigare än förbundet kom att arbeta med pro-
gramkrav om jämställdhet och internt jämställdhetsarbete.170 1973 antog 
fpu ett jämställdhetsprogram där frågor om jämställdhet, barnomsorg, 
utbildningsfrågor och sex- och samlevnad diskuterades. Den person som 
främst kan sägas ha drivit fram jämställdhetsprogrammet var fpu:aren 

167 FPU (1984) sid. 48.
168 FPU (1984) sid. 51.
169 CUF hade ett, i nutida ögon, vänsterinriktat program i mitten av 1970-talet. De föresprå-
kade bl.a. arbetarkooperativa företag, vilket innebar att anställda inom företag skulle få medin-
flytande. CUF uttryckte även kritik mot de industrialiserade ländernas  «stordrift « och miljöför-
störing på utvecklingsländernas bekostnad. CUF krävde att resurser skulle användas i relation 
till folkmängd och genom ekologisk hushållning. Se CUF/ Centerns Kvinnoförbund (1975) sid. 
107.
170 FPU (1984) sid. 54.
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Bonnie Bernström. Bernström blev, vid kongressen 1975, vald till fpu:s 
andra kvinnliga förbundsordförande. fpu har fram till idag haft sex kvin-
nor som förbundsordförande.171 Från 1975 kom fpu:s arbete med att öka 
kvinnors representation inom förbundet igång. Under åren 1970 till 1974 
hade andelen kvinnor i fpu:s förbundsstyrelse varit omkring 12 procent, 
men vid 1975 års kongress bestämdes att styrelsen skulle bestå av hälf-
ten kvinnor och hälften män. Att synen på jämställdhetsarbete betrak-
tades som en politiskt viktig fråga visade sig vid riksdagsvalet 1976 då 
fpu motsatte sig regeringssamverkan med Moderaterna. Förbundet ansåg 
att det fanns alltför stora ideologiska skillnader mellan partierna, vilket 
främst manifesterades i frågor om jämställdhet samt i fördelnings- och 
biståndsfrågor.172

Inte bara fpu utan även, Kommunistisk Ungdom (KU) diskuterade un-
der 1970-talet frågor om kvinnors representation. I följande stycke har jag 
valt ut några citat från ku:s program i mitten av 1970-talet för att belysa 
deras syn på orsakerna till kvinnors låga politiska representation.173 ku 

171 Bernström blev som sagt den andra kvinnan att bli förbundsordförande för fpu. Övriga 
kvinnliga ordföranden har varit Gunhild Palmström 1945–47 och Maria Leissner 1983–85, 
Lotta Edholm 1989–1991, Karin Karlsbro 1995–1997, Birgitta Ohlsson 1999–2002, och 
från 2005 Frida Johansson Metso. Ung Vänster har sedan förbundet bildades haft fyra kvinnor 
som förbundsordförande. Jenny Jederlund 1993–1996, Jenny Lindahl Persson 1996–2001, 
Tove Fraurud 2004–2005 och Ida Gabrielsson 2005-f.
172 fpu (1984) sid. 56. Bland annat utvecklade fpu programmet 10 nej till Moderaterna. Även 
inom Folkpartiet gick fpu mot partilinjen när det gällde familjepolitiken. Folkpartiet före-
språkade i slutet av 1970-talet vårdnadsbidrag och bättre villkor för deltidsanställda samt fler 
deltidstjänster. När det gällde vårdnadsbidraget var fpu emot. fpu menade att vårdnadsbidrag 
skulle leda till att kvinnor stannade hemma med sina barn. Partiet borde lösa problemet med 
barnomsorg genom fler daghem. fpu ville i likhet med det socialdemokratiska kvinnoförbun-
det och ett par borgerliga riksdagskvinnor använda strategier som könskvotering för att män i 
högre utsträckning skulle utnyttja föräldraledighet. Tanken var att se till att inte föräldraledig-
heten främst togs ut av kvinnor, vilket fpu menade var en kvinnofälla i bemärkelsen att kvinnor 
blev mindre attraktiva på arbetsmarknaden. Män som ville vara föräldralediga skulle också få 
stöd. När fpu:s ordförande Bonnie Bernström blev invald i riksdagen 1976 motionerade hon 
tillsammans med Olle Wästberg, om  «pappakvotering «. Detta förslag fick dock inte stöd av 
majoriteten av partiledamöterna. Drangel (1984) sid. 405–407, Radikal familjepolitik (1964): 
fpu:s familjepolitiska program från skriften Han, Hon och familjen (1970). Se även C. Tham 
Välfärdens villkor, (1970) sid. 196.
173 Jag har inte genomfört en systematisk läsning av alla Kommunistisk Ungdoms förbundspro-
tokoll och handlingsprogram, utan gjort ett nedslag i Kommunistisk Ungdoms program från 
1978 och 1981 för att utifrån ansatsen  «Vad är problemet? « lyfta fram vad som framställs vara 
problemets orsaker och lösningar just då, gällande frågan om kvinnors representation.
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hävdade under slutet av 1970-talet att kvinnor var utsatta för ett dubbelt 
förtryck av både patriarkat och kapitalism.174 Vad som kallades » mans-
samhället « skulle bekämpas både utanför och inom kampen för socia-
lismen. Kvinnokampen skulle sedan pågå parallellt med klasskampen.175 
Förbundet menade vidare att verklig jämställdhet mellan könen inte kun-
de nås inom kapitalismen. Kommunistisk ungdom hävdade också, under 
slutet av 1970-talet, att det var en borgerlig kvinnosyn och ekonomiska 
svängningar inom ett s.k. kapitalistiskt system som orsakade ojämlikhet 
mellan män och kvinnor: 

» Man kan inte isolera kampen för kvinnans rättigheter till arbetslivet 
utan måste samtidigt ta upp kampen mot den borgerliga kvinnosynen, 
mot den kapitalistiska ekonomin – att föra kampen för ett socialistiskt 
samhälle. «176 

KU kopplade samman klasskamp och målet med att nå det socialistiska 
samhället som avhängigt kampen för vad man kallade för kvinnans fri-
görelse.177 Därmed inte sagt att socialismen automatiskt innebar frigörelse 
för kvinnor. ku hävdade att jämställdhet var en kamp i sig. Av ku:s do-
kument framgår även att deras analys har sina rötter i 1960- och 1970-
talets kvinnorörelse, där likhet mellan könen och förekomsten av ett pa-
triarkat betonades. 

174 Det var från 1973 som VPK:s (Vänsterpartiets kommunisterna) ungdomsförbund hette 
Kommunistisk Ungdom (KU). Mellan 1969 till 1973 stod partiet utan ungdomsförbund, då 
det dåvarande ungdomsförbundet 1969 hade brutit med partiet och bildat VUF, Vänsterns 
ungdomsförbund. Se Ung Vänsters Faktaserie nr 3 (2000) sid. 44.
175 Kommunistisk ungdom, 1981 sid. 19.
176 Kommunistisk ungdom, 1978 sid. 23.
177 Kommunistisk ungdom, 1978 sid. 2.
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Interna diskussioner inom SSU

I boken Vägval- Idéutvecklingen i ssu från 1992 hävdar Håkan A Bengts-
son förekomsten av tre linjer i ssu:s idédebatt under 1970- och början av 
1980-talet. Ingen av dessa » linjer « företräder eller innehåller uttalat köns-
politiska frågor. Den första är folkrörelselinjen, som innebar att folkrö-
relserna skulle stärkas. Det kunde innebära sådant som att folkrörelserna 
skulle kunna ha hand om viss verksamhet som den offentliga sektorn tidi-
gare hade ansvarat för. Den andra är självförvaltningslinjen som handlade 
om att förändra den offentliga sektorn till andra drifts- och verksamhets-
former, främst vad gäller bostäder och skola. Den tredje linjen var plan-
hushållningslinjen som betonade bankförstatliganden och planhushåll-
ning. Detta perspektiv skulle dock komma att bli mindre framträdande 
under 1980-talet.178 

Under första halvan av 1980-talet var ungdomsarbetslösheten en vik-
tig fråga för ssu.179 1980-talet inleddes med två devalveringar och det 
ekonomiska läget medförde en ökad arbetslöshet. Under det tidiga 1980-
talet diskuterade ssu frekvent fördelar och nackdelar med vad de kallar 
för » det starka samhället «. Kritiker inom ssu menade att utbyggnaden 
av välfärdstaten lett till ökad byråkrati och ineffektivitet, medan andra 
ville ha ett mer utbyggt välfärdsystem. Parallellt med denna diskussion om 
välfärdstatens roll pågick det under den första halvan av 1980-talet en dis-
kussion om självförvaltning.180 Självförvaltning innebar i korthet förslag 
på att medborgare skulle kunna förvalta samhällsägd egendom och sam-
hälleliga angelägenheter. Detta skulle ske efter avtal och överenskommel-
ser med myndigheterna.181 Under denna period debatterades även förslag 
om de s.k. löntagarfonderna. Löntagarfonderna skulle innebära att de an-
ställda skulle förvalta en del av företagens vinster.182 ssu var i stort positiva 
till dessa fonder, som sedan i praktiken aldrig kom att genomföras. 

178 Bengtsson (1992) sid. 139.
179 Tolkningen av ssu:s diskussioner bygger på mina läsningar av ssu:s idétidskrift Tvärdrag. 
Jag har läst alla nummer av Tvärdrag och bygger min berättelse på de teman som mest frekvent 
förekommit i tidsskriftartiklarna. Sammanfattningen är tänkt att ge en översiktlig bild av de 
mest framträdande diskussionerna.
180 Tvärdrag 1983 nr 4.
181 Tvärdrag 1983 nr 4. Det har inom ssu pågått en omfattande diskussion om vad självförvalt-
ning innebär men jag kommer inte närmare att redogöra för den debatten här.
182 Tvärdrag 1983 nr 5.
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Från mitten av 1980-talet kan man spåra en rädsla inom ssu över poli-
tiska » högervindar. «183 I Tvärdrags artiklar framgår att ssu oroade sig för 
om den socialdemokratiska rörelsen har svar på den » nya tidens « frågor. 
Det gällde exempelvis hur arbetarrörelsen skulle ställa sig till en ökande 
individualisering i samhället och de behov av självförverkligande som 
man antog skulle komma att bli starkare genom att arbetarklassen skulle 
sträva efter en medelklasslivsstil och individualistiska levnadsmönster. 
ssu hävdade dystopiskt i ett nummer av Tvärdrag från 1984 att » Social-
demokraterna saknar en fungerande utopi. Den enda utopi som lyfts fram 
är nyliberalismens marknadsvision. «184 Flera artiklar i Tvärdrag handlade 
om att ssu fastslog att det är » högern « som representerade framtiden, och 
som ssu menade kommit att förknippas med individens frihet, utveckling 
och framsteg, medan socialdemokratin associerades med tvång, byråkrati 
och regleringar. » Högern, «  hävdade ssu, var särskilt framgångsrik med 
att formulera visioner och konkreta förslag på privatiseringar av den of-
fentliga sektorn.185 

Under 1990-talet är de ämnen som mest frekvent diskuteras i Tvärdrag 
frågor om eu och miljöpolitik. Under det tidiga 1990-talet syns spår av 
den ekonomiska krisen och tidskriften behandlar frågor om den svenska 
modellens och arbetarrörelsens framtid, arbetslöshet och egenmakt. Mil-
jöfrågor tar också större plats liksom ungdoms- och utbildningsfrågor. 
Under slutet av 1990-talet förekom fler artiklar än tidigare om flykting-
politik, etnisk boendesegregation och integration. Politikområden som eu 
och frågor om privatiseringar av den offentliga sektorn tas också upp. 
Det är egentligen endast två nummer under 1990-talet som diskuterade 
könspolitiska frågor. I temanumret » Efter Varannan damernas « skrev 
bl.a. Kajsa Abrahamsson och Veronica Palm om att arbetarrörelsen och 
fackföreningsrörelsen behövde bli » feministiska « och att det behövdes fler 
socialistiska feminister.186 Det andra temanumret som berörde könspoli-

183 Kristina Boréus undersöker ideologisk högersvängning i  sin avhandling  «Högervåg, nylibe-
ralismen och kampen om språket i svensk debatt 1969–1989, ideologisk förändring i svensk 
offentlig debatt mellan åren 1969 och 1989. « Boréus menar att det sker en faktisk omsväng-
ning till höger genom ett nyliberalt genombrott i en mängd debattfora under 1980-talet. Det var 
främst nyliberala idéer om ekonomin och den offentliga sektorn som etablerades i samhällsde-
batten, medan nyliberalismen inte fick något genombrott gällande synen på rättvisa och frihet. 
Se Boréus (1994).
184 Tvärdrag nr 1-2, 1984. sid. 22.
185 Tvärdrag nr 1-2, 1984. sid. 22.
186 Tvärdrag nr 3, 1996, sid. 20–22.



89

tiska frågor kom två år senare, 1999, och diskuterade könsidentitet och 
feminism. I detta nummer diskuterades dock inte vad begreppet feminism 
innebar inom ssu utan istället intervjuades kända svenska feminister om 
sina ställningstaganden.187 1990-talets ideologiska diskussioner handlade 
i ssu:s egen historieskrivning främst om eu-politikens utformning, om 
begreppen egenmakt och självförvaltning, men även om feminism och 
mångfald. Frågorna diskuteras bland annat i den av ssu utgivna boken 
Vårt politiska nittiotal.188

Under 1990-talet kom ett uppsving för frågor som tidigare rubricerats 
som » kvinnofrågor «. Detta fenomen berörde hela samhällsdebatten och 
inte endast ssu och de övriga ungdomsförbunden. När det gäller ung-
domsförbunden definierade sig flera som » feministiska « i sina stadgar 
och handlingsprogram under andra halvan av 1990-talet. Ung Vänster 
definierade sig som feministiskt 1996, Liberala ungdomsförbundet 1999 
och ssu 1997. Grön ungdom definierar sig från början av 2000-talet 
som ett queerfeministiskt förbund. Det har också varit enskilda personer 
med bakgrund i ungdomsförbunden som först drivit feminism som fråga 
och sedan startat upp partipolitiskt anknutna feministiska nätverk. Riks-
dagsledamoten Birgitta Ohlsson startade exempelvis 2003 det liberalfe-
ministiska nätverket Felira och Johanna Möllerström från det moderata 
ungdomsförbundet startade det (ny)liberala nätverket Frihetsfeministerna 
2002. Inom Socialdemokratin var det unga S-kvinnor som 1998 tog ini-
tiativ till det feministiska nätverket Avantgarde.189 

187 Tvärdrag nr 5, 1999.
188 Blomberg (2002). Dessa ideologiska diskussioner behandlas delvis även i Jesper Bengtssons 
(2004) Det måttfulla upproret Lindh, Sahlin och Wallström och 20 år av politisk förnyelse 
och i Klas Gustavssons Socialismens liv efter döden. Gustavsson (2004), Se även Gustavsson 
och Beshara (2007).
189 Se hemsidorna www.felira.nu, www.frihetsfeminist.nu och www.avant-garde.nu . Birgitta 
Ohlsson var LUF:s ordförande mellan 1999–2002. Hon profilerade sig vid ordförandevalet 
som uttalad feminist som ville driva feministiska frågor.
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Kvinnorörelsens betydelse

Den västeuropeiska kvinnorörelsen kan betecknas som ett internationellt 
fenomen.190 Den uppstod vid samma tidpunkt i ett flertal av västvärldens 
länder. Under 1970-talet kom kvinnorörelsen att driva på förändringar i 
jämställdhetslagstiftning, mer jämlik tillgång till utbildning, för fler dag-
hem, preventivmedel, fria aborter, för möjlighet till skilsmässa och betalt 
arbete. Två inflytelserika grupper inom den andra vågens svenska kvinno-
rörelse var Grupp 8 och Grupp 222.191 Grupp 8 bildades 1968 och foku-
serade under de första åren på kvinnors villkor på arbetsmarknaden, vid 
sidan av denna huvudfråga drev de krav på fria aborter och smärtlindring 
vid förlossning.192 Den andra inflytelserika gruppen, som påverkade de po-
litiska partierna, var lobbygruppen Grupp 222, som i Stockholm samlade 
personer från statsförvaltningen, fackföreningsrörelsen och näringslivet, 
tillsammans med akademiker och journalister.193 Medlemmarna skulle 
sedan från sina arbeten sprida gruppens åsikter om jämställdhet. Som 
många andra rörelser under 1970-talet influerades Grupp 8 av en marx-
istisk samhällsanalys. Grupp 8 definierade sig under den första hälften av 
1970-talet som en socialistisk kvinnorörelse som skulle kombinera klass-
kamp med kvinnokamp. Under 1970-talet diskuterade den svenska kvin-
norörelsen främst arbetsmarknadsfrågor men lyfte även fram förhållandet 
mellan kvinnoförtryck och sexualitet.194 Olikheterna inom kvinnorörelsen 
kom att röra sig om en kamp mellan marxistiska och radikalfeministiska 
tolkningar av kvinnoförtryckets orsaker. Den socialistiska analysen utgick 
från att kampen mellan samhällsklasserna var central medan en radikal-
feministisk tolkning utgick från antikapitalistiska idéer men hävdade att 
det främst var patriarkatet som orsakade kvinnoförtryck. Det centrala för 
radikalfeminismen var förtrycket mellan män och kvinnor och därigenom 

190 Vidare forskning om 1960- och 1970- talets svenska kvinnorörelse se Eva Schmitz (2007), 
Elisabeth Elgán (2001), Emma Isaksson (2006), Lena Wiorek (1996), och Hanna Hallgren 
kommande avhandling 2008.
191 När jag skriver om den svenska kvinnorörelsen under 1970-talet utgår jag främst från Grupp 
8, då denna grupps aktiviteter är de mest omskrivna. Men kvinnorörelsen bestod av flera grup-
per som alla var viktiga för rörelsen. Några andra grupper var Svenska kvinnors Vänsterför-
bund, Arbetets kvinnor och Lesbisk Front.
192 Isaksson (2006) sid. 78.
193 Se vidare Florin och Nilsson (2000), Baude m.fl. (1992), Wikander (1999).
194 Isaksson (2006) sid. 79.
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lyftes inte ekonomiska aspekter fram i någon högre utsträckning.195 
Isaksson visar även att begreppet feminism var problematiskt inom kvin-
norörelsen under stora delar av 1970-talet. Feminismen förknippades ofta 
med en borgerlig kvinnorörelse, vilket den nya kvinnorörelsen inte ville 
kopplas samman med. På så sätt ansågs feminismen vara socialismens 
motsats, det vill säga borgerlig och liberal. Grupp 8 hävdade att den främst 
var en socialistisk kvinnoorganisation och att den radikala feminismen i 
tolkningen att se män som » fienden « inte var aktuell inom organisatio-
nen.196 Samtidigt var det många inom kvinnorörelsen som inte ville döma 
ut begreppet helt och hållet. Under den senare delen av 1970-talet blev 
Grupp 8 uttalade feminister. Men det dröjde dock fram till 1979 innan 
Grupp 8 definierade sig både som en feministisk och socialistisk organisa-
tion. Parollen » Det personliga är politiskt « blev en central utgångspunkt 
för kvinnorörelsen och handlade om att ifrågasätta den etablerade upp-
fattningen om en åtskillnad mellan offentliga och privata frågor. Denna 
paroll symboliserade också politiseringen av relationerna mellan män och 
kvinnor.197 Under 1980-talet ebbade kvinnorörelsen ut och Grupp 8 för-
svann under första hälften av 1980-talet.198 

Kvinnorörelsen vaknar åter till liv under 1990-talet. Den borgerliga 
valsegern innebar att representationen av kvinnor i riksdagen minskade 
från 38 procent till 34 procent. En följd av denna nedgång i kvinnors 
representation var bildandet av » Stödstrumporna «.199 » Stödstrumporna « 

195 Isaksson (2006) sid. 78-79.
196 Isaksson (2006) sid. 154.
197 För detta resonemang se Drude Dahlerup sid. 503 Band 2, samt Isaksson sid. 170 –171.
198 När det gäller kvinnorörelsen i slutet av 1970-talet hävdar Isaksson att den gick in i vad hon 
kallar det  «det kvinnokulturella projektet «. Detta projekt beskrivs som en reaktion mot det 
starka inflytande som marxistisk teori hade under 1970-talets första år. Nu var det inte den 
marxistiska analysen som skulle stå i centrum utan kvinnors erfarenheter och upplevelser. Det 
handlade om att kvinnor skulle kunna ta sig in på områden som kvinnor varit uteslutna från. 
Detta skulle ske genom att traditioner, sysslor och egenskaper som varit kopplade till kvinnor 
uppmärksammades och omvärderades. Kvinnokultur syftade enligt Isaksson till att skapa al-
ternativa kvinnorepresentationer byggda på kvinnors egna erfarenheter. Isaksson (2006) sid. 
249.
199 För vidare läsning om  «Stödstrumporna « se Agneta Stark (1997), Petra Ulmanen (1998), 
och Maud Eduards (2002). Maria Törnkvist menar att Stödstrumporna i den mediala debatten 
framställs som  «fresterskor «:  « ... som med hjälp av förförelsens illegitima medel försöker ta sig 
in i politiken. Deras makt sägs ligga i deras förmåga att underkasta sig och göra sig till objekt 
under den högre kraft som är den massmediala logiken. De har dock lite gemensamt med den 
klassiska litteraturens fresterskor eller för den delen politikens sirener. Stödstrumporna förvän-
tas inte förleda män från plikt och sanningssökande till lidelsens och nuets begär. Istället lockar 
de kvinnor bort från de tunga politiska skiljelinjerna, bort från nära politiska relationer med 
män och bort från ett politiskt allvar och ansvar. « Törnqvist (2006) sid. 65.
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var ett nätverk med tre framträdande talespersoner, journalisten Maria-
Pia Böethius, företagsekonomen Agneta Stark och litteraturvetaren Ebba 
Witt- Brattström. Deras krav, » hela lönen halva makten «, formulerades så 
att partierna skulle öka andelen kvinnor och lyfta fram jämställdhetsfrå-
gorna. Om partierna inte lyckades med uppgiften skulle » Stödstrumpor-
na « kunna ombildas till ett parti. Hotet om ett parti väckte motstånd men 
kampanjen fick också effekt. När » Stödstrumporna « avvecklade tanken 
på ett parti hade alla partier förutom Moderaterna och Ny demokrati for-
mulerat strategier för att öka representationen av kvinnor och prioritera 
jämställdhetsfrågor.200 

Forskning om kvinnors organisering och feministisk aktivism under 
1990-talet pekar på ett starkt feministiskt engagemang under 1990-ta-
let.201 Malena Gustavson hävdar exempelvis i sin avhandling, att år 1996, 
var det år då » det feministiska medvetandet exploderade «.202 1990-talets 
kvinnorörelse var inspirerad av ett flertal olika sociala rörelser, anarkis-
tisk feminism, kamp mot antirasism, vänsterrörelsen och djurrättsrörel-
sen. Feminister tog plats i de traditionella medierna och/eller skapade 
egna tidningar, fanzines, musik och kultur.203 Det fanns även feministiska 
aktionsgrupper som stod för en utomparlamentarisk feminism som var 
mediakritisk, förde fram frågor om djurrätt, våld mot kvinnor och en 
feministisk kritik mot medias kropps- och skönhetsideal.204 Sammanfatt-
ningsvis kan sägas att 1990-talet är en tidsperiod då feminism som rörelse 
och idé får genomslag i Sverige. 

200 Eduards (2002) sid. 71–72 och Ulmanen (1998) sid. 61.
201 Gustafsson, Rönnblom och Eduards (1997), Gunnarsson (2006).
202 Se Malena Gustavsson (2006) sid. 192, Uppmärksammade böcker under slutet av 1990-
talet är Nina Björks Under det rosa täcket (1996), som kritiskt undersöker 90-talets diskus-
sioner om  «livmoderfeminism « och förespråkar ett utvecklande av en feminism bortom myten 
om  «kvinnan « och för en frigörelse från fasta könsidentiteter. Antologin Fittstim kommer ut 
1999 och får stor medieuppmärksamhet. Den behandlar, utifrån de olika medförfattarnas egna 
erfarenheter, olika aspekter av att vara ung kvinna och feminist, och särskilt hur könsstruktu-
rer verkar förtryckande inom många av vardagslivets områden. Samtidigt uppmanar boken till 
handling mot underordning och begränsande normer. För vidare läsning om kvinnors organise-
ring under 1990-talet se bl.a. Gustafsson och Rönnblom (1997) och Gunnarsson (2006). För 
litteratur om olika inriktningar av feminism se bl.a. Lisbeth Larsson Feminismer (1996).
203 Gunnarsson (2006).
204 Jmf. Lindholm (1999) sid. 54.
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Jämställdhetspolitikens utformning

Frågor om kvinnors representation har från och med 1970-talet ingått i 
politikområdet jämställdhet. Därför är det också relevant att diskutera 
vilka åtgärder och lösningar på jämställdhetspolitiska problem som den 
svenska jämställdhetspolitiken lagt fram. 

Det var i mitten av 1960-talet som jämställdhetsbegreppet introdu-
cerades som en precisering av jämlikhetsbegreppet. Jämlikhetsbegreppet 
utvidgades från enbart klassrelaterade orättvisor till könsrelaterade orätt-
visor. Tidigare hade det mest talats om kvinnors jämlikhet med män, nu 
skulle jämställdhet gälla för både män och kvinnor.205 Män och kvinnor 
skulle könsneutralt betraktas som individer och potentiella intressekon-
flikter mellan könen tonades ned. Detta möjliggjorde att jämställdhetsbe-
greppet kunde samla många politiska aktörer som sinsemellan hade olika 
tolkningar av vad jämställdhet innebar.206 Historikerna Christina Florin 
och Bengt Nilsson hävdade att jämställdhetsbegreppet från början var ett 
socialdemokratiskt begrepp, och att partiet ville att markera frågan om 
jämställdhet som sin gentemot Folkpartiet och Vänsterpartiet207

 Från 1970-talet etablerades jämställdhetspolitiken som ett eget politiskt 
fält.208 Frågor som drevs var utbyggnad av barnomsorg, rätt till deltid för 
föräldrar med småbarn och en längre föräldraförsäkring. 1972 tillsatte 
regeringen den första formella gruppen som skulle arbeta med jämställd-
het, » Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor «. Jämställd-
hetsdelegationen fick som uppgift att utveckla jämställdhetspolitiken och 
föreslå åtgärder, som främst skulle komma att gälla för arbetslivet.209 I 
början av 1970-talet var det den s.k. » könsuppdelade arbetsmarknaden « 
som identifierades som ett stort hinder för att uppnå jämställdhet.210 Un-
der 1960- och 1970-talet förekom satsningar på att öka andelen kvin-
nor i traditionellt manliga yrken. Exempelvis gjordes satsningar på att få 
gymnasietjejer att välja tekniska yrken. Det dröjde ända fram till slutet av 
1970-talet innan mäns yrkesval prioriterades eftersom det fanns en rädsla 

205 Florin och Nilsson (2000) sid. 9, Hirdman (2001) sid. 177.
206 Florin och Nilsson (2000) sid.
207 Florin och Nilsson (2000) sid. 10–12.
208 Jmf. Karlsson (1996) sid. 267.
209 Lindvert (2002) sid. 69.
210 Lindvert (2002) sid. 141.
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för att män skulle ta över kvinnors arbetsuppgifter och på så sätt begränsa 
kvinnors arbetsmarknad.211 

Under 1980-talet behölls det fokus på arbetsmarknadspolitik som eta-
blerats inom jämställdhetspolitiken. Åtgärder riktades exempelvis mot hur 
könsmönster skulle kunna brytas genom icketraditionella utbildningar 
och yrkesval. Att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden genom ar-
betsmarknadspolitiska satsningar fortsatte även att vara en övergripande 
målsättning för jämställdhetspolitiken under hela årtiondet.212 

Utredningen » Varannan damernas «

Frågan om hur kvinnor skulle öka sin andel i statliga styrelser och kom-
mittéer behandlades i utredningen Varannan damernas. Utredningen kom 
att få inflytande på den svenska jämställdhetspolitiken i slutet av 1980-
talet.213 Utredningen väckte särskild uppmärksamhet för diskussionen om 
könskvotering. Målet för utredarna var att genomföra en jämn könsre-
presentation inom alla statliga organ.214 Statsvetaren Christina Bergkvist 
menar att det vid denna tidpunkt existerade ett politiskt läge som under-
lättade för att utredarna kunde komma med förklaringar och åtgärder 
för att öka kvinnorepresentationen genom att använda ett feministiskt 
språkbruk, då problemet med låg kvinnorepresentation förklarades bero 
på skillnader i makt mellan män och kvinnor. Andra faktorer var att det 
fanns kvinnliga socialdemokratiska stadsråd i regeringen som ville driva 

211 Lindvert (2002) not 45 sid. 270.
212 Lindvert (2002) sid. 144.
213 Anita Gradin, dåvarande socialdemokratisk jämställdhetsminister, tillsatte under påtryck-
ningar av riksdagsledamöter och Fredrika Bremer förbundet en utredning om kvinnors re-
presentation. Det resulterade i två delbetänkanden; Ska även morgondagens samhälle formas 
enbart av män? Ds A 1986:4 och Hit - men inte längre? Ds A 1986:5 innan utredningen Varan-
nan damernas kom 1987. Varannan damernas, SOU 1987:19. Utredningen berör även repre-
sentationen av kvinnor inom riksdagen. Utredningen leddes av Gerd Engman och Ann Boman.
214 Ett argument för att Sverige skulle införa lagstiftning om jämn könsrepresentation var för att 
inte hamna  «efter « de övriga nordiska länderna som hade lagstiftning med mål för att nå jämn 
könsfördelning i offentliga organ. Exempelvis hade de norska partierna Socialistiske Venstre-
parti tillämpat kvotering sedan 1975, Venstre (liberalerna) införde kvotering 1974 och Arbei-
derpartiet skrev in kvotering i stadgarna 1983. Men även socialdemokraterna i Järfälla kom-
mun utanför Stockholm är ett exempel där partiet arbetat med varvade listor från kommunvalet 
1976. Se SOU 1987:19 sid. 70 och sid. 85.Vid tidpunkten för utredningen var andelen kvinnor 
inom statliga kommittéer och nämnder 11 procent se SOU 1987:19 sid. 24.
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frågan om ökad representation och att opinionen generellt var positiv.215 
Hinder på vägen för att komma till rätta med underrepresentationen av 
kvinnor, togs upp och utredarna föreslog olika lösningar, där könskvo-
tering utgjorde en åtgärd. På grund av ett stort motstånd mot kvotering 
bland remissinstanserna modifierades dock förslagen i utredningens slut-
liga version, då ett förbehåll skrevs in att kvotering endast skulle användas 
om inte kvinnorepresentationen ökade på frivillig väg. Samtidigt var ut-
redarna övertygade om att kvotering var enda vägen för en snabb ökning 
av kvinnors representation. I inledningen till » Varannan damernas « står 
det: 

» Det är vår orubbliga uppfattning att ett snabbt resultat endast kan 
åstadkommas med tvingande åtgärder. Trots detta har vi i våra förslag 
valt den » mjukare « vägen beroende på vår tillit till parternas försäk-
ringar om att man bara behöver lite mer tid. Därför föreslår vi att re-
geringen fram till 1992 ger de nominerade organisationerna chansen att 
konkret visa sin goda vilja. Som stimulans föreslår vi en treårig projekt-
verksamhet. Vi menar att vi då givit alla berörda en ärlig chans att visa 
att man verkligen menar allvar med sina uttalanden. Vi anser att målet 
om en jämn könsfördelning kan uppnås inom en tioårsperiod. «216 

Utredarna föreslog en tidsplan för en ökad kvinnorepresentation med hot 
om kvotering. Planen innehöll särskilda delmål då representationen av 
kvinnor inom statliga organ skulle ha ökat med en viss andel. Dessa del-
mål innebar att kvinnor skulle utgöra en andel som 30 procent till 1992, 
40 procent till 1995 och 50 procent till 1998. Om målsättningar inte 
uppnåtts i tid skulle riksdagen kunna besluta om kvotering. Könsfördel-
ningen inom statliga organ, styrelser och kommittéer skulle också årligen 
redovisas för riksdagen.217 Utredarna visade även på argument för och 
emot kvotering. De menade att motståndet mot kvotering var partiöver-
skridande och fanns inom alla partier samt kännetecknades av följande 
utgångspunkter: jämn representation ska nås med könsneutrala lösningar 
som inte går emot andra demokratiska principer och målet om jämn re-

215 Bergqvist (1994) sid. 104 ff.
216 SOU 1987:19.
217 SOU 1987:19 sid. 20 och 21.
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presentation ska nås genom frivillighet.218 Efter att » Varannan damernas « 
presenterades kom alla riksdagspartierna att successivt förändra sina stra-
tegier för att öka kvinnorepresentationen och socialdemokraterna, vän-
sterpartiet och miljöpartiet beslöt sig för att använda s.k. varvade listor. 
En annan lösning som framfördes i » Varannan damernas « var att re-
geringen skulle öka möjligheten för olika forskningsorgan att finansiera 
och bedriva forskning om kvinnors inflytande i samhället.219 Inom ra-
men för jämställdhetspolitiken lades fram förslag för att öka anslagen till 
forskning om kvinnors och mäns villkor. I samband med propositionen 
1994/95:164 Jämställdhet mellan män och kvinnor inom utbildningsom-
rådet betonades högre utbildning och jämställdhet som ett specifikt poli-
tiskt problemområde. Här fanns ett förslag om att inrätta 30 professurer 
genom positiv särbehandling av det underrepresenterade könet, vilket i det 
här fallet skulle bli kvinnor. Förslaget medförde en stor debatt om själva 
metoden att tillsätta professorer genom positiv särbehandling.220 Samtida 
med denna debatt kom 1995 utredningen Viljan att veta och viljan att 
förstå, Kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre ut-
bildning under ledning av Ebba Witt-Brattström. I utredningen beskrevs 
en ojämn könsbalans i sammansättningen av tjänster vid högskolor och 
universitet. Bland de förslag som lades fram i utredningen fanns ett natio-
nellt genussekretariat och genusinriktning på professorstjänster.221 Detta 
var förslag som senare också kom att genomföras. Parallellt med sam-
hällsdebatten om jämställdhetspolitiska prioriteringar växte även genus-
vetenskapliga utbildningar fram, både som en följd av och en orsak till det 
politiska intresset.222

218 SOU 1987:19 sid. 17.
219 SOU 1987:19 sid. 168.
220 För vidare läsning om debatten om de s.k. Thamprofessurerna se Maria Törnkvists avhand-
ling från 2006, även rapporten Jämställdhetspolitikens villkor, Politiska intentioners möten 
med den akademiska världen: exemplet  «Thamprofessurerna. « Rapport 1/99 Nationella sekre-
tariatet för genusforskning.
221 Bakgrunden till förslaget är den borgerliga regeringens 1992 års tillsättning av Arbetsgrup-
pen för jämställdhet inom högre utbildning och forskning, som kom att föregå propositionen. 
Prop. 1994/95:164 sid. 6.
222 För en kritisk läsning om relationen mellan genusforskning och jämställdhetspolitik se Ker-
stin Norlander (1997) i Häften för kritiska studier nr 4. Under 1990-talet institutionaliserades 
genusvetenskap på de flesta svenska universiteten. För vidare diskussion se: Solvig Bergman: 
Satsningar och samarbete, nordisk kvinno- och könsforskning under 20 år. NIKK småskrifter 
nr 5 2000. www.nikk.uio.no/publikasjoner/andre/index.html.
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Genussystemet och jämställdhetspolitiken 

En annan utredning som skulle få betydelse för synen på kvinnors repre-
sentation var utredningen om makt och demokrati i Sverige, den s.k. makt-
utredningen 1990. I dess slutrapport introducerades historikern Yvonne 
Hirdmans teori om ett genussystem.223 Båda utredningarna fick inflytande 
över hur frågan om kvinnors representation skulle förstås och lösas inom 
den svenska jämställdhetspolitiken. I den jämställdhetspolitiska retoriken 
under 1990-talet användes begrepp som » genussystem « och » könsmakt-
ordning. « I den jämställdhetspolitiska propositionen Olika på lika villkor 
från 1990 talade man om den manliga normen och mäns överordning 
i politiken. 1993 publicerades den jämställdhetspolitiska propositionen 
Delad makt delat ansvar.224 I propositionen användes teorin om genussys-
temet för att tydligare koppla jämställdhetsarbetet till en maktanalys.225 
Makt och betydelsen av en maktanalys lyftes också fram som centrala 
utgångspunkter för jämställdhetspolitiken och en målsättning var att för-
ändra ojämlika maktstrukturer mellan könen. 

I regeringens jämställdhetspolitiska skrivelse Skr. 1996/97:41 används 
begreppet » könsmaktordning « som sägs innebära att mäns relativa över-
ordning och kvinnors relativa underordning upprätthålls och återskapas 
i samhället. Även i den jämställdhetspolitiska skrivelsen från 1999/2000 
Jämt och ständigt återfinns begreppet könsmaktordning. Här framgår 
att arbetet med jämställdhet bör ges en mer » feministisk « inriktning. I 
skrivelsen anknyts till en generell feministisk utgångspunkt om medve-
tenheten att det finns skillnader i villkor mellan män och kvinnor och 
viljan att förändra detta.226 I skrivningen  uttrycks att kön bör betrak-

223 För vidare läsning om genussystemet Yvonne Hirdman (1988) och (1990).
224 Jmf Prop. 1990/91:113 och Prop. 1993/93:147. 
225 Ett exempel på teorin om genussystemets inflytande finns i skriften Nya vägar, organisering-
en av jämställdhetsarbetet i Sverige, Regeringskansliet 2004 sid. 5. Där står:  «Utgångspunkten 
för jämställdhetspolitiken i Sverige idag är att den ojämna fördelningen av makt mellan kvin-
nor och män upprätthålls av den så kallade könsmaktordningen i samhället. Teorin om köns-
maktordningen bidrar till att förklara bristen på jämställdhet i vårt samhälle. Om inte denna 
kunskap finns med i analysen av politiska beslut riskerar de insatser som genomförs att inte få 
avsedd effekt och i sämsta fall att konservera den rådande ordningen. « Könsmaktordningen 
beskrivs med utgångspunkt av genussystemets begrepp, könens isärhållande och mannen som 
norm. Det innebär att det i samhället finns en strukturell överordning av män och underordning 
av kvinnor.
226 Det finns många olika typer av feminismer. En definition som de flesta kan samlas kring är 
att feminism innebär att kvinnor generellt är underordnade män och att detta är ett förhållande 
som bör förändras. Jmf. Larsson (1996).



98

tas som » sociala konstruktioner, « vilket sägs innebära att könsmönster 
skapas utifrån sociala och kulturella kontexter och upprätthålls både på 
en personlig och samhällelig nivå.227 Dessa skrifter avspeglar hur veten-
skaplig forskning har betydelse för hur den nationella jämställdhetspoliti-
kens problemformuleringar förstår orsakerna till ojämlikhet mellan män 
och kvinnor under 1990-talet. Den svenska genusforskningen har under 
1980- och 1990-talen tillämpat begrepp som genusordning, genussystem, 
könsmaktordning och könsordning för att undersöka aspekter av genus 
på ett samhälle. Dessa begrepp har ofta också använts parallellt med var-
andra.228

I mitten av 1990-talet introducerades » Gender Mainstreaming « som 
jämställdhetspolitisk strategi. I Sverige kallas metoden för » jämställdhets-
integrering « och innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med 
i beslutsprocessens alla steg inom alla politikområden.229 Denna åtgärd 
menade utredarna gav ett helhetsperspektiv, och inte som tidigare, att 
jämställdhetsarbetet skulle genomföras vid sidan av den vanliga politiska 
verksamheten. Jämställdhetsintegrering som lösning på ojämlikhet (som 
låg representation) har också sedan mitten av 1990-talet varit en domine-
rande strategi inom den svenska jämställdhetspolitiken.

227 Skr.1999/2000: 24. För en diskussion om hur könsmaktordning används i propositioner, 
skrifter och direktiv se SOU 2005:66. 
228 Jmf. Thurén (2003) sid. 18.
229 Skr. 2002/03:140 sid. 39. För närmare läsning om vad gender mainstreaming/jämställd-
hetsintegrering innebär se Teresa Rees (2002, 1998) och Ds. 2001:64. Principen om jämställd-
hetsintegrering skrevs även in i EU:s fördrag 1999. I EU:s strategi för jämställdhetsarbete är det 
jämställdhetsintegrering tillsammans med särskilda åtgärder riktade till det underrepresente-
rade könet som ska användas.
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SSU i sin politiska samtid: en reflektion

Min genomgång av förbundsmaterial visar att 1960- och 1970-talets 
vänsterrörelse påverkade både ssu och några av de borgerliga ungdoms-
förbunden till en kritik av kapitalismen. ssu och ku förevisar också en 
likartad analys om att ojämlikhet mellan män och kvinnor beror på nor-
mer producerade av det » borgerliga samhället «. Det förekommer inga 
diskussioner om betydelsen av ett patriarkat inom ssu, vilket annars är 
en diskussion som både ku och kvinnorörelsen för under 1970-talet. Att 
frågan om feminism inte tas upp under 1970-talet måste sättas i samband 
med att även den svenska kvinnorörelsens företrädare, som Grupp 8, inte 
ville definiera sig som feministiska förrän i slutet av årtiondet. Vidare vi-
sar min genomgång av Tvärdrag att under 1980- och 1990-talet så har 
artiklar med könspolitiskt innehåll knappt publicerats i tidskriften. Från-
varon av diskussioner om kvinnors representation illustrerar att ssu inte 
lika självklart som när det gäller frågor om samhällsekonomi och välfärd 
diskuterat könspolitiska frågor. Exempelvis är de ämnen som mest åter-
kommande tagits upp i Tvärdrag välfärdssamhällets utformning, arbets-
löshet och privatiseringar av den offentliga sektorn. 

Historikern Åsa Linderborg menar att den svenska socialdemokratin 
sökt upprätthålla gränser mot både den alternativa vänsterrörelsen, miljö-
rörelsen och feminismen samt mot näringslivet.230 En bild av hur ssu såg 
på denna uppgift kommer till uttryck i ett uttalande från Bo Ringholm, 
ssu:s förbundsordförande under det tidiga 1970-talet: » En viktig uppgift 
för oss var att hålla rent åt vänster och se till att ssu inte maldes in i sekter 
till vänster om socialdemokratin. «231 Gränsdragningarna för ssu verkar 

230 Linderborg (2001) sid. 358–359. Det ogillades exempelvis av förbundet att några ssu:are 
under 1970-talet demonstrerade på första maj tillsammans med vänsterpartiets ungdomsför-
bund. Ett annat exempel är då ssu:s förbundsstyrelse 1963 beslutade att medlemskap i kul-
turföreningen Clarté inte gick att förena med medlemskap i ssu. Föreningen Clarté hade över 
tid bestått av såväl socialdemokrater som vänsterpartister men hade under 1960-talet börjat 
samarbeta med Kommunistiska förbundet Marxist- Leninisterna (KFML) och senare Sveriges 
kommunistiska parti (SKP). Under 1978 års förbundskongress beslutades att  «fraktionsupp-
byggnad « inte gick att förena med ssu- medlemskap. Denna diskussion hade sin bakgrund i 
ssu:are som parallellt med förbundet varit aktiva medlemmar i den trotskistiska föreningen 
Offensiv. Jmf ssu:s kongressprotokoll 1978, samt Ingrid Levander (2004).
231 Bengtsson (1992) sid. 87.



dock vara ambivalenta. Förbundet både inspireras av idéer och resone-
mang från vänsterrörelsen och markerar gränser mot vad de definierar 
som sekteristiska tendenser. Betydelsen av könsrollsdebatten samt diskus-
sionerna om ett genussystem under 1990-talet, visar på den humanistiska 
och samhällsvetenskapliga forskningens inflytande. Både ssu och det so-
cialdemokratiska partiet influerades av könsrollsdebatten genom att ta till 
sig målsättningar om att uppnå kvinnors jämlikhet och frigörelse. Likaså 
kom den genusvetenskapliga forskningen under 1990-talet att påverka 
vad ssu beskrev som orsak till ojämlikhet mellan män och kvinnor i ter-
mer av förbundets tillämpning av teorin om ett genussystem, ett fenomen 
som jag kommer att ta upp till diskussion i de empiriska kapitlen.  
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I det här kapitlet analyserar jag hur ssu diskuterar kvinnors represen-
tation under 1970- och 1980-talens förbundskongresser. Förbunds-
kongresserna utgör en betydelsefull arena där ssu:s politik utvecklas, 

och det är på dem som förbundet lägger fast den politik som de genom 
riktlinjer och handlingsprogram ska driva fram till nästföljande kongress. 
Genomgående i kapitlen undersöker jag vilka antaganden, idéer och före-
ställningar om politik och kön som är underliggande i hur ssu talar om 
kvinnors representation och vilka lösningar som olika kongressledamöter, 
distrikt och förbundsstyrelsen föreslår. Jag belyser vilka argument och 
strategier för ökad representation av kvinnor som ssu använder sig av 
samt det oproblematiserade och förgivettagna i ssu:s resonemang. För-
bundets diskussioner knyts kontinuerligt till samhälleliga och politiska 
kontexter. Genom analysen vill jag visa hur en förståelse av hur kvinnors 
låga representation ska lösas konstrueras som den legitima att tillämpa i 
förbundet, samtidigt som det existerar konkurrerande sätt att formulera 
och förstå » problemet « på, som inte betraktas som rimliga. Jag visar alltså 
på förekomsten av alternativa lösningar på kvinnors representation inom 
ssu, eftersom det ofta är de dominerande synsätten på en politisk fråga, 
de tagna besluten och de mest framträdande aktörerna som tar plats i 
historieskrivningen. Jag ger därför plats åt hur olika alternativa synsätt 
ifrågasätter dominerande problemkonstruktioner i förbundet. 

En » fördjupad « demokratisyn

Första gången som låg representation av kvinnor beskrivs som ett problem 
inom ssu är under förbundskongressen 1975. Det betyder att frågan mel-
lan åren 1970 till 1975 inte formuleras som ett politiskt problem trots en 
mycket låg representation av kvinnor inom förbundet, och trots att frågan 
debatterades livligt, som framgick i kapitel 5, i ssu:s politiska omgivning. 
Mitt intryck är att frågan inte heller diskuterades i nämnvärd utsträck-

6.    SSU:S DISKUSSIONER OM KV IN NORS 

REPRESENTATION U NDER 

FÖRBU NDSKONGRESSERNA 1970 T ILL 1987
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ning under 1970-talets första år av de övriga politiska ungdomsförbun-
den. En förklaring till denna tystnad kan vara att förbunden under den 
här tiden var starkt mansdominerade organisationer. Detta gäller särskilt 
de ledande organen som förbunds- och distriktsledning.232 Inom ssu var 
män representerade till över 90 procent i förbundsstyrelsen och i det verk-
ställande utskottet.233 

Det dröjer fram till mitten av 1970-talet då ssu i ett gemensamt utta-
lande från kongressen uppmärksammar att förbundet är mansdominerat 
på de högre positionerna. Jag har valt att ta med ett längre citat från detta 
uttalande för att ge en bild av hur ssu resonerar när de för första gången 
uppmärksammar att kvinnors låga representation i ssu är ett problem:
 

«Formerna för verksamheten inom arbetarrörelsen måste omprövas. 
Kvinnorna måste få större praktiska förutsättningar att delta i arbetet. 
Det är en allvarlig brist för demokratin att så få kvinnor är fackligt och 
politiskt aktiva. En stor grupp människor ställs därmed utanför fack-
ligt och politiskt arbete. Om fler kvinnor engageras kan de dessutom 
tillföra arbetarrörelsen erfarenheter och kunnande som vi inte har råd 
att avvara. Arbetsgruppen » Fler kvinnor till folkrörelserna « konstate-
rar i sin rapport, att skolelever vid linjeval är bundna av traditionella 
uppfattningar om könsrollerna, att männen dominerar kvalificerade, 
stimulerande och välbetalda jobb, att en mycket stor del av kvinnorna 
står helt utanför politiska och fackliga aktiviteter, att antalet kvinnor i 
styrelser är allt lägre ju mer centralt man kommer i organisationerna. 
Mot bakgrund av dessa fakta och vår inställning att fler kvinnor måste 
aktiveras i arbetarrörelsen utmanar ssu-kongressen den övriga arbe-
tarrörelsen: Kamp för fler kvinnor i arbetarrörelsens verksamhet! All 
utbildning måste motverka könsrollstänkande, jämställdheten mellan 
könen måste grundläggas i arbetslivet, opinionsbildning för sex tim-
mars arbetsdag måste inledas, kvinnor måste prioriteras vid utbildning 
till förtroendeuppdrag, all utbildning inom arbetarrörelsen måste syfta 
till jämlikhet mellan könen. «234 

232 Gällande övriga ungdomsförbund fanns det en mansdominans i den högsta ledningen under 
1970-talets första år i såväl Moderata ungdomsförbundet, Centerns ungdomsförbund, Folk-
partiets ungdomsförbund som i Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Moderata ungdoms-
förbundet (MUF) hade exempelvis enbart män i förbundsstyrelsen under 1970 och 1972 års 
förbundsstämmor. Jmf. Brogren Jacob (1994).
233 Peterson (1975) samt min genomgång av andelen kvinnor i förbundsstyrelsen i kapitel 3.
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234 Förbundskongress 1975, Uttalande om jämställdhet mellan könen, sid. 329.
235 Kjell Östberg påtalar att  «fördjupad demokrati « ofta kunde gälla frågor om samhällseko-
nomins demokratisering och arbetsplatsdemokrati. Det fanns en kritik mot västvärldens  «dub-
belmoral « som handlade om att samtidigt förespråka demokrati i väst men parallellt stödja 
odemokratiska och koloniala regimer i utvecklingsländer. Östberg (2002) sid. 121.

De åtgärder som ssu förespråkar är retoriska strategier, då ssu ska tala 
om hur viktigt det är med fler kvinnor i förbundet, men även positiv särbe-
handling, då förbundet föreslår att kvinnor ska prioriteras till utbildningar 
inom ssu. Uttalandet innehåller i enlighet med Helga Hernes terminologi 
både rättvise- och resursargument. Det betraktas som mer rättvist om 
beslutsfattandet sker i församlingar med en jämn könsfördelning. ssu be-
skriver det som en demokratisk brist att så få kvinnor är politiskt aktiva. I 
citatet finns även resursargument då kvinnor anses kunna tillföra ssu nya 
erfarenheter och en annan typ av politisk kunskap än män. Kongressut-
talandet innehåller en problemkonstruktion som blir dominerande inom 
ssu under mitten av 1970-talet, nämligen att en » fördjupning « av demo-
kratin skulle innebära att det blir möjligt att förena familjeliv och politik. 
Under 1970-talet kom formerna för den traditionella demokratin att ifrå-
gasättas av den nya vänstern och inom kvinnorörelsen. Den traditionella 
representativa demokratin kritiserades bl.a. för en tröghet i systemet. Vad 
dessa nya rörelser efterfrågade var just en » fördjupning « av demokratin, 
bland annat genom att fler personer från underrepresenterade grupper fick 
tillgång till politiskt beslutsfattande.235 I kongressuttalandet finns alltså 
inspiration både från den nya vänstern och kvinnorörelsen, samtidigt som 
den lösning som har starkast stöd innebär att kvinnors deltagande ska öka 
genom retoriska strategier.

Var ska » problemet « med kvinnors låga representation lösas?

Statsvetarna Mari Teigen (2000) Annette Borchorst (2003) har visat att 
spänningen mellan åtgärder om tvång och frivillighet också förekommer 
i danska och norska debatter om kvinnors representation. Vad gäller Sve-
rige har bl.a. Maud Eduards (2002) och Lenita Freidenvall (2006) visat 
att denna spänning varit en kontinuerlig tematik i den politiska debatten. 
Även ssu:s diskussioner om kvinnors representation kretsar kring mot-
sättningar om tvång och frivilliga målsättningar. ssu:s diskussioner berör 
dock i lika hög grad även vilken arena som de politiska åtgärderna ska 



106

236 Förbundskongress, 1975, Motion 361, ssu-klubben Framåt, Halmstads ssu-distrikt.
237 Förbundskongress 1975, Förbundsstyrelsens utlåtande nr 132 över Motion 361.

riktas till. Ska frågan formuleras så att det är den interna förbundsarenan 
som ska lösa problemet med kvinnors representation, eller ska frågan han-
teras av politiska arenor utanför förbundet? 

Nu när kvinnors representation etablerats som ett politiskt problem i 
ssu diskuterar förbundet vilka åtgärder som de ska använda sig av för att 
nå förändring. Både under kongressen 1975 och under de förbundskon-
gresser som följer, utvecklas spänningar mellan frivilliga och reglerande 
åtgärder, samt vilka arenor som ska ha ansvar för att genomföra den po-
litiska förändringen. I en motion från ssu-klubben Framåt, Halmstads 
ssu-distrikt, uttrycks en konkurrerande lösning till ssu:s gemensamma 
uttalande. Kongressen föreslås i motionen att rekommendera åtgärden 
kvotering inom ssu:s alla styrelser med följande motivering:

» Endast genom att tillgripa en kvotering för att jämna ut snedfördel-
ningen kan vi inom våra egna organisationer göra oss kvitt våra egna 
fördomar och slentriantänkande. Det vill säga, endast genom kvotering 
kan vi på sikt komma dithän att kvotering inte behövs. «236 

Motionen stöter på kritik och förbundsstyrelsen föreslår i sitt utlåtande 
att kongressen ska avslå den. Förbundsstyrelsen skriver: 

» För att komma tillrätta med problemet och nå en riktig fördelning 
mellan könen måste de sociala orsakerna attackeras, eftersom den bris-
tande kvinnorepresentationen bara är symptom på djupare liggande 
problem. Förbundsstyrelsen ställer sig bakom tanken på kvotering för 
att angripa de egentliga orsakerna, exempelvis kvotering till utbild-
ningen och arbetsmarknaden. Däremot avvisar förbundsstyrelsen för-
slaget om kvotering för att dölja problemen, exempelvis kvotering vid 
val till beslutsinstanser. «237

En slutsats som är möjlig att dra av citatet är att det finns olika synsätt 
om på vilken arena problemet ska lösas på. Det handlar särskilt om för-
ändringar ska genomföras inom ssu eller utanför förbundet. Trots olika 
lösningar finns en liknande syn på orsakerna, dvs. att låg representation 
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238 Förbundskongress 1975, Inlägg av Monica Husberg, Stockholms län, sid. 201. 
239 Förbundskongress 1975, Inlägg av Stig Persson, Dalarna, sid. 202.
240 Susan M. Okin (1991).

anses vara orsakat av sociala traditioner och fördomar som måste föränd-
ras för att förbundet ska kunna nå jämn könsrepresentation. Under den 
påföljande kongressdebatten lyfter flera kongressledamöter fram sociala 
hinder och traditionella könsroller som orsak till låg representation. Kon-
gressledamoten Monica Husberg från Stockholms län inleder kongressde-
batten 1975 med en förhoppning om att socialdemokratin ska fortsätta att 
» motarbeta « kvotering. Orsaken till låg representation av kvinnor inom 
förbundet beror, enligt Husberg, på att kvinnor sköter hem och barn, och 
om kvinnor då samtidigt arbetar utanför hemmet blir det svårt att få tid 
att engagera sig politiskt.238 Kongressledamoten Stig Persson från Dalar-
nas län fortsätter med ett liknande resonemang:
 

» Hur ska vi då aktivera kvinnorna om vi inte har ett kvotsystem? Vi 
måste helt enkelt avskaffa de sociala hinder som Monica talar om. Vi 
vet alla att det idag är kvinnans lott att sköta barn och hem. Det är till 
sist den sociala traditionen som är avgörande för att kvinnan stannar 
hemma. Det är dessa missförhållanden som måste avskaffas. «239

Detta sätt att förstå problemet, som skapat av könsroller och sociala hin-
der, är en förståelse som ssu:s gemensamma uttalande, förbundsstyrelsen 
och kongressledamöterna uttrycker. Problemframställningen handlar om 
den privata sfären och dess » missförhållanden « och återskapar en diko-
tomi mellan privat och offentligt där den » sociala traditionen « placeras i 
den privata sfären. Det medför att ssu:s interna strukturer lämnas opro-
blematiserade. 

Inom feministisk politisk filosofi har den liberala teorins uppdelning 
mellan offentligt/ privat medborgarskap kritiserats för att inte ta hänsyn 
till ojämlikhet inom familjen. Susan Okin har exempelvis utvidgat denna 
diskussion genom att belysa hur en förståelse av medborgarskapet som 
del av den offentliga sfären underminerar möjligheten till jämlikhet inom 
familjen. Om medborgarskapet endast knyts till den offentliga sfären tas 
ingen hänsyn till familjens interna ekonomiska och sociala arbetsfördel-
ning.240 Förbundet vänder inte blickarna mot den egna organisationen 
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241 Medelåldern för svenska kvinnor att föda det första barnet var 1975 24,5 år, 1976 24,8 
och 1978 25,1. Det finns ingen statistik på fädernas medelålder under 1970-talet. Jmf.  «Tabel-
ler över Sveriges befolkning 1974-2006 «, Tabell 2.2.11 och 2.2.12. Statistiska centralbyrån 
(SCB).
242 Förbundskongress 1975, Förbundsstyrelsen utlåtande nr 132 över Motion 361.

för att hitta lösningar för att öka andelen kvinnor inom ssu, utan det 
dominerande sättet att arbeta för att öka representationen är främst ge-
nom frivilliga målsättningar. Vanligt förekommande förslag på lösningar 
är retoriska strategier som opinionsbildning, att förbundet ska tala om 
jämställdhet på interna kurser och att ssu poängterar att fler kvinnor 
behövs inom organisationen. Genom att problemet med låg representation 
konstrueras som ett problem inom den privata sfären, framställs kvoter-
ing inom ssu som orimligt. Varför ska ssu använda sig av könskvotering 
inom förbundet när problemet förorsakas av praktiker i människors pri-
vatliv? Samtidigt är inte politiska åtgärder riktade mot den privata sfären 
ett legitimt alternativ. ssu försöker exempelvis inte reglera uttaget av för-
äldraledighet för att öka mäns uttag och minska kvinnors. En intressant 
iakttagelse är hur ett ungdomsförbund kan ha en så hög andel föräldrar 
som stannar hemma med sina barn? De flesta aktiva inom ett ungdoms-
förbund är mellan 14–26 år och även om medelåldern för att skaffa det 
första barnet var lägre under 1970-talet än den är idag, förklarar det inte 
den låga representationen av kvinnor inom förbundet.241 

Då ssu på kongressen 1975 talar om att prioritera kvinnor genom 
positiv särbehandling handlar det om antagning till förbundskurser, men 
inte till beslutsfattande positioner inom förbundet. I realiteten innebär det 
inga motprestationer för att öka representationen av kvinnor i förbundets 
styrelser. Då det är frivilligt att följa upp arbetet med att öka kvinnors re-
presentation inför den följande kongressen, betyder det att ingen behöver 
ta ett specifikt ansvar för frågan. De dominerande lösningarna innebär att 
låg representation ska lösas på en intern förbundsarena, närmare specifikt 
den som organiserar kurser samt på en yttre arena, med insatser inom ut-
bildningssektorn och på arbetsmarknaden.242 Båda arenorna befinner sig 
på avstånd från förbundets beslutsfattande organ. 



109

243 Både FPU och CUF inbegrep under 1970-talet en kritik av det kapitalistiska samhäl-
lets  «människoovänliga « drag.
244 Förbundskongress 1975, Halmstads distriktsstyrelse, Utlåtande över Motion 361 sid. 259.
245 Förbundskongress 1975, Halmstads distriktsstyrelse, Utlåtande över Motion 361 sid. 259.

Antikapitalism på dagordningen 

Den mest grundläggande orsaken till låg representation av kvinnor inom 
ssu anser förbundet vara kapitalismen. Det kapitalistiska samhället pro-
ducerar enligt ssu ojämlikhet mellan olika yrkesgrupper och mellan män 
och kvinnor. Det är s.k. » borgerliga värderingar « som ger upphov till 
både fördomar och könsroller och som påverkar att kvinnor inte når be-
slutsfattande positioner i samma utsträckning som män. I ssu:s diskus-
sioner framställs kvinnors låga representation och traditionella könsrol-
ler kunna förändras genom att s.k. borgerliga värderingar minskade och 
försvann. Andra orsaker till den låga representationen anses vara brist på 
barnomsorg och svårigheter att få ihop familj och politiskt arbete. Dessa 
förklaringar förekommer både bland dominerande och konkurrerande 
synsätt på frågan. Kritiken av den kapitalistiska samhällsordningen var 
en av de grundläggande ideologiska utgångspunkterna i 1970-talets vän-
sterrörelse. ssu var därför inte ensamma om analysen som kom att gälla 
för såväl den nya vänstern som » den gamla « arbetarrörelsen samt borger-
liga ungdomsförbund som cuf och fpu.243 Citatet nedan från Halmstads 
distriktsstyrelse illustrerar detta resonemang:

» Det största hindret för kvinnans och människans frigörelse är det 
kapitalistiska samhället: Att avskaffa detta är en fråga på mycket lång 
sikt men nödvändigt om människan skall frigöras. Konkreta praktiska 
hinder som på kort sikt finns är följande: barnpassning, arbetstidens 
längd, uppfostran, fördomar m.m. «244

Halmstads ssu-distrikt står för en förståelse av problemet där » kapita-
lismen « skapar fördomar om hur män och kvinnor ska vara i förbundet. 
Distriktet formulerar en annan lösning på problemet än könskvotering 
inom ssu. De föreslår att förbundsstyrelsen ska få i uppdrag att » verka 
för att åtgärder genomförs som underlättar kvinnors aktiva medverkan i 
arbetarrörelsens arbete «.245 Åtgärderna utgör en retorisk strategi där det 
handlar om att ssu ska tala om vikten att öka andelen kvinnor. Termen 
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att » verka för « implicerar att det finns en hög grad av frivillighet. Frivil-
liga åtgärder blir även dominerande åtgärder i förbundet under förbund-
skongressen 1975. Genom att ssu generellt förklarar låg representation 
av kvinnor som beroende av det kapitalistiska samhället konstruerar ssu 
kapitalismen till en modell som inte tar upp en tänkbar motsättning mel-
lan könen inom organisationen. I ssu:s diskussioner märks inga försök att 
sammanföra marxism och feminism och därför stannar analysen vid en 
kritik av kapitalismen. En analys som förekom både inom kvinnorörelsen 
och inom Kommunistisk Ungdom under 1970-talet, var tvåsystemsmo-
dellen av förtryck, dvs. att arbetarklassens kvinnor både förtrycks av pa-
triarkatet och kapitalismen.246 ssu fokuserar snarare på vad de beskriver 
som praktiska hinder för kvinnor inom förbundet än att förklara kvinnors 
låga representation som beroende av en interaktion mellan ett patriarkat 
och en kapitalistisk samhällsordning. Förklaringen att kvinnor både är 
förtryckta som kvinnor och som arbetare diskuteras inte under ssu:s för-
bundskongresser. 

Yvonne Hirdman och Christina Carlsson har i sin forskning bl.a. un-
dersökt hur socialdemokratin historiskt förhållit sig till frågan om det ka-
pitalistiska samhället och kvinnors villkor.247 Hirdman beskriver hur det 
socialdemokratiska partiet på sitt konstituerande möte 1889 i Stockholm 
slog fast att det inte fanns någon » kvinnofråga « och att kvinnornas upp-
gift var att underlätta mannens arbete och hans politiska kamp mot kapi-
talet.248 Även om detta ligger hundra år tillbaka i tiden finns det exempel 
på hur 1970-talets socialdemokrati förhållit sig till frågan om att öka 
kvinnors representation genom att agera passivt inför frågans behandling. 
lo jämställde för första gången kön och klass i rapporten Klass och Kön 
1991. Men ännu är det inte 1990-tal, och i mitten på 1970-talet diskute-
ras orsaker till låg representation av kvinnor inom ssu av Halmstads ssu-
distrikt och förbundsstyrelsen, som att det enbart finns praktiska hinder 
för män och kvinnor att kombinera ett familjeliv med politiskt arbete. 
Dessa praktiska hinder består av långa arbetstider och könsroller som får 
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till följd att kvinnor tar mer hand om barn och familj och därför förhin-
dras att engagera sig politiskt och fackligt. 

Arbetsmarknadens betydelse för kvinnors möjligheter till inflytande i 
samhället är central i ssu:s förståelse av problemet. Ett exempel på det 
finns i ett temanummer av P-information (Politisk information för ssu:are) 
från 1975 som handlar om könspolitiska frågor, med temat socialism och 
kvinnans frigörelse. Numret är en rapport från FNSU-seminarium (För-
enade nordisk socialdemokratisk ungdom) som hölls i Oslo 1975.249 Här 
förs fram att grunden för en omdaning av samhället ligger i arbetslivet. 
Skall kvinnorna kunna ta del av den, måste de gå ut och delta i » produk-
tionsprocessen «. Viktiga frågor som diskuterades var hur det är möjligt 
att bryta traditionella könsrollshinder i arbetslivet, hur fler kvinnor ska 
komma ut i förvärvslivet och om kvotering borde införas på vissa yrkesin-
riktade utbildningar.250 Detta nummer av P-information är det enda under 
1970-talet som behandlar kvinnors villkor och artiklarnas innehåll sätter 
fingret på hur kvinnors etablerande på arbetsmarknaden sågs som vägen 
till frigörelse. Detta fenomen med arbetsmarknaden i fokus diskuterar 
Yvonne Hirdman som » kvinnoemancipation genom arbete «.251 

Könsneutral kunskap eller könad förbundskompetens?

Den balansakt som Maud Eduards talar om i termer av att kvinnor stän-
digt måste visa att kön är oväsentligt samtidigt som kön ska göra skill-
nad (och göra politiken mer » mänsklig «) kommer till uttryck inom ssu. I 
ssu:s uttalande för jämställdhet mellan könen skriver förbundet att kvin-
nor anses kunna tillföra arbetarrörelsen erfarenheter och kunnande som 
rörelsen » inte har råd att undvara. «252 Det finns ett underliggande an-
tagande om att det är kvinnor som genom utbildning inom organisationen 
skall tillföras resurser dvs. att de kan förvärva » rätt « kunskap för att 
sedan gå vidare till förtroendevalda positioner. Med andra ord antas kvin-
nor inte besitta politisk kunskap i samma utsträckning som män. ssu:s 
utbildningar kan betraktas som ett slags initieringsprocess där nödvändig 
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politisk och organisatorisk kunskap förvärvas. Kvinnors närvaro på högre 
positioner i ssu anses kunna öka under villkor att kvinnor gör skillnad 
och förbättrar förbundet. ssu menar att fördelen med fler aktiva kvinnor 
inom organisationen är att fler medlemmar och sympatisörer kan värvas 
till organisationen, eller nås av förbundets politiska budskap. Ofta dis-
kuteras kvinnor i relation till fördelarna för organisationen, snarare än 
i termer av förbättringar för kvinnor inom organisationen. Mari Teigen 
kallar de argument, då underrepresenterade grupper förväntas tillföra ny 
kunskap och erfarenheter som är nyttig för organisationen för nyttoar-
gument.253 Jag menar att även normer och underliggande värderingar om 
att legitim kunskap är könsneutral upprätthålls inom ssu:s diskussioner. 
ssu:s kvinnliga medlemmar ska anpassa sig och lära sig av sina manliga 
kamrater om vad som är » rätt « sorts politisk kunskap. Under kongress-
debatten 1975 förklarar exempelvis kongressledamoten Monica Husberg 
indirekt förbundets mansdominans med att ssu:s kvinnor inte är tillräck-
ligt politiskt skolade för att komma ifråga till valda poster. Detta blir 
ett negativt resursargument som förklaring till låg representation dvs. att 
kvinnor saknar utbildning och därmed nödvändig politisk kompetens. 

» Om man och kvinna kan dela det ekonomiska ansvaret inom familjen 
har också båda tid att engagera sig fackligt och politiskt. För detta ar-
bete är det nödvändigt med någon form av utbildning. Det är orimligt 
att könet ska vara avgörande. Det är naturligt att den som är mest 
lämplig ska väljas. «254 

Husberg är kritisk till kvotering för politiska poster som hon menar går 
mot tanken om att den mest lämpade ska väljas. Husberg företräder ett 
synsätt där, för att en person ska komma ifråga till ett förtroendeuppdrag 
inom ssu, så bör en särskild kunskap förvärvas. Kunskap som kan anses 
vara nyttig för ett förtroendeuppdrag är politiskt arbete på vissa posi-
tioner, kurser, kunskap om mötesteknik och förhandlingar och fackligt 
arbete. Förklaringen till problemet, dvs. att kvinnor inte har nog politisk 
skolning, lämnar flera faktorer oproblematiserade. Till att börja med re-
flekterar inte förbundet över vad själva den politiska kompetensen utgörs 
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av och vilka hinder inom organisationen det kan finnas för att få tillgång 
till » rätt « kunskap. Exempelvis kan vissa kurser vara kopplade till olika 
positioner, som exempelvis att man måste ha en ledarposition för att gå 
en kurs om ledarskap, vilket kan utgöra ett hinder för kvinnor. Vad jag 
menar gör ssu:s kompetens » könad « är att förbundet inte problematise-
rar att det finns normer om kön och kompetens inom ssu som försvårar 
för kvinnors deltagande. Risken att kvinnor skulle kunna möta motstånd 
inom ssu, trots att de genomgått förbundskurser diskuteras inte, vilket 
tyder på en hemmablindhet för ojämlika könsstrukturer inom organisa-
tionen. 

En konkurrerande problemkonstruktion under 1975 års förbundskon-
gress företräds av motionen om könskvotering från ssu-klubben Fram-
åt.255 ssu-klubben menar att traditionen av mansdominans inom arbetar-
rörelsen måste brytas genom införandet av könskvotering. Skillnaden mot 
andra synsätt är att klubben anser att låg kvinnorepresentation inom ssu 
ska lösas av förbundet. ssu-klubben Framåt skriver: 

» Inom arbetarrörelsen har man motarbetat s.k. kvotering mellan kö-
nen. Motivet sägs vara att en kvotering skulle premiera könet och inte 
dugligheten. Resonemangen kan vid en ytlig analys tyckas bestickande. 
Men den demokratiska socialismen anser sig kunna övertyga männis-
korna om att överge sina borgerliga värderingar genom reformer.[…] 
Endast genom att tillgripa kvotering för att jämna ut snedfördelningen 
kan vi inom våra egna organisationer göra oss kvitt våra egna fördo-
mar och slentriantänkande. Det vill säga, endast genom kvotering kan 
vi på sikt komma dithän att kvotering inte behövs. «256

Motionärerna drar paralleller mellan kvotering och den » demokratiska 
socialismen « som de menar syftar till att förändra samhället genom refor-
mer. Könskvotering som reform ska få människor att förändra » borgerli-
ga « värderingar om män och kvinnor, då orsaken till underrepresentation 
av kvinnor främst anses bero på fördomar och » slentriantänkande «.257 
Genom att associera kvotering till reformer och demokratisk socialism 
hoppas motionärerna förmedla en positiv bild av kvotering. Citatet visar 
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även att motionärerna argumenterar för kvotering genom rättviseargu-
ment. De hävdar att det finns en snedfördelning av män och kvinnor inom 
förbundet som borde rättas till. Bland de som förespråkar kvotering på 
kongressen 1975 finns två synsätt. Dels de som vill införa kvotering på 
den interna förbundsarenan, vilka företräds av motionen från ssu-klubben 
Framåt och dels de, som förbundsstyrelsen, som kan tänka sig kvotering 
till platser och sektorer utanför förbundet som utbildningssektorn och på 
arbetsmarknaden, men vilka avvisar kvotering inom ssu:s beslutsfattande 
instanser.258 I resonemangen framträder tydligt motsättningar om vilken 
arena som förändringen ska genomföras på, och vilka som förväntas ta 
ansvar för att lösa låg representation av kvinnor. Förbundsstyrelsen vill 
i en rekommendation till kongressen avslå motionen om kvotering inom 
ssu.259 Christer Lindström från förbundsstyrelsen menar:
 

» Förbundsstyrelsen har uttalat att det kan finnas anledning att till-
gripa kvotering inom vissa områden för att få med kvinnor över huvud 
taget. Det gäller exempelvis arbetsmarknaden och utbildningsväsendet. 
Ibland måste man tillgripa stimulansåtgärder eller regleringar. Diskus-
sionen har huvudsakligen gällt hur man ska förfara i politiska försam-
lingar. Jag tror det råder enighet inom kongressen om att vi inte kan 
ställa oss bakom ett kvoteringsförfarande där. «260 

Förbundsstyrelsens resonemang att åtgärderna ska centreras till utbild-
ningssystemet ansluter till en under 1970-talet vanlig jämställdhetspo-
litisk åtgärd att försöka förändra vad som ansågs vara traditionella val 
till utbildningar och yrken. Varken förbundsstyrelsen eller majoriteten av 
ledamöterna på förbundskongressen 1975 vill införa regler om kvotering 
för att öka kvinnors representation inom ssu, även om de anser att för-
delningen av högre positioner inom förbundet är orättvis.261 Genom att 
förbundskongressen beslutar att följa förbundsstyrelsens och Halmstads 
ssu-distrikts rekommenderade lösningar konstrueras kvotering som en 
olämplig åtgärd som inte är en möjlig väg till att öka andelen kvinnor 
inom förbundet. 
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Förändringar av politikens arbetsformer 

Under hela 1970-talet pågår en samhällsdebatt om kvinnors villkor. Det 
handlar om kvinnors möjlighet till politisk representation, men även om 
kvinnors politiska engagemang i fackföreningsrörelsen och arbetarrörel-
sen i stort.262 Kvinnorörelsens problematisering av det odemokratiska i 
mansdominerade församlingar kommer under 1978 års förbundskongress 
att prägla ssu:s diskussioner om kvinnors representation. ssu påverkas av 
debatten om det orättvisa i ensidigt könsfördelade församlingar genom att 
de börjar tala i termer av att en låg andel politiskt aktiva kvinnor innebär 
en » allvarlig brist för demokratin. «263

Konstateranden om ssu:s mansdominans återkommer sedan kontinu-
erligt i ssu:s diskussioner från slutet av 1970-talet fram till 1990-talets 
kongresser. I en motion från Halmstads ssu-distrikt problematiserar 
Christina Fjellström, Jan Johansson och Eleonor Westergren könsfördel-
ningen i ssu.264 

» Enligt en undersökning som gjordes inom Halmstads ssu-distrikt 
1976 visade det sig att könsfördelningen inom ssu är mycket skev. 
De förtroendevalda uppdragen inom ssu:s organisationsled motsvarar 
inte den medlemsmässiga sammansättningen. Det är betydligt fler män 
än kvinnor som innehar uppdrag i klubbstyrelser, kretsstyrelser och 
distriktsstyrelser. Den kvinnliga medverkan som kursledare och förelä-
sare anordnade av ssu-distrikten har varit minimal.[…] För att kunna 
ge båda könen samma möjlighet till engagemang och aktivt deltagande 
inom ssu och arbetarrörelsen i övrigt bör en kraftig insats göras på ut-
bildning och förändring av mötesverksamheten. Hindren för att kunna 
tillgodogöra sig kunskap och självförverkligande inom arbetarrörelsen 
måste undanröjas «.265



116

266 Förbundskongress 1978, Motion 654 Christina Fjellström, Jan Johansson och Eleonor Wes-
tergren, Halmstad ssu-distrikt.
267 Förbundskongress 1978, Förbundsstyrelsens Utlåtande över Motion 654.
268 Förbundskongress 1978, Utlåtande över motionerna 694–695.

Motionärerna föreslår att ssu bör ge medlemmarna möjlighet till barn-
passning och se över sina mötestider, verksamhetsformer och mötesdagar 
för att underlätta för både kvinnor och män med barn att delta. De före-
slår också att ssu ska arbeta efter målsättningar att representera kvinnor 
och män lika som föreläsare och kursledare.266 Kvinnor föreslås kunna 
bli prioriterade till utbildning på Bommersvik under en övergångsperiod, 
för att på sikt kunna förbättra fördelningen av förtroendeuppdrag inom 
ssu, partiet och fackföreningsrörelsen. Förbundsstyrelsen är positiv till 
motionen och menar att de krav som motionärerna för fram överensstäm-
mer med deras. Den föreslår att kongressen ska bifalla motionen och til-
lägger:

» Förbundsstyrelsen uppmanar samtliga klubbar, kretsar och distrikt 
att sätta upp en målsättning att man vid varje valtillfälle undersöker 
möjligheten till en så jämn representation som möjligt. Kommande för-
bundsstyrelse bör få i uppdrag att ytterligare aktualisera frågan om 
jämställdhet och könsroller. Dessa frågor bör också ingå i distriktens 
och förbundens kursverksamhet. «267

Besluten på kongressen innebär att de åtgärder som ssu nu satsar på är 
åtgärder som utbildning och förändring av mötesverksamheten. Kvoter-
ing kan accepteras på arenor utanför den egna organisationen, nämligen 
vid antagningar vid utbildningar i gymnasieskolan och på universitetet.268 
Inom den egna organisationen är kvotering endast möjlig i form av en 
prioritering av kvinnor till utbildningar på Bommersvik. I övrigt är kvot-
ering en oacceptabel lösning. I motionen från Halmstads ssu-distrikt och 
i förbundsstyrelsens gensvar diskuteras kvinnors representation på ett sätt 
som inte kritiserar förbundet genom att distriktet inte påtalar att kvinnor 
kan möta motstånd internt inom organisationen. Istället diskuterar ssu 
en förändring av arbetsformerna. 

Problematiseringen av ssu:s arbetsformer är ett återkommande tema 
inom förbundets diskussioner under hela tidsperioden som jag undersöker. 
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Ett hopp 20 år framåt i tiden, till en artikel i Tvärdrag 1999, visar att ar-
betsformerna fortsatt är problematiska genom att de sägs leda till svårig-
heter för kvinnor att delta. I slutet av 1990-talet diskuterar ssu politikens 
villkor i relation till unga kvinnor som arbetar politiskt. En ung kvinnlig 
kommunalpolitiker blir citerad: 

» Helt klart är i alla fall att det ställs mer krav på mig att veta fakta 
och ha koll på mina ställningstaganden än den som kanske är lika ny i 
politiken som jag men istället man och medelålders. «269 

Citatet från 1999 visar att då, likaväl som på 1970-talet, kritiserar ssu:are 
villkor och normer för politiskt arbete, för att de utestänger grupper av 
människor från att delta. Ett sätt att utestänga är genom krav på att lägga 
ned (för) mycket tid och närvaro på de politiska uppdragen. Sociologen 
Johanna Esseveld har skrivit om fackligt aktiva kvinnor och diskuterar 
underliggande krav inom fackföreningsrörelsen på att lägga ned en omfat-
tande tid för att göra karriär.270 De långa arbetstiderna missgynnar kraf-
tigt möjligheten till ett liv vid sidan av politiken. Samma tendens tas upp 
av ssu:are: » Idag krävs att man kan lägga två – tre kvällar i veckan för att 
man ska ha något att säga till om. Detta leder naturligtvis till att det bara 
är vissa som passar in i mallen «, säger en intervjuad ssu:are.271 Appropå 
att förändra mötesformer för att fler ska kunna engagera sig säger samma 
person: » När det väl görs nya försök att förändra arbetssätt och hitta nya 
mötesformer är problemet att vi då lägger det ovanpå de där två tre kväl-
larna som redan är. Då blir ju effekten helt fel. Istället måste vi granska 
det som är idag och ersätta det stegvis med det nya, annars kommer vi inte 
att orka «.272 Citatet illustrerar fenomenet att nya arbetssätt läggs på de 
traditionella, vilket leder till än mer arbete. ssu:s arbetsformer har alltså 
återkommande problematiserats som en orsak till låg representation av 
kvinnor, även om det som lyfts fram som mest problematiskt skiftat över 
tid. 
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En kontroversiell jämställdhetsplan

Under åren kring 1979 diskuteras jämställdhetslagen i den offentliga po-
litiska debatten. När lagen träder i kraft 1979 innebär den ett förbud mot 
könsdiskriminering och innehåller krav på att utveckla jämställdhetspla-
ner.273 I ssu:s diskussioner under kongressen 1978 kommer arbetet med 
jämställdhetsplaner upp till debatt. Som tidigare betonats, finns en spän-
ning mellan synsätt som belyser frivilliga eller reglerande åtgärder för att 
lösa problemet med låg representation av kvinnor. En motion från Staffan 
Svärd från ssu Östermalm samt en likalydande från Torborg Svärd från 
ssu Front företräder en » reglerande « problemkonstruktion.274 Motionä-
rerna vill att ssu och SAP upprättar en plan för sitt jämställdhetsarbete, 
eftersom ssu beskrivs vara en arbetsgivare med stor könsdiskriminering. 
Motionärerna citerar vidare från regeringens förordningar för statligt 
anställda:275

» Varje år ska myndighet lämna uppgift till regeringen om de åtgär-
der för jämställdhet mellan könen som har vidtagits vid myndigheten 
och effekterna av dessa åtgärder, deltagandet i personalutbildning med 
uppdelning på kvinnor och män, fördelning av kvinnor och män på 
olika tjänstekategorier. « 

Motionerna från ssu Östermalm och ssu Front belyser problem i den 
egna organisationen. Enligt motionärerna borde ssu införa samma för-
ordning som regeringen utfärdade för statligt anställda vilket de menar 
är att aktivt verka för jämställdhet mellan könen.276 Den förordning som 
motionärerna hänvisar till innebär en målsättning att rekrytera och an-
ställa kvinnor på traditionellt manliga tjänstekategorier och omvänt.277 
Översatt till förbundet innebär det krav på att ssu ska ange mål för re-
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krytering och anställning av kvinnor på traditionellt manliga tjänstekate-
gorier och tvärtom. ssu föreslås sedan varje år lämna uppgifter om vilka 
åtgärder för jämställdhet mellan könen som förbundet genomfört och vad 
effekterna blivit av åtgärderna. Förbundet föreslås även ge uppgifter om 
vilka som deltagit i personalutbildningar och hur fördelningen av män och 
kvinnor varit samt lämna in siffror om fördelningen av kvinnor och män 
på olika tjänstekategorier. De två motionerna om jämställdhetsplaner står 
för ett synsätt där det är institutionerna i sig som måste förändras. Fors-
kare inom bl.a. genusvetenskap, statvetenskap och sociologi har under 
de senaste decennierna problematiserat hur normer om kön är inbyggda 
i institutionerna, i deras historiska bakgrund och i institutionernas var-
dagspraktiker.278 Institutionella normer kan påverka förbundens strate-
gier, regler och arbetssätt liksom möjligheterna för olika grupper att delta 
på lika villkor i det politiska arbetet. Motionerna innehåller en underlig-
gande uppfattning om att villkoren för att delta i ssu är styrt av formella 
och informella regler om hur politik ska göras. På grund av traditionella 
normer går det trögt att nå en ökad representation av kvinnor, och för att 
öka takten bör ssu se sig om efter mer effektiva lösningar. Den konkur-
rerande framställningen på att lösa problemet med låg representation av 
kvinnor som motionerna företräder, stöter dock på motstånd. Förbunds-
kongressen vill fortsätta på den redan inslagna vägen med målsättningar 
för att verka för lika representation, snarare än att bifalla motionerna 
om jämställdhetsplaner. Förbundsstyrelsen skriver i sitt utlåtande över de 
framlagda motionerna: 

» Förbundsstyrelsen har en annan syn på detta krav. Vare sig ssu eller 
partiet rekryterar och nyanställer personal efter samma kriterier som 
myndigheterna gör. «279

Genom att göra en åtskillnad mellan politiska ungdomsorganisationer 
som ssu och myndigheter görs jämställdhetsplaner till en icke legitim åt-
gärd som inte är möjlig att införa i ssu. Dock kommer andra förslag på 
reglerande jämställdhetsåtgärder för att lösa den låga representationen av 
kvinnor att föreslås under den nästkommande kongressen.  
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» Jämställdhetsaktivism « på förbundskongressen 1981

» Men i försöken har vi insett att så länge vi växer upp i ett könsdis-
kriminerande samhälle räcker det inte att inom ssu skapa en oas där 
förtrycket inte fortsätter, man måste dels ändra samhället, dels hjälpa 
varandra att befria sig från spärrar och hinder som samhället redan 
förorsakat. Vad gäller den första delen så har vi som sagt många erfa-
renheter och framgångar, men den andra delen är däremot, trots sin 
nödvändighet, betydligt mindre uppmärksammad och utforskad. «280

Förbundskongress 1981, Motion 310, ssu-klubben Kumla

ssu:s diskussioner under 1981 års förbundskongress präglas av en enighet 
kring att låg representation av kvinnor förorsakas av en bristande politisk 
kunskap hos förbundets kvinnor. Liksom ssu tidigare förespråkat under 
förbundskongresserna 1975 och 1978, är utbildning av förbundets kvinn-
liga medlemmar en nyckel till ökad representation. Under ssu:s diskussio-
ner på kongressen framkommer en konkurrerande problemkonstruktion 
där ssu anses ha ansvaret för att öka representationen av kvinnor genom 
centralt planerat jämställdhetsarbete. I två motioner föreslås en central 
arbetsgrupp för jämställdhet som ska utbilda » jämställdhetsaktivister «. 
Det är närmare bestämt motionärerna Lena Larsson och Lisbeth Björk-
lund från ssu - Kumla och Viveka Aveberg, Terje Carlsson, Sören Holm, 
Åsa Holmkvist och Monica Lundkvist från ssu-klubben Nya Huvudsta 
som vill driva dessa åtgärder. Larsson och Björklunds motion avslås dock 
av distriktsstyrelsen i Örebro. Motionärerna menar att förändringarna till 
jämställdhet har varit små, trots de retoriska strategier som ssu använt 
sig av:

» Tittar man på ssu idag får man tyvärr konstatera att trots att vi 
ansträngt oss, diskuterat och debatterat så har det inte hänt så värst 
mycket. Våra ombudsmän och förtroendevalda är fortfarande i över-
väldigande grad killar och mycket av den råa jargong som finns i sam-
hället hänger också kvar inom ungdomsförbundet «.281 
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Det räcker alltså inte att enbart använda retoriska strategier. Motionä-
rerna föreslår att ssu ska starta en central jämställdhetsgrupp bestående 
av ssu:are som framgångsrikt arbetat med jämställdhetsfrågor och med 
» personlig frigörelse från roller och könsmönster «.282 De vill införa sär-
skilda kurser i att utbilda » jämställdhetsaktivister « på alla nivåer i organi-
sationen.283 De » aktivister « som utbildas ska sedan fungera som ledare på 
regional och lokal nivå bland annat för kurser som syftar till att förändra 
mansdominans och bryta könsrollsmönster. Den centrala jämställdhets-
gruppen ska efter kursen hålla kontinuerlig kontakt med deltagarna för 
att ge dem stöd och hjälp i sitt arbete. Motionärerna föreslår vidare att 
kurserna ska vara uppdelade mellan tjejer och killar för att sedan öppna 
upp för gemensamma diskussioner:

» […]för att skapa trygghet, för att kunna lära sig umgås på nytt, läsa 
sin egen historia, dela erfarenheter, hitta kollektiva lösningar på indi-
viduella problem och börja bryta sig ur sina könsroller. Kurserna ska 
ledas av de som deltagit i den centrala utbildningen. När deltagarna är 
redo bör de skilda kurserna mötas och fortsätta att jobba tillsammans, 
lyssna på varandra och sätta riktlinjer för det fortsatta arbetet «.284 

Motionen innehåller underliggande värderingar om att kvinnor och män 
som grupper har gemensamma erfarenheter. Motionärernas budskap är 
att centrala jämställdhetsutbildningar ger tydligare effekter än vad lokalt 
jämställdhetsarbete ger. Målet sägs vara att utveckla ett socialistiskt sam-
hälle, där det inte råder någon diskriminering mellan män och kvinnor. 
ssu ska även » befria « människor från hinder om hur män och kvinnor bör 
vara.285 I detta resonemang finns influenser, inte endast från socialistisk 
retorik, utan även från dåtidens kvinnorörelse. Från mitten av 1970-talet 
började den svenska kvinnorörelsen arbeta med » medvetandehöjande « 
grupper. Det var en metod för att komma åt det personliga och lyfta upp 
egna erfarenheter till en strukturell förståelse. Det gick ut på att kvinnor 
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tillsammans i grupper diskuterade sina egna erfarenheter och upplevelser. 
Erfarenheterna tolkades sedan inom ramarna för ett strukturellt kvinno-
förtryck.286 De tilltänkta kurserna verkar vara inspirerade av modellen för 
medvetandehöjning. Genom att frågan om centralt jämställdhetsarbete 
lyfts upp till diskussion, synliggörs också kampen mellan vilka arenor som 
ska genomföra förändringar och öka andelen kvinnor. ssu:s diskussioner 
berör arenan för förändring, om det ska vara centralt förbundsarbete eller 
lokalt jämställdhetsarbete i klubbarna. Kongressledamoten Sören Holm, 
en av motionärerna bakom förslaget om central jämställdhetsgrupp, är 
kritisk till förbundsstyrelsens fokus på klubbarna: 

» Läget när det gäller jämställdhet är idag kärvt i samhället, i arbetar-
rörelsen och i ssu. Det är vi överens om, vi som har skrivit motionen 
och förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen säger att den skall skicka ut 
förbundscirkulär och uppmana klubbarna att skärpa sig. Vi som skri-
vit motionen tror inte att det räcker. Vi vill att en grupp tar sig an 
den här uppgiften så att det blir någonting gjort åt jämställdheten. Då 
blir förbundsstyrelsen förskräckt. Den ser framför sig en central utred-
ningsgrupp som förskansar sig bakom lyckta dörrar på Gullmarsplan. 
Men vad vi menar med en central grupp är dels att den skall verka över 
hela förbundets område och dels att den finansieras av förbundet. «287 

Förbundsstyrelsen menar att de egentligen tycker likadant som motionä-
rerna,  men har olika syn på rimliga åtgärder:

» I utlåtandet säger vi att vi delar motionärernas uppfattning om bris-
tande jämställdhet inte bara i samhället utan även i arbetarrörelsen 
och ssu. Det finns alltså inga skilda uppfattningar i sakfrågan. Dä-
remot har vi skilda uppfattningar om vilka åtgärder som bör vidtas. 
Förbundsstyrelsen menar att den lokala jämställdhetsverksamheten är 
viktig. Därmed inte sagt att inte förbundet skall vidta nödvändiga åt-
gärder, men vi tror inte det hjälper att tillsätta en central arbetsgrupp. 
Däremot bör förbundet vidta åtgärder för att få till stånd en diskussion 
och en bättre situation inom ungdomsförbundet, dock icke genom en 
central arbetsgrupp «.288 
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ssu:s förbundsstyrelse föreslår att istället för en central arbetsgrupp ska 
ssu använda sig av retoriska strategier och diskutera frågan i organisa-
tionen. Deras förslag innebär att jämställdhetsarbetet bör drivas på lokal 
nivå och inte centralt. Förbundsstyrelsen föreslår till kongressen att avslå 
motionerna om centralt jämställdhetsarbete, vilket också kongressen gör. 
Det blir, som tidigare lyfts fram, utbildning inom ssu som uppfattas som 
det viktigaste instrumentet för att öka representationen av kvinnor på be-
slutsfattande positioner. En nyckelformulering är att om fler kvinnor går 
ssu:s fortsättningskurser kan politiska frågor diskuteras utifrån kvinnors 
erfarenheter.289 Utbildning, anser förbundsstyrelsen, kan medföra attityd-
förändringar och att rekryteringsunderlaget utökas för högre positioner. 
Detta blir det dominerade sättet att förstå frågan under slutet av 1970-
talet. ssu:s beslutsfattande arenor är inte möjliga att förändra. 

Trots att motionärerna bakom förslaget om centralt jämställdhetsarbe-
te indirekt kritiserar förbundet för att inte arbeta tillräckligt för en jämlik 
fördelning av män och kvinnor, poängterar de att arbetarrörelsen länge 
arbetat med olika reformer för att förbättra för män och kvinnor. Detta 
tydliggör betydelsen av att ge ssu positiv bekräftelse som organisation 
innan kritik uttalas. Det finns en föreställning om ssu som » oas « från 
den könsdiskriminering som finns i det övriga samhället. Ett ytterligare 
exempel på hur ssu framställer sig som framgångsrik, gällande arbetet för 
ökad representation av kvinnor, tas upp av motionärer från ssu-Kumla:
 

» Det här är inget nytt för arbetarrörelsen. Sedan dess barndom har 
man arbetat för bättre, mänskligare villkor för både män och kvinnor. 
Listan över reformer som vi drivit igenom på detta område är mycket 
lång. «290

Det här sättet att framställa sina egna krav som förslag som ligger i linje 
med den historiska traditionen i partiet ligger i linje med vad den norska 
statsvetaren Hege Skeije kallar för en enighetsskapande praktik inom ar-
betarrörelsen.291 Med det menas att arbetarrörelsen historiskt satsat på 



att visa enighet utåt trots att det funnits konflikter inom rörelsen. För en 
konkurrerande förståelse, med krav på centralt jämställdhetsarbete, är ett 
sätt att söka legitimitet för sin tolkning att knyta an till partiets historia av 
framgångsrik reformpolitik. Kritiken lindas in då krav på ökad represen-
tation av kvinnor avdramatiseras för att visa att  » bara « handlar om en i 
raden av demokratiska reformer. Organisationen bekräftas och förbundet 
visar på en sammanhållning i grundläggande ideologiska frågor. Trots 
denna strategi når inte lösningen centralt jämställdhetsarbete legitimitet 
inom förbundet.
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1984 års förbundskongress

Under ssu:s förbundskongress 1984 väljs Anna Lindh till ny förbunds-
ordförande. Hon blir den första kvinna som innehar ordförandeposten 
i ssu och kommer att väljas om till ytterligare en period. Lindhs bety-
delse för frågan om kvinnors representation är symbolisk genom att hon 
i egenskap av ssu:s första kvinna på posten kom att bli en förebild för 
många unga ssu:are. Sammanlagt leder Lindh förbundets arbete under 
åren 1984–1990. Under denna tidsperiod får frågor om ökad representa-
tion av kvinnor inget stort utrymme, utan lyser närmast med sin frånvaro. 
Lindh och ssu diskuterar och prioriterar främst miljöfrågan, som sedan 
drivs av förbundet.292 Under mitten av 1980-talet ökade miljöintresset 
inom ssu, vilket syns i tidskriften Tvärdrag, då fler artiklar än tidigare 
ägnas miljöfrågor. Under denna tid diskuterades frågor som skogsdöd, 
Tjernobylkatastrofen och döda sälar. Upptäckten av miljöfrågan var inte 
något som ssu var ensamma om bland ungdomsförbunden. I en intervju 
från början av 2000-talet menar Torvald Jacobsson, tidigare ordförande 
för Fältbiologerna, att skogsdöden under 1980-talet blev en fråga som 
samlade nästan alla ungdomsförbund.293 

1990 publicerar Tvärdrag en intervju med Anna Lindh där hon reflek-
terar över sin ordförandetid.294 Lindh hävdar bland annat att hon upplever 
politikens villkor vara mer » mänskliga « 1990 än då hon tillträdde som 
förbundsordförande. Hennes citat är intressant med tanke på att 1984 
blir den sista förbundskongress under 1980-talet som ägnar kvinnors låga 
representation något intresse:

» Förr fanns en ganska rå och tuff ombudsmannajargong som styrde 
de politiska villkoren. Nu finns en större respekt för att man ska ha tid 
över till ett privatliv. Det är inte så mycket de hårda grabbarnas spel 
längre. För några år sedan såg man politiken mer som spel och teknik. 
När jag pratar med äldre ssu:are möter jag ofta en hemskt osympatisk 
syn där man öppet står för taktikspel och mygel. « 
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Hennes citat visar erfarenheter av normer om politik och ledarskap inom 
ssu, där det politiska arbetet under 1980-talet beskrivs vara » de hårda 
grabbarnas spel. « 

Utbildningssystemet ska lösa låg representation av kvinnor

ssu problematiserar inte fördelningen av kvinnors politiska representa-
tion inom förbundet under 1984-års kongress. De förslag på åtgärder som 
kommer in syftar främst till att lösa kvinnors låga representation inom 
utbildningssystemet snarare än inom ssu:s organisation. I ssu:s diskus-
sioner etableras en konsensus om att problemet med låg representation är 
som mest akut att lösa på arenor utanför ssu, till exempel inom gymnasie-
skolan eller på universiteten. Det som diskuteras är vilken form av åtgärd 
som ska öka andelen kvinnor inom skolans mansdominerade utbildning-
ar. En motion från Marielle Andreasson, ssu-Eken kritiserar ssu:s hand-
lingsprogram från 1981 om att 30 procent av platserna till gymnasiet ska 
vara reserverade för det underrepresenterade könet.295 Andreasson kräver 
att ssu tar avstånd från vad som beskrivs som ojämlik kvotering till ut-
bildning:

» Innebär då kvotering ett steg närmare jämlikhet? Nej, istället för att 
konkurrera med samma medel använder man sin könstillhörighet för 
att slå ut andra. Detta sätt att få ned snedfördelningen på vissa arbeten 
leder inte till jämlikhet utan snarare ökar klyftorna mellan män och 
kvinnor. Könskvotering kommer antagligen också att leda till att felva-
len ökar. Man söker en utbildning utan att vara intresserad av den eller 
ha kapacitet att klara den «.296 

Citatet belyser att kvotering ses som orättvist och att könskvotering skulle 
kunna få motsatt effekt genom att företrädesvis kvinnor kommer att välja 
utbildningar som de inte klarar av. Ytterligare en motion, denna gång från 
Uppsala ssu-distrikt, har en liknande syn på frågan. Uppsala ssu-distrikt 
menar att kvotering till utbildningsplatser kan leda till att personer som 
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väljer en, i relation till sin könstillhörighet, traditionell utbildning kan bli 
diskriminerade. Distriktet för fram krav på att könstillhörighet ska stry-
kas ur handlingsprogrammet som urval till högre utbildning.297 Uppsala 
ssu-distrikt vill istället lösa problem med ojämn könsfördelning med in-
formation om utbildningsprogram inom gymnasie- och högskolan. Denna 
lösning lägger ansvaret för förändring på den enskilda eleven. Det under-
representerade könet, i det här fallet kvinnor ska inte få några » fördelar « 
genom kvotering. Om kvinnor kvoteras skulle det innebära en form av 
indirekt diskriminering. 

Under förbundskongressen 1984 föreslår förbundsstyrelsen retoriska 
strategier, som att tala med gymnasieelever och erbjuda information och 
praktik till flickor om tekniska utbildningar. Förbundsstyrelsen hävdar 
att de håller med Uppsala ssu-distrikt i sak men menar att åtgärder krävs 
vid urval till utbildningar.298 Förbundsstyrelsen föreslår även positiv sär-
behandling som innebär att bland sökande till utbildningsplatser inom 
gymnasieskolan och universitetet med samma meriter, ska de som tillhör 
det underrepresenterade könet få företräde.299 Problemet med låg repre-
sentation av kvinnor finnas inte inom ssu, utan bland skolungdomar och i 
deras utbildningsval. Det betyder att inga förändringar av ssu:s egen orga-
nisation behöver genomföras. Den dominerande problemframställningen 
uttrycker att låg representation av kvinnor beror på könsroller, som beror 
på att elever återreproducerar traditionella yrkesval på arbetsmarknaden. 
Det är främst flickor som väljer » fel « och därför uppmuntras de att välja 
tekniska utbildningar. 

Förbundsstyrelsens problemkonstruktion lämnar flera aspekter opro-
blematiserade. Dels den egna organisationens låga representation av kvin-
nor, dels att det finns strukturer och praktiker inom själva utbildningssys-
temet som gör att kvinnor och män inte väljer traditionellt manliga eller 
kvinnliga utbildningar. Underrepresentationen av flickor inom teknik och 
naturvetenskap har betraktats som ett problem inom utbildningssystemet 
sedan 1970-talet.300 Det är ett flertal forskare som har uppmärksammat 
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män, eftersom män hela tiden hade en fördel av att vara just män. Benckert (1996) sid. 59, Kim 
Thomas (1990).
303 Förbundskongress 1984, Inlägg av Anneli Skoog, sid. 339.
304 Förbundskongress 1984, Inlägg av Anneli Skoog, sid. 339.

praktiker inom utbildningssystemet som exkluderar kvinnor.301 Den brit-
tiska sociologen Kim Thomas hävdar exempelvis att universitetsutbildning 
inte utestänger genom en aktiv diskriminering utan mer genom kulturella 
föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Detta leder till att 
kvinnor marginaliseras på tekniska och naturvetenskapliga utbildning-
ar.302 Inte heller ssu reflekterar över hur utbildningssystemet i sig konstru-
erar kön. Trots en gemensam förståelse av positiv särbehandling som en 
rimlig lösning på låg represenation inom utbildningssektorn, finns kritiker 
inom ssu. Det tyder på att spänningen mellan frivilliga målsättningar och 
reglering genom könskvotering finns kvar i förbundet om än i mindre om-
fattning. Det är kongressledamoten Anneli Skoog som hävdar: 

» I debatten inom ssu har det plötsligt skett en vändning i fråga om 
metoder för att nå en jämlik skolgång. Vad jag syftar på är att vi har 
tagit avstånd från könskvotering till förmån för positiv särbehandling. 
I jämförelse med könskvotering är positiv särbehandling ett mycket 
mindre effektivt sätt att få in det underrepresenterade könet på en linje. 
Vi borde tänka om. «303 

Skoog föreslår att könskvotering återinförs i handlingsprogrammet som 
urvalsmetod till högskola och gymnasieskola.304 Den här lösningen får 
ingen större uppmärksamhet utan bemöts med tystnad. 

Tystnaden om könskvotering inom förbundet under 1980-talet bely-
ses av Tvärdrag 1988 då tidningen diskuterar den låga representationen 
av kvinnor i förbundet. Under rubriken » Vad blev det av jämställdheten 
kamrater? « hävdar Kerstin Alnebratt och Monica Green att kvinnorna på 
högre poster i ssu blir allt färre. De beskriver tröga strukturer och mot-
stånd mot ökad representation av kvinnor. De talar också om en » grabb-
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högre poster i ssu. I deras debattartikel sägs distriktsordförandena vara ca 10 procent kvinnor, 
bland kassörerna är det 20 procent, i förbundsstyrelsen ca 20 procent och bland ombudsmän-
nen 30 procent. När det gäller ssu:s studier så utgör kvinnorna på de högre nivåerna ca 20–25 
procent.
307 Tvärdrag 1988, nr 1 sid. 20.

mentalitet « i förbundet och oroar sig över bristen på kvinnliga förebilder. 
I artikeln hävdar Alnebratt och Green att:
 

» Killarna är och har varit dominerande i förbundet och det verkar inte 
bli bättre. Under 70-talet var jämställdheten en stor debattfråga, ingen 
vågade öppet ifrågasätta vikten av att avskaffa de negativa sidorna av 
könsrollerna. Den högervind som svept över världen i början av 80-
talet har dock satt sina spår även på detta område. Medvetandet har 
sjunkit och idag är det nästan fult att tala om kvinnokamp. «305 

Artikelförfattarna lägger ansvaret delvis på en konservativ ideologisk om-
svängning som de menar ska ha inverkan på ett svagare engagemang för 
jämställdhetsarbete. Alnebratt och Green vill att organisationen tar tag i 
problemet att män » glider fram « i ssu. Att ssu:s män gynnas i det nu-
varande systemet ska särskilt märkas på den ojämna fördelningen av för-
troendeposter och på den låga andelen kvinnor på de » högre « kurserna 
på Bommersvik.306 Alnebratt och Green hävdar vidare att jämställdhets-
frågor inte står högt i kurs i ssu i slutet av 1980-talet.307 De menar att 
något måste göras för att bryta den negativa trenden med att kvinnor har 
så svårt att nå högre positioner i ssu. Min egen analys av diskussionerna 
inom ssu bekräftar bilden av att kvinnor har svårt att etablera sig på val-
bara platser inom förbundet. Under hela 1980-talet ligger kvinnors repre-
sentation på ledande positioner i ssu på ca 30 procent. Under större delen 
av 1980-talet fram till 1990-års kongress diskuteras inte heller kvinnors 
politiska representation i ssu. Under 1987 års kongress berörs inte frågan 
alls. Detta trots att frågan tas upp av enskilda riksdagsledamöter och i 
utredningen » Varannan damernas «. Det råder alltså tystnad kring frågan 
om kvotering inom förbundet, samtidigt som kongressen beslutar att po-
sitiv särbehandling borde användas till utbildningsplatser. 
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Kvinnors representation är inte ssu:s problem

Problem med låg representation av kvinnor framställs under 1970- och 
1980-talen främst bero på faktorer utanför ssu:s kontroll. Det är det ka-
pitalistiska systemet, borgerliga värderingar och könsroller som påverkar 
den låga andelen kvinnor i förbundet. En ökning av kvinnorepresentatio-
nen inom ssu ska ske indirekt genom åtgärder på politikområden utanför 
förbundet, som utbildningssystemet.  

ssu:s diskussioner under förbundskongresserna präglas av olika an-
taganden. Dessa är föreställningar om könsneutral politisk kunskap, att 
åtgärder för att öka andelen kvinnor inom ssu ska utföras på arenor ut-
anför förbundet, eller av lokala arenor inom ssu samt frivillighet. Det för-
sta antagandet innebär att det förekommer underliggande normer inom 
förbundet om en könsneutral förbundskompetens som kvinnor inte anses 
besitta i lika stor utsträckning som män. Kvinnor förväntas istället tillföra 
ssu en mer » mänsklig « dimension, medan mäns kunskap i förbundet tas 
som självklar. Det är kvinnorna i ssu som ska förändras och anpassa sig 
efter vad organisationen definierar som krav på politisk kompetens. För-
slag på kvotering inom förbundet utmanar tidigare föreställningar om att 
en individ på grund av sina meriter får ett uppdrag. Kvotering skulle enligt 
ssu innebära att frågan om kompetens frångås och viktiga poster skulle 
kunna besättas med personer som inte har tillräckligt med kompetens. 
Vad själva kompetensen skulle bestå av och att det kan finns ett manligt 
tolkningsföreträde i vilken kompetens som är den » rätta « förbises. 

Det andra antagandet som omgärdar ssu:s diskussioner är att det är 
arenor utanför ssu som ska genomföra förändringar för att öka ande-
len kvinnor. Det är först och främst inom utbildningssystemet och på 
arbetsmarknaden som förändringar ska genomföras. Detta resonemang 
blir tydligt när könskvotering diskuteras inom ssu och det dominerande 
synsättet är att kvotering aldrig kan införas i förbundet. Det finns endast 
ett område som kvotering kan användas på och det är vid antagning till 
utbildningslinjer som traditionellt är mans- respektive kvinnodominera-
de.308 Positiv särbehandling kan, hävdar förbundet, användas för en jämn 
representation till interna förbundskurser eller till utbildningsplatser utan-
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för ssu. Förbundet verkar förvänta sig en spill-over effekt, i termer av att 
då fler kvinnor etablerar sig på mansdominerade utbildningar, förväntas 
det ge upphov till fler kvinnor inom ssu:s beslutsfattande positioner.  

Det tredje antagandet innebär att det är den lokala gräsrotsnivån som 
ska driva förändringsarbetet för en ökad andel kvinnor inom ssu. Det är 
alltså inte möjligt att genomföra förändringar på ssu:s centrala beslutsfat-
tande arenor. Den dominerande förståelsen av problemet betyder att den 
låga representationen måste lösas, men på frivillig väg. Under hela 1970- 
och 1980-talet dominerar retoriska strategier inom ssu. Ett av de fram-
trädande dragen i den svenska jämställdhetspolitiken är att åtgärderna för 
att öka representationen av kvinnor karaktäriseras av frivillighet.309 Det 
är exempelvis inte möjligt att formulera frågan om kvinnors låga repre-
sentation inom ssu i termer av intresseargument inom förbundet, dvs. att 
kvinnor och män generellt lever under olika sociala villkor och därför kan 
ha olika intressen gällande politiska frågor. 

Under tidsperioden förekommer även konkurrerande problemkonstruk-
tioner som utgör ett motstånd mot dominerande synsätt. Det är aktörer 
inom ssu som formulerar problemframställningar med inspiration från 
kvinnorörelsens idéer, såsom förslag på jämställdhetsaktivister eller som 
med inspiration från det statliga jämställdhetsarbetet föreslår åtgärder 
som jämställdhetsplaner för att öka andelen kvinnor eller könskvotering. 
De alternativa problemframställningarna belyser att förbundet självt ska 
ta ansvar för att lösa den låga andelen kvinnor på ledande positioner i 
förbundet. Även om de konkurrerande problemframställningarna inte når 
legitimitet för de framförda förslagen, så att de kan tillämpas inom för-
bundet, har de betydelse genom att andra synsätt på frågan artikuleras. 

Den dominerande problemframställningen får dock till effekt att ssu 
verkar anse att förbundets egen organisation eller normer inom organisa-
tionen inte behöver förändras. Den spänning, mellan om det är ssu självt 
eller om det är sektorer utanför förbundet som bär ansvar för föränd-
ring, innebär att förbundet under 1970- och 1980 -talet upprätthåller 
en gränsdragning mellan politik utanför och innanför ssu. En ökning 
av andelen kvinnor ska först och främst genomföras inom utbildnings-
systemet eller på arbetsmarknaden. Då problemet inte ska lösas inom ssu 
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är det heller inte möjligt att formulera problemet med låg representation 
av kvinnor i termer av att det finns maktskillnader mellan könen inom 
förbundet som skulle kunna lösas med strukturella lösningar. En sådan 
lösning skulle vara könskvotering inom förbundets styrelser. Då den låga 
representationen av kvinnor inom ssu inte betraktas som problematisk 
under 1980-talet, skiljer sig ssu från partiet. Moderpartiet identifierade 
låg representation inom partiet som ett problem som det hade ansvar för 
att lösa på lång sikt.310 

SSKF (Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund) hävdade under 
samma tidsperiod i motsats till partiet och ungdomsförbundet att kvin-
nors låga representation orsakades av strukturell diskriminering.311 Ton-
vikten på vilka orsaker som låg bakom kvinnors låga representation inom 
ssu skiftade under tidsperioden. Fram till 1981 ansåg majoriteten inom 
ssu att låg representation berodde på det kapitalistiska samhället. Det 
kapitalistiska samhället ansågs producera ojämlikhet mellan olika yrkes-
grupper och mellan män och kvinnor. De borgerliga värderingarna gav i 
sin tur upphov till både fördomar och könsroller som påverkade kvinnor 
tillgång till beslutsfattande positioner. Andra orsaker är brist på barnom-
sorg och svårigheter att få ihop familj och politiskt arbete. Dessa förkla-
ringar förekom inom både de dominerande framställningarna och bland 
de konkurrerande. Frågan om kvinnors politiska representation måste un-
der 1970- och 1980-talet knytas an till ett » större « syfte för att betraktas 
som en legitim fråga. Detta bredare syfte kan vara att förändra borgerliga 
värderingar eller vara en kritik av det kapitalistiska samhället. Det som 
präglar ssu:s behandling av problemet med låg representation är att pro-
blemet först etablerats ute i samhället innan det kan nå in i ssu. Under 
tidsperioden går ssu exempelvis inte före i att driva frågan om kvinnors 
politiska representation utan snarare följer förbundet, med några års för-
dröjning, efter vad andra som partiet, kvinnoförbundet och jämställdhets-
politiken redan etablerat som » problem «. 
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312 Vid något/några ställen återkommer citat från kapitel 5. Men i detta kapitel analyseras tex-
terna utifrån hinder för vissa politiska lösningar.

I det föregående kapitlet framkom att ssu:s diskussioner under 1970- 
och 1980-talet reproducerar lösningar som retoriska strategier, såväl 
som motstånd mot exempelvis könskvotering och centralt jämställd-

hetsarbete. I detta kapitel vill jag lyfta fram ssu som en hierarkisk organi-
sation som motsätter sig reglerande åtgärder som ska öka andelen kvinnor 
på ledande positioner inom förbundet. Jag återkommer även till spän-
ningen mellan olika arenor vilka ska lösa problemet med kvinnors låga 
representation. Är det en intern förbundsarena som har ansvar för att lösa 
problemet med kvinnors representation eller är det politiska arenor utan-
för ssu? Svaret på frågan hänger samman med frågans politiska status, 
är det en fråga som ssu prioriterar en snabb och genomgripande lösning 
på, då är det ett ansvar för organisationen centralt. Är det ett problem 
som betraktas som mindre angeläget att lösa, då kan lokala eller andra 
politiska arenor ta över. Tidsperioden som behandlas i detta kapitel är en 
20 års period, från början av 1970-talet fram till början av 1990-talet.312 
Från mitten av 1990-talet etableras en konsensus i hur låg representation 
av kvinnor ska lösas, vilket jag kommer att undersöka närmare i de föl-
jande kapitlen. 

För att undersöka hur frågan om kvinnors politiska representation dis-
kuterats har jag använt termen » hinder « som ett analytiskt verktyg. Syftet 
är att synliggöra och analysera hinder mot vissa sätt att diskutera hur 
kvinnors låga representation kan lösas. Peter Bachrach och Morton Baratz 
har i sina studier visat hur hinder för förändring utövas inom politiska 

7.    HINDER MOT ÖKAD 

REPRESENTATION AV 

KV IN NOR INOM SSU  
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313 Jag tillämpar inte Bachrach och Baratz maktanalys som fokuserar på hur politiska frågor 
hålls borta från dagordningen i avhandlingen. Jag har dock inspirerats av Bachrach och Baratz 
benämnande av hinder för att undersöka motstånd mot reglerande åtgärder för att lösa låg 
representation av kvinnor inom ssu. Jag har, genom att belysa specifika hinder, velat tillföra 
ett ytterligare perspektiv på hur ssu:s diskussioner kan tolkas, och hoppas att slutsatserna från 
detta kapitel kompletterar resultaten från andra kapitel. Genom att fokusera på hinder framgår 
hur retoriska barriärer sätts upp mot ett visst förslag och hindren synliggör olika aktörer och 
arenor inom förbundet.
314 Bachrach och Baratz (1970) sid. 58.
315 Bachrach och Baratz (1970) sid. 45.

system, där hinder sätts upp för att förhindra förändring av den rådande 
politiken.313 Hinder kan betecknas i termer av ideologiska och formella 
förfaranden, som båda syftar till att bibehålla ordningen i ett system. De 
ideologiska hindren handlar om värderingar, övertygelser och myter som 
den dominerande delen av institutionen/organisationen innefattas av. De 
ideologiska hindren verkar genom att tysta kritik som innehåller värde-
ringar som står i konflikt med rådande normer. Krav som inte stämmer 
överens med vad som anses konstituera en politiskt legitim fråga avvi-
sas.314 Hinder som består av s.k. » formella förfaranden « utgörs vidare av 
politiska procedurer och rutiner som ska blockera » farliga « frågor från 
att nå inflytande. Det betyder att vissa normer och regler i systemet an-
vänds för att trycka ned krav på förändring. Konkret kan det innebära att 
politiska förslag kan bli förvägrade legitimitet genom att förslaget definie-
ras på ett för organisationen negativt sätt.315 Andra hinder som Bachrach 
och Baratz diskuterar handlar om att organisationen förhåller sig passiv 
till frågor som utmanar ordningen och att legitimiteten hos en fråga un-
dermineras genom att ett förslag benämns med något för organisationen 
negativt. Det kan också handla om att använda sanktioner mot de som 
vill genomföra förändringar och att förhindra att frågor når beslutsfat-
tande arenor genom att frågan förflyttas genom tidsödande rutiner i det 
politiska systemet. Vid sidan av de hinder som identifierats av Baratz och 
Bachrach menar jag, på grundval av vad jag sett i det empiriska materialet, 
att ssu:s handlande kan tolkas genom identifierandet av ett ytterligare 
hinder. Detta hinder benämner jag för utlyftande praktiker. Det innebär 
att vissa föreslagna lösningar mot låg representation lyfts ut i kombination 
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316 Utlyftande praktiker är inte samma sak som  «containment «, som diskuteras i Cobb och Ross 
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narrower, often technical terms that diminish the number if people affected, the resources at 
stake, and its broader political relevance « (1997) sid. 19. Utlyftande praktiker handlar också 
om omdefinitioner av politiska krav, men belyser mer specifikt hur en fråga  «flyttas ut «, i termer 
av vem/vilka det sägs vara som har ansvaret att lösa ett politiskt  «problem «.
317 Bachrach and Baratz (1970) sid.105.
318 Bachrach och Baratz (1970) sid 120.
319 Bachrach och Baratz (1970) sid. 53.

med att de omformuleras till ett annat » problem « på en annan arena, an-
tingen i eller utanför organisationen.316

Bachrach and Baratz hävdar att det inom en organisation eller politiskt 
system finns dominerande grupper som utövar makt genom att söka bi-
behålla och stärka existerande värderingar eller spelregler.317 De studerar 
fördelningen av privilegier mellan personer, grupper och institutioner i ett 
politiskt system, eller inom en institution. Jag vill i detta kapitel synlig-
göra aktörer i ssu:s diskussioner, men är inte intresserad av att närmare 
undersöka om makt fördelas mellan olika arenor eller olika grupper inom 
ssu, som enskilda aktörer, distrikt och förbundsstyrelsen. Bachrach och 
Baratz (1970) benämner vidare två olika typer av aktörer inom en politisk 
organisation. Dessa är » status-quo keepers «, de som vill bevara ordning-
en, och » change-seekers «, de som vill förändra organisationen. Bachrach 
and Baratz menar att det är lättare för dem som vill bevara ordningen 
att utöva inflytande i det politiska systemet, eftersom de kan förlita sig 
på den » partiskhet « i värderingar och normer som finns i det politiska 
systemet.318 Jag har valt att inte arbeta med dessa termer, men vill ändå 
poängtera att jag ansluter mig till utgångspunkten att det finns strukturer 
som gör det lättare för de aktörer som företräder den rådande ordningen 
inom förbundet, även om det finns möjlighet, att förändra den fastslagna 
politiken. 

Bachrach och Baratz har mer specifikt undersökt maktstrukturer på 
mikronivå i staden Baltimore och hur skapandet av policy mot » fattig-
dom « gick till under 1960-talet.319 Jag har blivit inspirerad av hur stats-
vetaren Ingrid Pincus i sin avhandling The politics of Gender Equality 
Policy använt sig av och modifierat Bachrach and Baratz för att studera 
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svensk jämställdhetspolitik under 1990-talet.320 Pincus studerar motstånd 
mot jämställdhetsarbete i en svensk politisk kontext och är därför viktig 
att lyfta fram i relation till min studie. Pincus har särskilt undersökt im-
plementeringen eller vad hon kallar för » non-implementation « av jäm-
ställdhetspolicies i svenska kommuner. Hennes slutsatser är att ledningen 
ofta använder sig av strategier för att förhindra implementeringen av jäm-
ställdhetsprojekt. Detta främst genom ointresse och passivitet i frågan, 
men också genom att förhindra att projekten får ekonomiska resurser och 
genom att ifrågasätta projektens legitimitet. Andra former av » icke-im-
plementering « var att benämna de som arbetade med jämställdhetsfrågor 
på ett negativt sätt som underminerar deras legitimitet i organisationen.321 
Jag lägger tonvikten i min tillämpning av Baratz och Bachrach idéer på 
synliggörandet av hinder för att belysa hur de påverkar hur det är möjligt 
att diskutera kvinnors representation i förbundet. Motstånd förekommer 
i detta kapitel främst som » den etablerade ordningens reproduktion av 
normer och regler «, där motstånd kan betraktas som icke-förändring. Det 
gäller ofta att » stå ut « och » hålla emot « men även motstånd från alterna-
tiva problemframställningar som artikulerar andra lösningar på kvinnors 
låga representation kommer till uttryck.322

Passivitet, principer, symbolspråk och utlyftande praktiker

ssu förhåller sig under tidsperioden 1970 till 1975 passiva till frågan 
om hur kvinnor ska öka sin representation inom ssu och tar inte några 
initiativ i frågan under förbundskongresserna 1970 och 1972. Under kon-
gressen 1975 lägger en enskild motionär, Tommy Ståhl fram en motion 
där kvotering föreslås användas inom ssu.323 Men förbundsstyrelsen och 
kongressen motsätter sig åtgärden och för fram andra, retoriska åtgärder, 
som lösning på problemet. Genom att förbundsstyrelsen och kongressen 
menar att orsaken till kvinnors representation beror av » sociala tradi-
tioner « förlägger ssu ansvaret för att lösa problemet på platser utanför 
förbundet. Detta sker vid sidan av att problemets ansvar läggs på enskilda 
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327 Förbundskongress 1975, Förbundsstyrelsens Utlåtande över Motion 361, Min kursivering.

i den privata sfären. Halmstads ssu-distriktsstyrelse försöker undergräva 
legitimiteten i kvoteringsmotionen genom att använda sig av ideologiska 
hinder och principer.324 Distriktet hävdar exempelvis att förslaget » ur so-
cialistisk synpunkt « är » förnedrande «:

» […]att den s.k. könskvoteringen inte löser några problem, tvärtom 
måste det ur socialistisk synpunkt anses förnedrande att bli invald en-
bart för att man är kvinna eller i en motsatt situation man. «325 

Resonemanget framställer kvotering som att åtgärden står i motsättning 
till socialism och därför är lösningen inte tänkbar för ssu. Särskilt » fel « 
är kvotering till beslutsfattande positioner i ssu och partiet eftersom åt-
gärden då » döljer problemen «. Samtidigt kan förbundsstyrelsen tänka sig 
kvotering för att angripa de » egentliga « orsakerna, som sägs finnas inom 
utbildningssystemet och på arbetsmarknaden.326 På så vis räknar sig inte 
ssu som organisation som del av den gängse arbetsmarknaden. Förbunds-
styrelsen formulerar det så här:

» Förbundsstyrelsen ställer sig bakom tanken på kvotering för att an-
gripa de egentliga orsakerna, exempelvis kvotering till utbildningen 
och arbetsmarknaden. Däremot avvisar förbundsstyrelsen förslaget 
om kvotering för att dölja problemen, exempelvis kvotering vid val till 
olika beslutsinstanser. Vid en sådan kvotering föreligger uppenbar risk 
att folkrörelserna förlorar uppmärksamheten inför de egentliga orsa-
kerna «327

De arenor som betraktas som självklara att använda könskvotering på, 
dvs. utbildnings och arbetsmarknaden, befinner sig på ett visst avstånd 
från ssu:s beslutsfattande arenor. Trots att problem med låg representation 
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finns inom förbundet ska det inte lösas av ssu. Förbundsstyrelsen utnyttjar 
under förbundskongressen 1975 symbolspråk i syfte att underminera legi-
timiteten för förslaget om kvotering inom förbundets beslutsfattande. De 
talar om de » egentliga « orsakerna och att kvotering inom ssu innebär att 
» dölja problemen. « I citatet ovan talas det om de » egentliga orsakerna « 
som någonting utanför organisationen. Detta betraktar jag som ett exem-
pel på en utlyftande praktik, som lyfter ut problemet utanför ssu trots att 
åtgärden kvotering berör ssu. Problemet ska lösas någon annanstans. Den 
utlyftande praktiken syftar till att bevara de tidigare rutinerna som inne-
bär att undvika könskvotering inom ssu:s beslutsfattande positioner. Un-
der kongressdebatten 1975 beskrivs kvotering som en » konstlad form av 
demokrati «.328 Att kvotering bidrar till en » konstgjord « demokrati målar 
upp bilden att det finns en » naturlig « och normal demokrati. I ssu:s dis-
kussioner förekommer principer om vad som är » naturliga « demokratiska 
spelregler som syftar till att misstänkliggöra kvotering. En annan utlyf-
tande praktik är att flytta problemet till framtiden.329 Låg representation 
av kvinnor förväntas lösa sig självt genom att 1970-talsbarnen förutsätts 
ha en annan syn på familj och kön än sin föräldrageneration. Följande 
inlägg av Stig Persson visar på detta resonemang:

» Visst kan det synas angeläget att införa ett kvotsystem för att skapa 
rättvisa, men jag tror att problemet försvinner så småningom när vi får 
ett ökat daghemsbyggande och en ny generation tar över som i skolan 
har fått en ny syn på livet och samhället. Vi kan inte godta några oö-
verlagda och drastiska beslut idag. «330

Ansvaret för förändring ligger i detta resonemang inte på ssu utan på om-
världen utanför, vare sig det är arbetsmarknaden generellt eller förskole-
barn. Under hela 1970-talet är en majoritet av kongressledamöterna skep-
tiska till kvotering. Det är förbundsstyrelsen och kongressen tillsammans 
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med enskilda distrikt, som Halmstads ssu-distrikt, som slutligen röstar 
ned motionen om könskvotering på förbundskongressen 1975.331 Proble-
met formuleras gälla arenor utanför förbundet, som också har ansvaret 
för att förändra. Under nästa förbundskongress, 1978, är det en motion 
som betonar det negativa med alla former av kvotering.332 Motionärerna 
Tommy Sandström, Sten Persson och Dan Engström ställer krav på att 
ssu inte ska använda några former av könskvotering.333 De definierar 
könskvotering som att det står i motsättning till arbetarrörelsens jämlik-
hetsideal. Distriktsstyrelsen i Västerbotten håller med om motionärernas 
» grundläggande utgångspunkter « men menar att kvotering ska kunna an-
vändas till utbildning inom gymnasieskolan och på universitetet.334 ssu:s 
diskussioner under 1978 års kongress visar att vissa former av kvoter-
ing är accepterade så länge de inte berör ssu:s beslutsfattande positioner. 
Kvotering etiketteras av motionärerna på ett för organisationen negativt 
sätt, att vara » liberal «, det är » liberala tankar och idéer som bygger på en 
elitideologi « och att kvotering bara gynnar » karriärkvinnan «. Det » libe-
rala « har under 1970-talet en klart negativ association för ssu och står 
i opposition till ideologiska normer i förbundet. Ett argument mot kvot-
ering som följer denna retorik är att det var Folkpartiet som förde fram 
metoden under 1970-talet: 

» Vissa borgerliga grupper, däribland Folkpartiets kvinnoförbund, har 
på senare år hävdat att dessa ovan uppräknade metoder inte skulle vara 
tillräckliga för att uppnå jämställdhet mellan könen. Krav på olika for-
mer av könskvotering inom den högre utbildningen, till ledande befatt-
ningar i offentlig tjänst och till högre förtroendeuppdrag inom politi-
ken osv. har framförts. Bakgrunden till ett liknande resonemang finns 
inom de liberala idéer och tankar som bygger på en elitideologi, där det 
finns klara strävanden att klassmässigt differentiera samhället. Intres-
segemenskapen går, enligt dessa teorier, lodrätt i samhällskroppen, alla 
kvinnor har alltså samma intressen att bevaka. Karriärkvinnan ska 
genom att utgöra ett föredöme för kvinnorna i de breda löntagargrup-
perna skapa ett för könen jämställt samhälle. Att ssu och arbetarrö-
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relsen inte kan ställa upp på ett sådant förslag finner motionsskrivarna 
självklart. Jämställdhet mellan könen kräver jämställdhet mellan sam-
hällsklasserna. Vi menar att könskvotering och andra tvångsåtgärder 
inte ska användas i det här sammanhanget. Krav på arbete åt alla och 
en utbyggd och förbättrad barnomsorg, samt en i övrigt målmedvetens 
politik i dessa frågor, ser motionsskrivarna som de viktigaste medlen 
för att öka jämställdheten mellan könen. «335

Citatet visar en tilltro till att lösningar på arbetsmarknaden ska påverka 
kvinnors representation. Förbundsstyrelsen och kongressen är överens om 
att könskvotering inom ssu är fel men att kvoterade utbildningsplatser 
och anställningar är annorlunda. Problemet med kvinnors låga represen-
tation förflyttas från att handla om ssu:s organisation till att handla om 
mer generella krav som arbete för alla. Kvinnor ska » frigöras « genom 
möjligheten till arbete och tillgänglig barnomsorg, vilket är ssu:s domine-
rande problemförståelse 1978.

Lokalt jämställdhetsarbete för ökad representation av kvinnor 

I början av 1980-talet vill majoriteten i ssu inte att jämställdhetsarbetet 
för ökad representation av kvinnor ska ske centralt utan den ska utföras 
av lokala delar av organisationen.336 Konkret handlar det om att vid 1981 
års förbundskongress motsätter sig Örebro ssu-distriktsstyrelse och för-
bundsstyrelsen en motion författad av Lena Larsson och Lisbeth Björklund 
som betonar det centrala jämställdhetsarbetet.337 Det har även lämnats in 
en ytterliggare motion om att tillsätta en central arbetsgrupp för jämställd-
het från Viveka Aveberg, Terje Carlsson, Sören Holm, Åsa Holmqvist och 
Monica Lundkvist.338 Motionerna är identiska och innebär i korthet att 
ssu ska arbeta med jämställdhet i det centrala förbundsarbetet för att 
öka representationen av kvinnor inom förbundet. Detta ska ske genom att 
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exempelvis möten och studiecirklar anordnas. Kursernas syfte är att hitta 
» kollektiva lösningar på individuella problem «.339 Den centrala gruppen 
ska även ha till uppgift att sammanställa erfarenheterna i en rapport och 
ge rekommendationer för det fortsatta jämställdhetsarbetet. Den åtgärd 
som kongressen bestämmer sig för innebär dock att jämställdhetsarbetet 
ska förflyttas till det lokala arbetet i klubbarna. Låg representation av 
kvinnor i ssu ska hanteras på en lokal arena, på klubbmöten och i studie-
cirklar. Detta resonemang kan tolkas så att om jämställdhetsarbetet finns 
med i det centrala arbetet så utmanas de grundläggande organisatoriska 
grundvalarna i ssu. Att centralisera frågan skulle kunna ge en ökad tyngd 
över jämställdhetsfrågorna. Det lokala arbetet innebär istället motsatsen, 
mindre inflytande för frågorna i organisationen och ett minskat hot mot 
ssu:s traditionella politik och organisation. Motionärerna som fört fram 
förslag om centralt jämställdhetsarbete menar att förbundsstyrelsens lös-
ningar inte leder fram till några förändringar. I motionen om centralt jäm-
ställdhetsarbete för att öka representationen av kvinnor inom ssu ingår 
även förslaget att ssu ska utarbeta ett eget studiematerial om jämställd-
het.340 Förbundsstyrelsen kategoriserar förslaget om studiematerial om 
jämställdhet som principiellt fel och hävdar att det redan finns bra studie-
material tillgängligt som framställts av det socialdemokratiska kvinnoför-
bundet.341 Generellt kan man säga att ansvaret för att öka andelen kvin-
nor innebär en förflyttning av frågan till andra delar av organisationen 
och till andra politikområden. Det innebär att ssu:are blir förhindrade att 
diskutera och arbeta med frågan på central nivå i förbundet. 
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ledamöter som reserverar sig mot beslutet om att inte genomföra kvotering.

Debatter om könskvotering under början av 1990-talet  

Under resterande delen av 1980-talet råder det tystnad om kvinnors re-
presentation i ssu. Det är egentligen inte förrän på kongressen 1990 som 
frågan om kvinnors låga representation tas upp för diskussion. Förbund-
skongresserna 1990 och 1993 företräder en tidsperiod då diskussionerna 
om könskvotering inom ssu är som mest intensiva. Jag kommer nedan att 
belysa de hinder mot lösningar för att öka andelen kvinnor inom ssu som 
kommer till uttryck i förbundets kongressdiskussioner 1990 och 1993. 
Vid kongressen 1990 läggs två motioner fram som föreslår könskvotering 
inom ssu.342 En av dem är en enskild motion från Karin Andersson från 
ssu-klubben Facklan och den andra är en motion från Uppsala läns ssu-
distrikt. Motionerna utlöser en omfattande debatt om vad » problemet « 
med kvinnors representation ska förstås vara. Före 1990 hade inte låg 
representation artikulerats som ett stort problem inom ssu. De motioner 
som på förbundskongressen 1990 innehåller stark kritik till förbunds-
styrelsens förslag ställer krav på att kvotering aldrig ska införas i ssu.343 
Av de nio motioner som lämnas in från distrikten till kongressen är det 
två som föreslår införandet av kvotering och övriga sju som är kritiska till 
kvotering som lösning.344 Konflikter mellan olika synsätt och åtgärder ar-
tikuleras och olika positioner intas under förbundskongressen. Exempelvis 
räknar kongressledamoten Ingrid Jernberg från Uppsala ssu-distrikt i sitt 
debattinlägg upp 19 distrikt som är motståndare till kvotering. Förbundet 
består av 27 distrikt, vilket betyder att 70 procent av distrikten är öppet 
motståndare till kvotering.345 En tydlig skillnad mot tidigare kongresser 
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är att förbundsstyrelsen nu öppet förespråkar kvotering.346 Förbundssty-
relsen föreslår att ssu ska tillämpa kvotering till politiska uppdrag en-
ligt principen 60-40, där inget kön ska få mindre än 40 procent i någon 
beslutande församling. Majoriteten av kongressombuden går dock emot 
motionerna om kvotering.347 

Två år senare, på kongressen 1993, är motståndet mot könskvotering 
inom ssu än större än 1990. Förbundsstyrelsen vill även under denna kon-
gress genomföra könskvotering inom ssu. De vill bifalla två motioner om 
könskvotering inom ssu, en motion från Karin Andersson, ssu-Facklan 
och en från Uppsala ssu-distrikt.348 En majoritet av kongressledamöterna 
avslår dock motionerna och majoriteten röstar nej till kvotering med 211 
röster mot 60.349 Både under kongressdebatterna 1990 och 1993 fördöms 
kvotering som metod genom att definieras som » farlig «. Kritiken mot för-
slaget riktar sig dock mer mot själva metoden snarare än mot innehållet 
i kraven. Motståndet mot kvotering kommer särskilt till uttryck i detta 
citat: 

» Vi behöver fler kvinnor i politiken, i facken och olika maktpositioner. 
Det man måste diskutera är själva tillvägagångssättet. Skall vi för att 
få in fler kvinnor i styrelser och nämnder lagstadga om det? Skall vi 
fatta beslut inom de olika organisationerna som innebär en fastslagen 
del av en styrelse till kvinnorna? Som jag ser det är det mycket farligt 
att utföra några åtgärder som direkt innebär ett tvång för kvinnan att 
finnas med i styrelser och nämnder. «350

En stor del av hindren mot kvotering under det tidiga 1990-talet uttrycks 
med åberopande av principer. Det är principer om vad som är det rätta 
att göra inom ssu. En princip som används i debatten är att åsiktsrepre-
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sentation väger tyngre än social representation. Varför ska just kvinnor 
gynnas av grupprepresentation när det finns så många utsatta grupper? 
Det svenska politiska systemet och ssu:s system när det gäller politisk re-
presentation har historiskt reglerats efter bl.a. geografi och facklig tillhö-
righet men inte efter kön. Principer om åsiktsrepresentationens legitimitet 
används både av motionärer och kongressledamöter för att på grundval av 
historiska premisser misstänkliggöra social representation:

» Det är problem med att få med sig de svagaste samhällsgrupperna till 
de beslutande mötena. Hur många invandrare finns det i riksdagen? 
Hur många långtidsarbetslösa har politiska uppdrag? Hur många som 
lever i miljonprogrammens » betonggetton « är med och beslutar om 
framtidens bostäder. Varför finns det inte 50 procent kvinnor överallt 
i politik och arbetsliv? Det finns många andra grupper som det också 
skulle behövas en kvot för. Invandrare, arbetare, handikappade och 
ungdomar är exempel på sådana grupper. Könskvotering är ett sätt att 
undvika problemet. « 351

 
Inom ssu:s diskussioner uttrycks att om man nu ska använda sig av social 
representation, varför ska just kvinnor representeras före andra grupper. 
Det finns en rad andra tillhörigheter som är minst lika viktiga och som 
borde komma före. Att både arbetarklass och invandrare även innehåller 
kvinnor verkar inte ssu tänka på. Ett kvoteringssystem beskrivs som ett 
problem eftersom det sägs medföra att grupptillhörigheten blir viktigare 
än både personliga egenskaper och politiska:352 

» Det är tyvärr så att ojämlikheten i samhället även finns inom ssu om 
än i mildare form.[…] Att kvotera in svagare grupper är dock ingen 
lösning. Det döljer endast de verkliga problemen. Ett kvoteringssystem 
gör även att grupptillhörigheten blir viktigare än både personliga egen-
skaper och politiska åsikter. Dessutom diskuteras kvotering idag för 
endast en av de svagare grupperna: tjejerna «353 
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Citatet innehåller exempel på ssu:s självbild av att ojämställdhet inte för-
kommer i lika hög utsträckning inom ssu som generellt i samhället. Det 
visar också på hur grupprepresentation betraktas som icke legitimt inom 
ssu:
 

» Det finns många olika problem med våra valsedlar idag. En del påstår 
att inte arbetarna längre är representerade, andra att vi har för få in-
vandrare, några att vi har för få ungdomar… vi skulle kunna göra lis-
tan längre på alla de intressen som verkar. […]Vi tror att även kvinnor 
värdesätter att få veta att de står på listan inte på grund av kön utan på 
grund av att de är kompetenta! Eller hur ni kvinnor! «354 

Citatet avspeglar en dikotomi mellan kompetens och kön, där kvotering 
står emot kompetens. Från början av 1970-talet och fram till mitten av 
1990-talet är inte grupprepresentation legitim i relation till annat än so-
cial bakgrund, där socioekonomisk bakgrund ofta ska förklara partisym-
patier. Kvotering sägs innebära att » en av arbetarrörelsen högt värderad 
princip, « att alla röster i ett val är lika värda åsidosätts. Kvotering miss-
tänkliggörs genom att förslaget etiketteras på ett för organisationen ne-
gativt sätt då det sägs stå i opposition till redan fastställda demokratiska 
spelregler. Att kvinnor ska begära en ökad representation när det finns 
så många andra grupper som skulle behöva representeras framställs som 
märkligt. Ett ytterligare exempel på hinder är att kvotering går emot de-
mokratiska principer:

» Inom ett politiskt ungdomsförbund typ ssu behöver man inte, om 
man nu absolut inte vill det, beakta grundläggande demokratiska prin-
ciper. Men könskvotering till folkvalda församlingar typ riksdagen tor-
de dock innebära ett oacceptabelt konstitutionellt ingrepp som strider 
mot principen om varje rösts lika värde och lika möjlighet för kandidat 
att bli vald «.355 



148

356 Förbundskongress 1993, Inlägg av Tor Johansson sid. 422.
357 Förbundskongress 1990, Motion nr h 31, Enskilt motion Ingrid Jernberg.
358 Förbundskongress 1993, Distriktsstyrelsen i Skånes ssu-distrikt, Utlåtande för Motion u 
30, 1993.
359 Förbundskongress 1990, Motion h 28, Skåne ssu-distrikt.

Eftersom det är eftersträvansvärt att följa demokratiska principer kan 
inte uttalandet tolkas på annat sätt än att det syftar till att misstänklig-
göra motionen om kvotering. Även under 1993 års kongress diskuteras 
det livligt om hur representationen i förbundet ska fördelas. Till exempel 
argumenterar en motion om att jämställdhetsargumentet är starkt, men 
samtidigt ska man inte dela in människor efter grupptillhörighet. Det är 
en demokratisk frihet att förbundet kan välja den representant de vill.356

ssu:s diskussioner visar på det kontroversiella kring kön som repre-
sentationsprincip under början av 1990-talet. De normer och värderingar 
som varit dominerande i ssu över tid, dvs. att män varit knutna till vad 
som betraktas som legitim politisk kunskap kommer nu upp till ytan. 
De lösningar som blir dominerande i ssu för att öka representationen 
av kvinnor inbegriper ord som » verka för « och » arbeta mot « en ökad 
representation av kvinnor. Dessa lösningar implicerar alla en hög grad av 
frivillighet om vad ssu konkret ska göra för att öka representationen av 
kvinnor. Det är på den lokala nivån i ssu-distrikten som förbunden ska 
arbeta med att hjälpa och stötta tjejer och uppmuntra deras egna initiativ 
och ge dem en chans att bryta » gubbväldet. «357 Det är partiets organisa-
tionsstruktur och » gamla värderingar « som anses påverka ssu när äldre 
män sitter kvar länge.358 Ansvaret för att lösa låg representation av kvin-
nor ligger därför mer på den partipolitiska arenan än förbundet. Istället 
för att uppmärksamma låg representation av kvinnor borde ssu belysa de 
» verkliga problemen « som anses finns på andra platser än inom ssu. 

Ett stort problem för förbundet anses ett minskande intresse för politik 
bland de » svaga « i samhället. För att möta det problemet vill förbundet 
bli mer självkritiskt och nå medlemmar från olika sociala och etniska 
grupper. De dominerande orsakerna till att inte införa kvotering sägs vara 
att det finns en fara att kvinnor i förbundet får för många uppdrag. Därför 
hävdar exempelvis Skåne ssu-distrikt av » omtanke « med kvinnor så kan 
inte kvotering tillämpas då det skulle innebära ett överarbete för de kvin-
nor som finns i förbundet.359
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Att bevara är lättare än att förändra

I detta kapitel har jag belyst vilka olika hinder som används från den 
etablerade ordningen i ssu för att uttrycka motstånd mot alternativa pro-
blemframställningar. På grund av det starka motståndet mot regleringar 
har kapitlet kommit att kretsa mycket kring åtgärden könskvotering i 
ssu:s styrelser. 

Inom ssu:s diskussioner är ett vanligt förekommande hinder att ssu 
förhåller sig passiv till att ta upp könspolitiska frågor som behandlar kvin-
nors representation och att ssu inte vill följa upp åtgärder för att öka 
representationen. Vidare förekommer olika typer av symboliska hinder 
som att benämna alternativa lösningar på ett sätt som förbundet uppfattar 
som negativt. Det kan vara att kvotering anses stå i motsättning till socia-
lism, och att åtgärden benämns som förnedrande och liberal. Hinder som 
dominerande värderingar, övertygelser och myter verkar genom att tysta 
kritik som står i konflikt med rådande normer. Hindren används till att 
förhindra förändringar av ssu:s könspolitik och bygger under 1970- och 
1980-talen på underliggande antaganden om att kvinnor är berättigade 
närvaro så länge som de för ssu:s politik om klass och omfördelning, men 
inte driver frågor om kvinnors representation. Inom ssu:s diskussioner är 
det vanligt att hindra konkurrerande åtgärder genom att använda sig av 
en utlyftande praktik. Det innebär att frågan om kvinnors låga represen-
tation ofta omformuleras från att inledningsvis vara ett internt förbunds-
problem som ssu har ansvar för att förändra, till att förflyttas till andra 
politiska arenor för att lösas.

Det är ssu:s etablerade delar, d.v.s. förbundsstyrelsen och distrikts-
styrelser i de distrikt där förändringsförslag väcks, som under förbunds-
kongresserna under 1970- och 1980-talet begränsar och stöter bort idéer 
och förslag som syftar till förändring av ssu:s beslutsfattande arenor. 
Förbundsstyrelserna är den aktör som oftast får igenom sina synsätt ge-
nom utlåtanden över motioner som påverkar kongressen. Det är oftast 
förbundsstyrelsens rekommendationer och utlåtanden över motioner som 
kongressen väljer att följa under 1970 och 1980-talen. Förbundsstyrelsen 
och kongressen har under tidsperioden 1970 fram till kongressen 1987 
genomgående sagt nej till könskvotering inom ssu. Däremot har de varit 
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mer positiva till kvotering inom andra sektorer. 1978 föreslår exempelvis 
förbundsstyrelsen att kvotering ska användas i form av prioritering av 
kvinnor till ssu:s interna kurser under en övergångsperiod. Det är mo-
tionärerna Christina Fjellström, Jan Johansson och Eleonor Westergren 
från Halmstads ssu-distrikt som tillsammans med förbundsstyrelsen får 
gehör för sin problemframställning och lösning under förbundskongres-
sen 1978. Förbundsstyrelsen och kongressen delar synsättet att kvotering 
är oacceptabel som politisk åtgärd förutom när det gäller just antagning 
till utbildningar. 1981 medger förbundsstyrelsen kvotering till utbild-
ningsplatser och på arbetsmarknaden. 1984 förkastas könskvotering till 
förmån för positiv särbehandling när det gäller urval till utbildningar. De 
övriga arenor där ökad representation av kvinnor ska genomföras är inom 
utbildningssystemet och på arbetsmarknaden. 

En intressant förändring sker när förbundsstyrelsen på förbundskon-
gresserna 1990 och 1993 förespråkar kvotering inom ssu. Denna hand-
ling utgör ett brott mot tidigare förd politik och måste förstås i relation 
till den samhällsdebatt om kvinnors politiska representation som utövar 
press utifrån för att åstadkomma förändring. Det finns även ett internt 
tryck inom den socialdemokratiska rörelsen genom att partiets kvinno-
förbund (SSKF) 1993 definierar sig som feministiskt och moderpartiet 
infört varvade listor. Inflytandet från samhällsdebatten, partiet och kvin-
noförbundet leder sannolikt till att ssu känner sig tvingade att förändra 
sina tidigare praktiker, vilket betyder att fler kvinnor än tidigare kommer 
in på beslutsfattande positioner från och med 1993. Trots detta sker ingen 
förändring på policynivå i förbundet och de frivilliga målsättningarna be-
varas. Även om förbundsstyrelsen är den aktör som oftast får bifall på 
kongresserna, gäller detta inte under kongresserna 1990 och 1993, då 
förbundsstyrelsen förespråkar kvotering inom ssu:s beslutsfattande sty-
relser. Könskvotering blir aldrig en legitim » officiell « lösning inom ssu, 
vilket visar styrkan i de underliggande normer som tidigare kapitel har vi-
sat på. En tydlig underliggande norm är att det under inga omständigheter 
är möjligt att förändra ssu:s interna beslutsfattande genom att ta in fler 
kvinnor – om beslutet för att göra det är reglerat i stadgarna. Däremot – 
intressant nog – kan inte ssu stå emot trycket utifrån och börjar tillämpa 
en jämn könsfördelning till förbundsstyrelsen från kongressen 1993. Men 
det görs informellt inom varje styrelse. Hotet om kvotering med stöd både 
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362 Baratz och Bachrach talar om dominerande grupper istället för synsätt. Jmf. Baratz och 
Bachrach (1970) sid. 105.

utifrån och internt har alltså gett effekt på 1993 års kongress, samt gett 
resultat med en ökning av andelen kvinnor från kongressen 1993. För-
bundsstyrelsens omsvängning kan bero på att de är den grupp inom för-
bundet som har mest kontakt med partiet och med omkringliggande or-
ganisationer och då är mer känsliga för åt vilket håll de politiska vindarna 
blåser. Med andra ord ligger frågan om att lösa kvinnors låga represen-
tation i tiden under det tidiga 1990-talet och ssu borde inte vara sämre 
än något annat förbund eller parti. Trots att ssu i sina stadgar fortsätter 
med frivilliga målsättningar kommer ssu i praktiken att tillämpa en jämn 
representation i förbundsstyrelsen. 

Det finns ett antal personer under 1970- och 1980-talen som utmanar 
den etablerade ordningen genom att föreslå förändringar i ssu:s könspoli-
tik. Bland dem är en övervikt kvinnor. Under 1990-talet finns både män 
och kvinnor som företräder åsikten att ssu måste öka representationen av 
kvinnor inom förbundet och kvinnor som motsätter sig lösningen kvot-
ering. Under förbundskongressen 1990 är det en majoritet av kongress-
ledamöterna, samt Västerbottens, Norrbottens, Skånes och Jönköpings 
ssu-distrikt och en enskild motionär Ingrid Jernberg, som ger uttryck för 
den dominerande problemkonstruktionen att inte införa kvotering inom 
ssu:s beslutsfattande.360 

Bachrach och Baratz hävdar att den policy som etableras som domine-
rande ofta gynnar vissa grupper framför andra och att ojämlikhet har en 
tendens att bestå över tid.361 Detta resonemang gäller även i viss mån ssu. 
Dominerande synsätt syftar till att bevara ssu:s beslutsfattande styrelser 
som de varit och lägger fokus på att förhindra att lösningar som kan verka 
som ett hot mot etablerade strukturer stoppas upp.362 ssu:s medlemmar 
använder sig medvetet och omedvetet av olika normer och värderingar för 
att försvara etablerade synsätt. Konkurrerande problemframställningar 
har under 1970- och 1980-talet svårt att omvandla sina förändringskrav 
till viktiga politiska frågor. Bachrach och Baratz hävdar att när det sker 
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förändringar är dessa något som härstammar från att tidigare grupper, 
som inte fått igenom sina krav, fått auktoritet och stöd genom institutio-
ner och rörelser utanför den egna organisationen som utövar press för att 
skapa förändring.363 I ssu:s fall får problemkonstruktioner som är kritis-
ka till förbundets mansdominans stöd genom påtryckningar utifrån, från 
den utomparlamentariska kvinnorörelsen, genom att media intresserar 
sig för frågan om kvinnors politiska representation och ett internt tryck 
från partiet och kvinnoförbundet. Samtidigt förändras inte policyn i sig 
kring frivilliga målsättningar och nej till kvotering. Från att fokusera på 
en långsam ökning av kvinnors representation på arbetsmarknaden och 
inom utbildningssystemet blir det under 1990-talet viktigare att snabbt 
förändra kvinnors politiska representation.

Nästa kapitel behandlar närmare hur ssu diskuterat låg representation 
av kvinnor under 1990-talets första år. 
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I det här kapitlet analyserar jag hur ssu diskuterar frågan om kvinnors re-
presentation under 1990 och 1993 års förbundskongresser. Närmare spe-
cifikt analyserar jag vilka underliggande idéer, föreställningar, argument 
och antaganden om politik och kön som förekommer i ssu:s diskussioner 
om kvinnors representation. Jag intresserar mig vidare i detta kapitel, för 
vad som tas förgivet eller lämnas oproblematiserat i ssu:s resonemang. 
En utgångspunkt är att kvinnors låga representation politiseras i och med 
1993 års kongress. Med det menar jag att det sker ett brott mot hur ssu 
tidigare formulerat sig i frågan. Problemet artikuleras på den offentliga 
arenan, förbundskongressen, och blir därigenom förhandlingsbar. Maria 
Wendt Höijer menar att förhandlingsbarhet är en nödvändig förutsättning 
för att man ska kunna tala om en politisering, samtidigt är hur frågan for-
muleras också viktig.364 Ett politiskt problem kan vara uppe på agendan, 
men ändå inte vara politiserad, ett tillstånd som Höijer benämner för av-
politisering. Frågan är då inte formulerad i termer av konflikt eller skilda 
intressen.365 Överfört till ssu kan man tala om att frågan om kvinnors 
representation fram till 1993 års kongress varit avpolitiserad, frågan är 
uppe till debatt men diskuteras inte av förbundet i termer av motstridiga 
intressen. Det dominerande synsättet i förbundet fram till 1993 års för-
bundskongress anger sociala traditioner i den privata sfären som orsak till 
låg representation av kvinnor. Frågan har betraktats som ett individuellt 
problem som ofta ses ha sin orsak i enskilda kvinnors dåliga självför-
troende och oengagemang, vilket medför att kvinnor inte tar sig fram i 
organisationen. 1993 problematiserar alternativa problemframställningar 
den låga representationen i termer av motsättningar och olika intressen 
mellan könen inom ssu. Det är en tolkning som får starkt gehör i delar 

8.    SSU:S DISKUSSIONER OM KV IN NORS

REPRESENTATION 1990 T ILL 1993
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366 Förbundskongress 1990, Motion h 23 Enskild Karin Andersson, Skåne ssu-distrikt och 
Motion h 24, Uppsala ssu-distrikt.
367 De motioner som motsätter sig kvotering som strategi är Motion h 25, Bohusläns ssu-di-
strikt Motion h 26 Västerbottens ssu-distrikt, Motion h 27 Norrbottens ssu-distrikt, Motion 
h 28, h 29 Skåne ssu-distrikt, Motion h 30 Jönköpings ssu-distrikt och en enskild motion av 
Ingrid Jernberg Motion h 31.
368 Förbundskongress 1990, Motion h 23, Karin Andersson, ssu Facklan.

av förbundet och skapar förutsättningar för en politik som syftar till att 
förändra maktrelationer mellan könen i förbundet. Frågan om kvinnors 
låga politiska representation artikuleras nu på en offentlig politisk arena, 
förbundskongressen, och görs till en kollektiv fråga för män och kvinnor 
samt formuleras i konflikttermer. 

Tvång, frivillighet och arenan för förändring

ssu:s diskussioner vid 1990 och 1993 års förbundskongresser domineras 
av förslag om antingen könskvotering eller frivilliga målsättningar för att 
lösa kvinnors låga representation inom förbundet. Det är dessa lösningar 
som står i fokus och andra förslag på åtgärder förekommer inte under 
tidsperioden. Att ssu:s diskussioner under 1990 och 1993 års förbund-
skongresser så starkt domineras av debatter om kvotering är en skillnad 
motför hur diskussionerna fördes under 1970- och 1980-talets förbund-
skongresser då även andra lösningar än kvotering eller frivilliga målsätt-
ningar artikulerades för att lösa låg representation. 

Vid kongressen 1990 läggs två motioner fram som föreslår könskvo-
tering inom ssu.366 Det är en enskild motion från Karin Andersson, ssu-
klubben Facklan, Skåne ssu-distrikt och en motion från Uppsala läns 
ssu-distrikt. Samtidigt kräver sju motioner att kvotering aldrig ska införas 
inom ssu för att öka representationen av kvinnor. De sistnämnda företrä-
der istället åtgärder om frivilliga målsättningar och är motioner från Bo-
husläns, Västerbottens, Norrbottens, Skånes och Jönköpings ssu-distrikt 
samt en enskild motion av Ingrid Jernberg från Skånes ssu-distrikt.367 
I de två första motionerna hävdar motionärerna att kvotering kan öka 
kvinnors representation mer effektivt än vad frivilliga målsättningar kan 
göra. De krav som läggs fram är att könskvotering om minst 40 procent 
och högst 60 procent av det underrepresenterade könet ska införas i ssu:s 
krets- distrikts- och förbundsstyrelser.368 Motionärerna vill också att par-
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tiet ska tillämpa kvotering vid val till kommun, landsting och riksdag, 
samt till partiets representation till kommun och landstingsstyrelser.369 

Motionerna från Karin Andersson och Uppsala ssu-distrikt företräder 
en problemkonstruktion som problematiserar ssu och utgår från att för-
bundet, men också moderpartiet, ska förändra sina organisationspraktiker 
gällande representationen av kvinnor. Den låga representationen beskrivs 
vara ett problem som ssu och partiet måste ta itu med inom sina egna 
organisationer. Motionerna innehåller samtidigt en rad förbehåll. Ett av 
de mest tydliga är att kvotering inte ska stadgeregleras, dvs. att förslaget 
inte ska permanenteras. Det finns också en tidsaspekt, frågan antas be-
höva tid och ska inte skyndas fram.370 Problemframställningen uttrycker 
på så sätt inga övertoner om könskvoteringens tänkta positiva effekter. 
Snarare tvärtom, könskvotering beskrivs som » principiellt fel « eftersom 
det sägs innebära diskriminering av det kön som är » överrepresenterat «, 
dvs. män. Problemkonstruktionen motionerna företräder lyfter inte, som 
inom utredningen » Varannan damernas «, fram ett maktperspektiv som 
utgår från att kvinnor har gemensamma intressen eller genom att de utgår 
från att det inom det politiska systemet finns ett strukturellt förtryck av 
kvinnor. Kvotering ska endast användas som ett medel för att » komma i 
balans «. Samtidigt är det, metodens brister till trots, viktigt att under en 
övergångsfas använda sig av kvotering eftersom många kvinnor på kort 
tid kan kvoteras in.371 Motionären Karin Andersson hävdar att ssu läg-
ger stor vikt vid brett sammansatta församlingar men inte när det gäller 
kön. Detta måste förändras eftersom ssu löper risk att förbli mansdo-
minerat.372 Förbundsstyrelsen, som stödjer Anderssons och Uppsala läns 
ssu-distrikts förslag på åtgärder, använder Olof Palmes ord symboliskt 
med syftet att ge tyngd och legitimitet åt en mer » radikal « problemfor-
mulering: 

» Vi måste inom ssu och arbetarrörelsen i övrigt gå i täten för att för-
ändra representation och människors attityder. `Politik är att viljà  sa 
Olof Palme och vi vill ha en ökad jämställdhet, alltså måste vi ha mo-
det att fatta otraditionella och radikala beslut. «373
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375 Förbundskongress 1990 Inlägg av Lotta Lundqvist sid. 395.

Kvotering konstrueras som en strategi med tydliga framstegsoptimistiska 
utgångspunkter som kan bidra till att nå jämställdhet inom ssu i framti-
den. Av dessa motioner ges intrycket att jämställdhet betyder jämn köns-
representation. Kvotering framställs som en otraditionell och okonven-
tionell metod, egenskaper som ungdomsförbundet självt vill bidra med i 
relation till partiet. Kongressledamoten Carin Jämtin argumenterar under 
kongressdebatten 1990:

» Om vi ser ett värde i en fördelning 50-50 av de båda könen i vår 
verksamhet är könskvotering ett alldeles utmärkt medel för att nå må-
let. Jag förstår inte varför vi måste vara så fega och reaktionära, som 
någon tidigare sade, att vi säger nej till könskvotering. «374 

Samma typ av argument, som framställer frivilliga åtgärder som reaktio-
nära, görs av kongressledamoten Lotta Lundqvist:

» När rösträtt för kvinnor skulle införas i Sverige bildades en motorga-
nisation från högern som konsekvent motverkade detta med argument 
som att kvinnan inte är lämplig för detta, hon hade inte tillräcklig be-
gåvning, hon skulle vara hemma för att laga mat och vara gullig med 
barnen. Vi möter nästan samma argumentation nu. Jag är besviken 
och tycker faktiskt att kongressen är mer eller mindre reaktionär «.375 

Genom att framställa meningsmotståndarna som bakåtsträvande och 
omoderna samt knyta an till föreställningar om Palmes radikalism och 
socialdemokratins kamp mot högerkrafter, lyfts kvotering under 1990 års 
kongressdiskussioner fram som en reform som står för nytänkande. Sam-
tidigt är det med ambivalens som kvotering förordas. Ambivalensen kom-
mer till uttryck genom att kvotering bara är ett » medel « för jämn könsba-
lans, och därför inte kan stadgeregleras och göras till en permanent åtgärd 
inom ssu. De som på 1990-års förbundskongress förespråkar kvotering 
betonar inte heller att de vill förändra maktrelationer mellan könen, vilket 
förutsätter ett erkännande av att det kan råda konflikter mellan grup-
perna män och kvinnor i samhället och inom organisationen.
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Det dåliga självförtroendets paradox

ssu:s diskussioner innehåller flera exempel på att kvinnor skiljs ut som 
problematiska. Kvinnor antas exempelvis ha dåligt självförtroende som 
gör att de tackar nej till erbjudna politiska uppdrag. Inom ssu diskute-
ras kvinnors dåliga självförtroende som något självklart, och antagandet 
används som argument både av dem som inte vill genomföra kvotering, 
och av de som är för kvotering. Ett exempel på detta är när kongressle-
damoten Carin Jämtin hävdar att kvinnor inte är lika benägna som män 
att säga att de är intresserade av en politisk post eller att de vågar tro på 
sig själva, och därför behövs könskvotering.376 Andra, som Norrbottens 
ssu-distrikt, hävdar att kvotering bara skulle förvärra situationen med 
låg kvinnorepresentation genom att orsaka ännu sämre självförtroende 
hos den som kvoteras in: 

» Genom kvotering kan man aldrig stärka självförtroendet hos någon 
att ta ett uppdrag. Känslan av att finnas på en post bara för att man är 
tjej, inte för att man passar för uppdraget, gör snarare motsatt verkan. 
Kvotering löser inga problem. […] «För det första, vaddå 60-40, är det 
jämställdhet? Ska kvotering ha en mening ska det väl vara 50-50. Sen 
måste man se till anledningen varför det oftast finns mindre tjejer än 
killar på styrelseposter. Finns det inga tjejer? Törs dom inte? Har dom 
inte tid? Trycker killarna ned dom i skoskaften och knuffar ut dom el-
ler? Tjejer finns det, massor av duktiga tjejer och killarna vill säkerligen 
ha med dessa tjejer i styrelsearbetet också. Saken är den att om en tjej 
blir tillfrågad om ett uppdrag tänker hon: Klarar jag detta? Har jag 
tid att engagera mig så pass mycket att jag kan göra mitt bästa? Hur 
går det med skolan, med barnen osv. När tjejen tänker så svarar kil-
len oftast – JA! Direkt. Killar verkar ha självförtroendet att göra det, 
inte konstigt kanske då dom alltid satts i första rummet. Det är där 
problemet sitter, tjejer tänker först och finner kanske hinder som gör 
att självförtroendet sviker och hon tackar - NEJ. Genom kvotering kan 
man aldrig stärka självförtroendet hos någon att ta ett uppdrag. «377
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Inom ssu:s diskussioner individualiseras problemet med låg kvinnorepre-
sentation genom att det förutsätts vara den underrepresenterade personens 
egna tillkortakommanden som leder till att de inte väljs till högre poster. 
Åtgärder som skulle kunna förändra normer inom förbundet föreslås inte, 
trots att politikens » manliga normer « börjar ifrågasättas inom jämställd-
hetspolitiken, och som en intern diskussion inom politiska partier som 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet. Det 
finns inom ssu en tilltro till objektiva bedömningar av kompetens, trots 
att förekomsten om ett manligt tolkningsföreträde i organisationen varit 
uppe på agendan. Skånes ssu-distrikt menar:

» Att tjejer idag ofta är […]underrepresenterade i styrelser beror på att 
kunnighet och kompetens ofta uppställs efter subjektivt manliga värde-
ringar och inte efter bedömningar av respektive styrelsers funktioner. 
Häri ligger m a o kärnpunkten i det allvarliga i att tjejer är underre-
presenterade i våra styrelser. Ett systemfel i bedömningen av adekvata 
kompetens- och kunnighetskrav. Med riktiga utgångspunkter för vad 
som är adekvata kompetens- och kunnighetskrav för ett styrelseupp-
drag kommer man att erhålla en jämn könsfördelning. «378

I detta resonemang finns en tilltro till att kunskap om normerna leder till 
medvetenhet om att problematisera och förändra synen på kompetens. 
Låg representation förutsätts gå att lösa genom bättre rutiner inom orga-
nisationens administration framför regleringar som könskvotering. ssu:s 
sätt att resonera här går att jämföra med hur Carol Bacchi menar att 
aktörer inom organisationer generellt hanterat införandet av diskrimine-
ringspolicies. Bacchi skriver:

» […] The organizations are themselves best placed to » sort out « this 
kind of problem. The argument here is that, since the practices at issue 
are parts of an organizations ś system of operation, good personnel 
practices are all that is required to » update « administrative procedu-
res. Regulation is described as unnecesssary and intrusive. «379 
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I motionen från Skånes ssu-distrikt finns ett synsätt som förutsätter att 
låg representation kan lösas av organisationen självt genom att » uppda-
tera « de administrativa processerna vid rekrytering. Det visar på en stark 
tilltro till den egna organisationens förmåga att lösa problem med låg 
representation, genom att endast formulera om förbundets krav på kom-
petens.

Frivillighet

En följd av ssu:s diskussioner på förbundskongressen 1990 är att inte 
använda sig av kvotering inom förbundet. Förbundet ska istället verka för 
ökad representation av kvinnor. ssu:s handlande överensstämmer med för 
tidpunkten rådande jämställdhetspolitiska riktlinjer i hur problemet med 
kvinnors representation ska lösas. Främst genom riktlinjer om » frivillig-
het « och att » frågan måste få ta tid « för att genomföras. ssu skiljer sig 
dock i sin tolkning av problemet från utredningen » Varannan damernas « 
genom sin syn på att det är det kapitalistiska samhället som förorsakar 
förtryck av kvinnor snarare än ojämlika könsstrukturer.380 ssu:s förkla-
ringar till låg representation från 1970-talet återintroduceras 1990 och 
innebär att det betraktas vara det kapitalistiska samhällets klassförtryck 
som förorsakar kvinnors låga representation. Förbundet utgår från att det 
finns strukturella förhållanden i samhället, särskilt fördomar och ovanor, 
som historiskt missgynnat kvinnor och som hindrar jämlikhet mellan 
män och kvinnor. Det är liksom tidigare, de politiska arbetsformerna som 
måste förändras, så att de bättre passar kvinnor och minimerar problem 
med att kombinera familj och politiskt arbete. ssu:s synsätt överensstäm-
mer i stora drag med hur det socialdemokratiska partiet hanterat kvinnors 
politiska representation under 1970- och 1980-talen, dvs. genom att före-
språka anpassade mötestider och barnpassning.381 Den svenska jämställd-
hetspolitiken har också från 1970-talet varit fokuserad på arbetsmarkna-
den genom att hävda att kvinnor ska ut i förvärvslivet och att barnomsorg 
ska kunna erbjudas. ssu:s diskussioner visar en syn på att de som anses 
gynnas av könskvotering endast skulle vara medelklassens kvinnor: 



162

382 Förbundskongress 1990 Motion h 28.
383 Hermansson (1992) sid.1–54. Ett annat intressant resultat är att Hermansson menar att 
frågan om kvinnors politiska och fackliga representation inte betraktades som en jämställdhets-
fråga inom lo. På så sätt kunde inte kvinnors villkor på arbetsmarknaden bero på att de hade 
en svag ställning inom fackföreningsrörelsen. Ann-Sofie Hermansson (1992) sid. 34.

» Det är möjligt att vi genom kvotering på sikt kommer att förändra 
spelreglerna och klimatet i våra högre beslutande församlingar. Men om 
vi uteslutande lyckas locka in akademiska kvinnor kommer vi att få ett 
klimat som utesluter de som en gång byggde upp arbetarrörelsen. «382 

En grupp som ssu inte talat om under tidigare förbundskongresser är 
» akademikerkvinnor «, men under förbundets diskussioner på kongressen 
1990 framträder medelklassens kvinnor som ett hot mot förbundets iden-
titet. Dessa kvinnor skulle genom sin närvaro riskera att hota samman-
hållningen inom förbundet och i förlängningen förändra vad som betrak-
tas som ssu:s traditionella klassidentitet. Ett underliggande antagande är 
att kvinnor som genom kvotering kommer in på positioner inom ssu har 
medelklassbakgrund. I detta resonemang lämnas det oproblematiserat att 
kvinnor även kan komma från andra sociala bakgrunder och/eller ha en 
annan etnisk bakgrund än svensk. I Ann-Sofie Hermanssons undersök-
ning av den feministiska frågan inom lo, finns paralleller till ssu:s dis-
kussioner trots att Hermansson undersöker facket. Hermansson menar att 
lo tolkade könspolitiska frågor som i grunden endast betydelsefull för de 
privilegierade kvinnorna, detta trots den jämställdhetsdebatt som förs i 
samhället under 1980-talet.383 Även inom ssu:s diskussioner under 1990-
års förbundskongress betraktas lösningen av låg representation av kvin-
nor genom kvotering som endast relevant för akademikerkvinnor. Men 
denna inställning kommer att förändras under åren som följer.
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384 Förbundskongress 1993, Kongressprotokoll sid. 419.
385 Ulmanen (1998) sid. 16.
386 Är socialdemokraterna ett kvinnoparti? Material till partikongressen 1993.

Politisering av representationsfrågan 1993

» Kongressen 1990 inledde ju den här diskussionen på allvar. Då blev 
diskussionen ibland lite slaskig och jag tror faktiskt att även fast beslu-
tet blev att inte införa könskvotering då har vi lyckats få en ordentlig 
och en bättre debatt i ungdomsförbundet de senaste tre åren. Därför att 
det ni har gjort ute i klubbar, distrikt och kretsar just nu det är att åt-
minstone satt upp jämställdhetsfrågan som en aktuell och seriös punkt 
på dagordningen. Det tycker jag att vi skall fortsätta att göra. «384 

Lars Ericson, som är förbundsstyrelsens föredragande, får med detta ut-
talande belysa det faktum att frågan om kvinnors representation efter 
nästan ett decenniums tystnad åter kommit upp på den politiska dagord-
ningen. Ericsons inlägg visar att begrepp och åtgärder som jämställdhet 
och kvotering för att uppnå lika representation kopplas samman och för-
utsätter varandra. Som jag inledningsvis slog fast innebar 1993-års kon-
gress en politisering av frågan om kvinnors representation genom att in-
tresseargument och konflikter mellan könen artikuleras. Det är också fler 
kongressledamöter och motionärer som vill öka andelen kvinnor inom 
förbundet under 1993 års kongress än under förbundskongressen 1990. 
Detta ökade intresse för frågan sker i ett sammanhang av att nätverket 
» Stödstrumporna « hade etablerats och att en stor grupp väljare sagt sig 
kunna rösta på ett kvinnoparti.385 Kvinnors låga representation står även 
under diskussion inom det socialdemokratiska partiet. Inom partiet förs 
exempelvis diskussioner om att det nu är dags att snabbt agera för att öka 
andelen kvinnor på olika samhällsområden till riksdagsvalet 1994. En 
arbetsgrupp under ledning av Margot Wallström tar fram debattskrif-
ter inför partikongressen 1993, och dessa handlar övervägande om jäm-
ställdhetsfrågor. En skrift är Är socialdemokraterna ett kvinnoparti? och 
diskuterar kvinnors politiska representation och åtgärder som varvade 
listor läggs fram.386 
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387 Förbundskongress 1993, Motion u 28, ssu Vätterns Röda ros, Jönköpings ssu-distrikt.
388 Förbundskongress 1993, Motion u 29, Charlotte Lundkvist, Västerbottens ssu-distrikt.
389 Förbundskongress 1993, Motion u 32, Kristina Abrahamsson, ssu -Styrbord  och Bohus-
läns ssu-distrikt.
390 Förbundskongress 1993, Motion u 30, Magnus Holst, Skånes ssu-distrikt.
391 Två av distrikten, Bohusläns och Kalmars ssu-distrikt bifaller motionerna medan de tre 
andra, Jönköping, Västerbotten och Skånes- ssu distrikt inte gör det. Det betyder att mer än 
hälften av motionärerna får inget stöd.

I de följande avsnitten kommer jag att analysera ssu:s diskussioner om 
åtgärden kvotering och frivilliga målsättningar, vilka fortsätter att kon-
strueras som de rimliga lösningarna på problemet inom ssu trots partiets 
arbete med åtgärder som » Varannan damernas «, och en allmän politise-
ring av frågan.

Demokrati, makt och könskomplementära föreställningar

Under förbundskongressen 1993 presenterar fem motioner förslag om att 
öka kvinnors representation inom ssu och partiet. Motionärerna föreslår 
olika typer av åtgärder, dels retoriska strategier som att ssu ska verka för 
en ökning av andelen kvinnor, dels att använda sig av könskvotering eller 
s.k. varvade listor. I en motion från ssu-klubben Vätterns Röda ros, före-
slås att könskvotering ska införas i krets-, distrikts- och förbundsstyrel-
ser.387 En närliggande motion av Charlotte Lundkvist, Västerbottens ssu-
distrikt, föreslår att könskvotering med minst 40 och högst 60 procent 
till underrepresenterat kön ska införas i ssu:s beslutande organ.388 Båda 
dessa motioner avslås inför kongressen av respektive distriktsstyrelse, dvs. 
Jönköpings ssu-distrikt och Västerbottens ssu-distrikt. En ytterligare 
motion av Kristina Abrahamsson från ssu-klubben Styrbord föreslår att 
ssu borde könskvotera i alla beslutande organ och verka för att en för-
ändring sker både i ssu och i partiet. Denna motion bifalls av sitt distrikt, 
Bohusläns ssu-distrikt.389 Förespråkandet av metoden » Varannan damer-
nas « finns företrädd i en motion från Magnus Holst som vill att ssu följer 
folkpartiets och miljöpartiets exempel och använder sig av varvade listor 
på socialdemokraternas valsedlar.390 Denna motion avslås av hans eget 
distrikt, Skånes ssu-distrikt.391 Dessa motioner står tillsammans för ett 
synsätt där demokrati och jämställdhet samkonstrueras som varandras 
förutsättningar. Exempelvis skriver ssu-klubben Vätterns Röda ros i sin 
motion så här: 
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392 Förbundskongress 1993, Motion u 28, ssu - Vätterns Röda ros.
393 Förbundskongress 1993, Inlägg av Lars Ericson, sid. 419.

» Inför demokrati i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. För 
att uppnå demokrati och jämställdhet mellan kvinna och man bör vi i 
ssu se till att ha jämn fördelning kvinnor och män i styrelser, utskott 
och andra beslutande organ.392 

Citatet avspeglar sociala rättviseargument för jämlikhet mellan könen. 
Låg representation ses som en brist på demokrati, och makt och inflytande 
bör vara jämnt och rättvist fördelat. Förbundsstyrelsen och motionärerna 
står här för en likartad syn på problemet. Förbundsstyrelsen hävdar i sitt 
utlåtande att en ojämn könsfördelning i ssu:s beslutande organ är ett av 
ssu:s största demokratiska och organisatoriska problem. Det sägs vara en 
fråga om makt att inte män och kvinnor deltar på samma villkor i ssu. 
Förbundsstyrelsen förordar reglerande åtgärder som de anser borde infö-
ras på förbundsarenan inom ssu. Det är också ssu som organisation som 
ska lösa problemet med låg representation. Förbundsstyrelsen använder 
sig vidare av resursargument i bemärkelsen av att kvinnor behövs som fö-
rebilder för nya och yngre ssu:are. Framställningen står dock för samma 
förbehåll som under diskussionerna under 1990 års förbundskongress, 
dvs. att könskvotering ska vara ett medel för att nå mål om jämn köns-
fördelning och jämställdhet, inte en metod som skrivs in i stadgarna. Lars 
Ericson från förbundsstyrelsen menar:

» Men jag tror att det vore nyttigt att under kommande kongresspe-
riod sätta in ett könskvoteringsbeslut i organisationen utan att därmed 
stadgereglera det. Känner vi att vi lyckats 1995 eller 1997, då skall vi 
avskaffa detta. «393 

Uttalandet visar stor försiktighet kring att åtgärden kvotering skulle kun-
na göras permanent i förbundet. Lars Ericson lovar exempelvis att kvot-
ering inte skulle innebära att kvinnor får fördelar framför andra grupper, 
om den införs.
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394 Förbundsprotokoll 1993, Inlägg av förbundsstyrelsens föredragande Lars Ericson, sid. 420.
395 Holgersson och Höök (1997) sid. 24.
396 Jmf Eduards (2002) sid. 39.

» Det är inte för tjejernas skull vi vill ha könskvotering. Det är för vår 
organisations skull. Därför att vi tror att mötesformerna, verksamhe-
ten blir bra mycket bättre. Vi tror att möteskulturen får ett kanske 
mjukare arbetssätt […] Jag måste erkänna att när vi inför kvotering 
gör vi det för att vi vet att tjejerna har en speciell kompetens som sätter 
prägel på möteskultur, som påverkar oss grabbar. Just av det skälet så 
finns det anledning att försöka «.394 

Trots att förbundsstyrelsen uttrycker att kvinnors representation hand-
lar om demokrati och fördelning av makt mellan könen, innehåller deras 
resonemang könskomplementära idéer, där kvinnors närvaro berättigas 
genom att de ska förändra organisationen och mäns beteende inom för-
bundet. Ett könskomplementärt perspektiv synliggör kön, samtidigt fram-
ställs kvinnor och män som olika, vilket ofta medför att maktrelationen 
mellan könen förblir oproblematiserad.395 Kvinnor åläggs ett stort ansvar 
genom att de inte endast förväntas förändra ssu:s organisation, med en 
lång historia av manligt ledarskap, utan även ta ansvar för att förändra 
mäns beteende och handlande. Det finns inom ssu:s diskussioner underlig-
gande antaganden om att kön ska göra skillnad genom att förändra de po-
litiska arbetsformerna. Kvinnor ska göra det politiska arbetet » mjukare « 
och mer » mänskligt «, samtidigt som de måste visa att det är kompetens 
och inte kön som räknas.396 Citatet ovan innehåller även nyttoargument i 
termer av att det finns fördelar för organisationen genom ny kunskap och 
kvinnors erfarenheter. Könskomplementära idéer existerar i ssu:s diskus-
sioner parallellt med att förbundet resonerar i termer av maktfördelning 
mellan män och kvinnor. Det visar att ett förslag på en nivå kan initiera 
jämlikhet samtidigt som åtskillnad kan reproduceras på andra nivåer. Det 
finns således inte ett » rätt förslag « om ökad representation som automa-
tiskt leder till ökad jämlikhet mellan män och kvinnor. Ett annat exempel 
på denna ambivalens finns i ett inlägg på förbundskongressen av Rasmus 
Andersson, Göteborgs län: 
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397 Förbundskongress 1993, Inlägg av Rasmus Andersson, Göteborgs län, sid. 421.
398 Fenstermaker och West(ed) (2002).

» För bara några sömnlösa timmar sedan så stod alla här och app-
låderade att partiordförande Ingvar Carlsson minsann hade lovat att 
50 procent av nästa vals listor skulle bestå av människor under 40 år. 
Är inte det kvotering så vet jag inte vad kvotering är? Resonemangen 
runtomkring det så hörde jag ganska många människor som blev lite 
förvirrade och hur skall det gå till? För 50 procent är dessutom utlo-
vade till kvinnorna? Underförstått, att de här människorna under 40 
år i stort sett skulle vara grabbar med slips och portfölj. «[…]Jag tror 
det beror på att det är vi grabbar som sätter upp reglerna för spelet vi 
håller på med. Då är det så att där passar inte tjejer in. Enda sättet att 
ändra på det, det är faktiskt att vi kickar lite tjejer i häcken och säger 
att ni ska fan i mig in här och bestämma. Ni skall ändra på den här 
organisationen så att vi får en bättre, mjukare politik som ser till hela 
Sveriges befolkning och inte bara pojkarna med slips. «397

Andersson problematiserar manliga normer inom ssu, där underliggande 
normer om att föryngringen av partiet på beslutsfattande positioner ska 
bestå av män kritiseras. Citatet visar exempel på att det parallellt med 
en medvetenhet om manliga normer och värderingar sker ett skillnads-
skapande i talet om män och kvinnor. Kvinnor sägs exempelvis påverka 
politikens arbetsklimat och fler kvinnor sägs innebära att organisationen 
blivit mjukare, bättre, och mer framgångsrik. Skillnad skapas även ge-
nom att kvinnor framställs som passiva i jämförelse med män. Kvinnor 
behöver » kickas i häcken « för att ta sig upp på beslutsfattande positioner 
i förbundet. 

Candace West och Sarah Fenstermaker (2002) har bland annat un-
dersökt hur kön, ras och klass » görs « under ett möte som handlar om 
hur ett amerikanskt universitet ska förhålla sig till kvotering. Ett mönster 
som West och Fenstermaker observerade var att många av talarna tydligt 
uttalade och karaktäriserade sig själva i relation till ras- och könskatego-
rier. Exempelvis användes självkategorisering som ett sätt att introducera 
sig själv.398 Hur personer beskriver sig själva är alltså relevant för hur de 
uppfattas. Under kongressdiskussionerna inom ssu är det främst kvin-
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399 Kongressprotokoll 1993 sid. 421 Inlägg av Karin Andersson från Gotlands ssu distrikt.
400 Kongressprotokoll 1993 sid. 423 Inlägg av Kerstin Alnebratt.

nor som själva lyfter fram sin könstillhörighet i debatterna, både de som 
förespråkar kvotering och de som inte gör det. Kongressledamoten Karin 
Andersson från Gotlands ssu-distrikt säger:

» Jag hade beslutat att inte gå upp i den här debatten eftersom jag inte 
företräder mitt distrikt. Men jag känner mig tvungen i alla fall. Jag är 
ssu:are och jag är kvinna. Jag är för könskvotering. Säg inte att ni skall 
vara en kossa om ni skulle råkas kvoteras in. Vi är ju faktiskt halva 
befolkningen. Vi är inga jävla kor! «399 

 Egen erfarenhet av kvotering diskuteras av Kerstin Alnebratt från för-
bundsstyrelsen som menar att det är stora skillnader på synen på vilken 
kvotering som anses vara » kvotering « och sådan kvotering som är » legi-
tim spridning av representation «:

» Jag har suttit i förbundsstyrelsen och i verkställande utskottet i sex 
år nu. Jag har suttit där på ett västmandat men också för att jag är 
kvinna. Ingen ifrågasätter kompetensen skulle fattas bara för att man 
är från väst eller öst osv. utan där accepterar vi kvoteringen. Men när 
det kommer till det där att erkänna att jag faktiskt sitter i förbunds-
styrelsen eller i verkställande utskottet eller i distriktsstyrelsen eller vad 
det nu må vara, att jag faktiskt sitter där just för att jag är kvinna. Då 
börjar det bli jobbigt. Det är därför det är tjejerna som går upp och 
yrkar avslag mest. «400 

Alnebratt menar att legitimiteten för geografisk kvotering är större än för 
kön som representationsprincip i ssu. Klassamhörigheten mellan män och 
kvinnor från arbetarklassen konstrueras som överordnat kvinnors samhö-
righet med andra kvinnor på grundval av kön. Inom ssu:s diskussioner 
blir dock kön under slutet av 1990-talet legitimt att representera.  Martin 
Nilsson från förbundsstyrelsen betonar även han sin könstillhörighet och 
menar:



169

401 Kongressprotokoll 1993 sid. 422, Inlägg Martin Nilsson, förbundsstyrelsen.
402 Förbundskongress 1993, Inlägg av Inger Wewertz, Örebro län sid. 420.

» Vi måste vara medvetna om när vi bedömer människor i ssu utifrån 
kompetens, då har vi värderingsnormer och de värderingsnormerna är 
väldigt mycket att vara duktiga grabbar i slips som står upp och talar 
stup i kvarten, ungefär som jag. Det är jag ypperligt tacksam för men 
det finns andra kompetenser och det finnas andra saker som gör att 
människor är duktiga till styrelseuppdrag i ssu. « 401

Men vad betyder det att benämna sig som man eller kvinna under debat-
ten? Det finns ett ställningstagande i den politiska diskussionen i själva 
benämnandet i sig. När de män som benämner sig efter sitt kön gör det, 
talar de i termer av att vara pojke eller grabb, samtidigt som kvinnor 
främst säger sig vara kvinna. Att benämna sig som » grabb « är ett sätt 
att avväpna den maktposition som inbegrips i diskussionen om kvotering 
i relation till att vara man. Att vara pojke och grabb kan betraktas som 
oförarglig och innebär mindre makt än vad skulle kunna associeras med 
att vara man. 

Könskvotering

Problemkonstruktionen för kvotering innehåller flera olika förståelser av 
låg representation. Det finns de som fokuserar på demokratiaspekter och 
att kvinnor och män som grupper delar olika intressen och erfarenheter, 
och de som konstaterar att kvotering behövs för att bryta manliga normer 
och kvinnors bristande självförtroende. Ett exempel på den första stånd-
punkten ger kongressledamoten Inger Wewertz, Örebro län:

» Det här är viktigt, det handlar om demokrati. Vi kvinnor är hälften 
av Sveriges befolkning. Vi är mer än hälften av medlemmarna i ssu. 
Hur ska vi bli en demokratisk organisation om vi inte är jämställda och 
speglar medlemmarna i styrelser[…]Vi har olika intressen, kvinnor och 
män och därmed olika erfarenheter. Så de bäst fattade besluten är de 
som skapats av män och kvinnor tillsammans. «402
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403 Förbundskongress 1993 Inlägg av Anne-Marie Flink, Stockholms län sid. 419.
404 Förbundskongress 1993, Motion u 31, ssu-klubben Kompassen.
405 Förbundskongress 1993, Motion u 32, Kristina Abrahamsson, Bohusläns ssu-distrikt.

Här framgår hur jämställdhet och demokrati förutsätter varandra, men 
också att mäns och kvinnors samarbete utgör en premiss för bra besluts-
fattande. Under kongressen 1993 diskuterar ssu, mer än under tidigare 
förbundskongresser, om normerna kring vem en politiker ska vara, eller 
förväntas vara. Kvinnor anses ha olika erfarenheter och intressen, sam-
tidigt är de bästa besluten de som tas av män och kvinnor tillsammans. 
Under ssu:s diskussioner verkar mäns godkännande ha betydelse för vilka 
förslag som kan drivas. Ett exempel på detta resonemang är ledamoten 
Ann-Marie Flink från Stockholms län: 

» Jag tror inte könskvotering skulle gynna den attitydförändring som 
måste ske i mäns syn på kvinnor. För hur skall de kunna se oss som 
sina jämlika medspelare om vi ska hållas bakom ryggen och få extra 
hjälp fram från början. «403

Flinks inlägg speglar underliggande antaganden om samförstånd för att 
möjliggöra jämn representation. Citatet företräder ett synsätt där strate-
gier som ger sken av en könskonflikt bör undvikas i hur ssu talar om 
frågan.

Konkurrerande problemframställningar som använder könskvotering 
som lösning uttrycker att låg representation handlar om partiets och in-
direkt ssu:s manligt traditionella organisationskultur. Kvinnor har blivit 
motarbetade inom rörelsen och därför är kvotering en möjlig väg för att 
öka representationen.404 Motionären Kristina Abrahamsson betonar ex-
empelvis intressekonflikter mellan män och kvinnor inom ssu: 

» Eftersom män inte frivilligt kliver undan för att få fram fler kvinnor 
i politiken, eftersom män väljer män så måste det ske en förändring. 
Kvinnor kräver halva makten för att få en rättvis grund att stå på, detta 
genomförs lättast och fortast med könskvotering. «405

Det är en balansgång för motionärerna och förbundsstyrelsen att å ena 
sidan mena att det handlar om makt och att maktrelationerna mellan 
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406 Förbundskongress 1993, Motion u 32, Karin Abrahamsson och Bohusläns ssu-distrikt.
407  Förbundskongress 1993 Inlägg av Carin Jämtin, Förbundsstyrelsens utlåtande över Motio-
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408 Förbundskongress 1993, Jönköpings ssu-distrikts utlåtande över motion u 28.
409  Förbundskongress 1993, Jönköpings ssu-distrikts utlåtande över motion u 28. 

könen i förbundet måste förändras genom könskvotering, samtidigt som 
de å andra sidan hävdar att kvinnor inte ska få några » fördelar « genom 
kvotering. Det är omöjligt att framställa lösningen så att kvinnor verkar 
gynnas, utan positiv förändring måste gälla organisationen som helhet. 
Motionen av Karin Abrahamsson och Bohusläns ssu-distrikt bidrar med 
en konfliktorienterad syn på frågan, då de hävdar att män inte frivilligt 
kommer att kliva undan för att släppa fram fler kvinnor i politiken och de 
hävdar även att män oftast väljer andra män. Av den anledningen anser 
motionärerna att kvotering måste användas som en lösning.406 Kongress-
ledamoten Carin Jämtin menar i samma anda att: » Könskvotering hand-
lar om makt, därför är det inte enkelt att få igenom strategin. «407

Den » oengagerade « förbundsmedlemmen

De tre distrikten Jönköping, Västerbotten och Skåne ssu-distrikt som har 
avslagit konkurrerande problemframställningar om könskvotering inom 
ssu och partiet, står för ett synsätt som framställer kvinnor som proble-
matiska. Distrikten hävdar att den låga representationen av kvinnor kan 
förklaras av att underrepresenterade grupper inte visar samma intresse 
och kompetens för politiska uppdrag.408 Detta citat från Jönköpings ssu-
distrikt får illustrera underliggande antaganden om kön och politik:

» Man kan inte placera oengagerade medlemmar på sådana poster bara 
på grund av att de är underrepresenterade. Med detta menar jag inte 
att det underrepresenterade könet är mindre kompetent men att det 
finns fler engagerade män än kvinnor och att man ska ta hänsyn till 
det. «409 

Detta resonemang visar, trots distriktets förbehåll, att ssu:s män fram-
ställs vara mer motiverade, engagerade och drivna än förbundets kvinnor. 
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410 Förbundskongress 1993, Västerbottens ssu-distrikts utlåtande över motion u 29.
411 Förbundskongress 1993, Skånes ssu-distrikts utlåtande över motion u 30.
412 Förbundsprotokoll 1993, Distriktsstyrelsen i Västerbottens ssu-distrikt. Utlåtande över 
Motion u 29.
413 Jmf. Bacchi (1999).

Kvinnor betraktas som problematiska genom att de tackar nej till styrel-
seuppdrag inom ssu och det är istället vad som antas vara manlig kom-
petens som efterfrågas. Västerbottens ssu-distrikt föreslår att istället för 
kvotering borde ssu undersöka kvinnors ovilja till ledande positioner.410 
Förklaringar till låg representation är att kvinnor tackar nej högre poster, 
men även att det skett en » förgubbning « av partiets organisation som spil-
ler över på ssu.411 Västerbottens ssu-distrikt hävdar:

» Redan idag blir många tjejer övertalade eller känner sig tvingade att 
tacka ja till uppdrag de inte egentligen vill ha. Med könskvotering blir 
denna tvångseffekt än värre. Det skulle istället vara bättre att ta reda 
på varför tjejerna tackar nej och bearbeta problemet utifrån den syn-
vinkeln. «412 

Kunskap om manliga normer i ssu underställs antaganden om att kvin-
nor tackar nej till politiska uppdrag på grund av dåligt självförtroende. 
ssu:s diskussioner visar på en spänning i hur kunskap om manliga struk-
turer ska tolkas och tillämpas, när den ställs bredvid en förklaring om att 
låg representation främst beror på att kvinnor generellt har dåligt själv-
förtroende. Är kvotering en utväg för kvinnor som inte vågar eller tvingas 
kvinnor genom kvotering tacka ja till uppdrag de inte vill ha? Jag menar 
att det generellt inom ssu:s diskussioner finns en bild av mottagarna för 
policyn, dvs. kvinnorna som » problemet «. Det sammanfaller med Bacchis 
resonemang om hur kvinnor ofta framställs som problematiska i de poli-
cyförslag som riktas till att » hjälpa « kvinnor från könsdiskriminering.413 
Genom att tonvikten inom förbundet läggs på att kvinnor har dåligt själv-
förtroende medför det en individualisering av problemet, så att skulden 
för låg representation faller på några personers oförmåga, snarare än att 
organisationen i sig problematiseras.
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414 Törnqvist (2006) sid. 91.
415 Förbundskongress 1993, Inlägg av Sara Björnson, Skåne ssu-distrikt sid. 420.
416 Förbundskongress 1993, Inlägg av Sara Björnson, Skåne ssu-distrikt sid. 420.

Socialdemokraterna som ett » kvinnoparti «

Sociologen Maria Törnqvist har undersökt svenska mediadebatter om 
kvotering och hon hävdar att det samhällsekonomiska läge som Sverige 
befann sig i under början av 1990-talet påverkade rädslan för ett » kvinno-
intresse « i politiken. Det som betraktades som särintressen, som bildandet 
av » Stödstrumporna «, blir ett hot mot tanken att politiska partier ska se 
till » hela « samhället.414 I ssu:s diskussioner betraktas » Stödstrumporna « 
främst som ett hot mot socialdemokratiska partiet i kampen om väljarna. 
Nätverkets betydelse tonas ned för att det ska vara möjligt att föra fram 
det socialdemokratiska partiet som ett » kvinnoparti. « 

Under ssu:s diskussioner under 1993 års förbundskongress framhål-
ler Sara Björnson från Skånes ssu-distrikt att diskussioner och debatter 
om jämställdhet är lika effektiva för att nå jämställdhet som kvotering.415 
Detta uttalande måste läsas med bakgrund i behovet att tona ned betydel-
sen av » Stödstrumporna « och lyfta fram att ssu oavsett yttre påverkan 
skulle ha ökat förbundets representation av kvinnor på högre positioner. 
Björnson hävdar att endast genom att ssu:are talar om ökad representa-
tion och jämställdhet har förändring skett:

» De senaste åren har diskussionen om jämställdhet varit intensiv och 
man kan idag konstatera att det har gett resultat. Igår valde vi en ny 
förbundsstyrelse med en majoritet av tjejer.[…]Detta visar att genom 
att frågan har lyfts så har en förändring skett. Vi behöver inte kvoter-
ing. Vi behöver en fortsatt aktiv diskussion om jämställdhet. Det kan 
konstateras att män och kvinnor agerar olika och fungerar olika i en 
organisation. Genom kvotering förändras inte arbetet i organisationen. 
Man får bara in fler tjejer och gör inget åt problemet. «416

Björnsson presenterar retoriska strategier som det bästa sättet att öka re-
presentationen av kvinnor på.417 Hon har en intern förbundsfokus och 
betonar inte hoten om könskvotering från kvinnoförbunden och bildandet 
av » Stödstrumporna « som främsta orsaker till att det skett förändringar 
i ssu med en ökning av andelen kvinnor. De som förespråkar kvotering, 
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417 Se Lovenduski och Norris (1993) sid. 35 ff.
418 Förbundskongress 1993 Motion u 30, Enskild motion Magnus Holst, lssk.
419 Se Förbundskongress 1993 Motion u 30, Enskild motion Magnus Holst, lssk.
420 Förbundskongress 1993 Inlägg av Karin Andersson, Gotlands län sid. 421.

har däremot en annan syn på » Stödstrumpornas « betydelse. Motionä-
ren Magnus Holst menar att » Stödstrumporna « fört upp frågor om jäm-
ställdhet på den politiska agendan och nu måste ssu och partiet agera. 
Han menar att ssu borde ta hotet om ett kvinnoparti på allvar, särskilt 
eftersom andra partier som Miljöpartiet och Folkpartiet redan beslutat 
om » Varannan damernas «:

» Antalet kvinnor i rikets beslutande organ, riksdagen, har efter det se-
naste valet minskat. Överallt hörs nu röster för ökat kvinnoinflytande 
och det har till och med talats om att bilda kvinnopartier. Detta visar en 
allvarlig förtroendekris för socialdemokratin som i alla tider kämpat för 
jämlikhet mellan könen. Därför är det viktigt att socialdemokraterna 
verkligen profilerar sig som ett alternativ för kvinnor och verkar för att 
de ska få ökat inflytande i politiken och i samhället. Redan två andra 
partier; folkpartiet liberalerna och miljöpartiet de gröna, har principen 
om vartannat namn på deras valsedlar ska tillhöra en kvinna. «418 

I ssu:s diskussioner framträder en självbild där ssu och socialdemokra-
terna alltid kämpat för jämställdhet mellan män och kvinnor men inte 
alltid kommunicerat detta budskap tydligt till väljarna. Ett antagande är 
att på grund av denna » kommunikationsmiss « har det uppstått ett poli-
tiskt handlingsutrymme för ett nätverk som » Stödstrumporna. « Enligt 
Holst är det dags att ssu och socialdemokratiska partiet agerar för att inte 
förlora röster till andra partier.419 Holst föreslår kvotering som en väg att 
lösa en förtroendekris gentemot väljarna i » Stödstrumpornas « kölvatten. 
Holst diskussion visar även ett exempel på sammanlänkningen av jäm-
ställdhet med frågan om kvinnors låga representation. 

ssu:s diskussioner avspeglar även en oro för att moderpartiets arbete 
för ökad kvinnorepresentation blivit mer omfattande än förbundets. Un-
der kongressdebatten hävdar kongressledamoten Karin Andersson, Got-
lands län att:
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421 Förbundskongress 1993 Motion u 31, ssu Kompassen.
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» Partiet har beslutat om Varannan damernas. Skall ssu verkligen til-
låta sig själva att partiet går längre även på den här frågan! «420 

ssu-klubben Kompassens motion poängterar att partiet gått längre än 
ssu i åtgärder för att öka kvinnors representation.421 Klubben citerar ett 
textcitat från SAP:s partiprogram: 

» Lika väl som klassförtrycket måste könsförtrycket bekämpas. Soci-
aldemokratin vänder sig mot en ordning som innebär att rättigheter, 
skyldigheter och arbetsuppgifter fördelas efter kön. «422

Citatet används för att med hjälp av partiet legitimera att ssu ska använda 
sig av kvotering för att komma till rätta med låg representation inom för-
bundet. Efter kongressen 1990 sker också en ökning av andelen kvin-
nor i förbundsstyrelsen, från 30 procent mellan 1987 och 1990, till 50 
procent efter kongressen 1990. Efter 1993 års förbundskongress består 
förbundsstyrelsen av 60 procent kvinnor. Kampen om väljarna för » kvin-
nornas röster « i relation till den mediala fokusen på » Stödstrumporna « 
ger följden att andelen kvinnor snabbt ökar i ssu. Enbart en intern jäm-
ställdhetsdiskussion skulle inte ha haft samma effekt. Detta blir särskilt 
tydligt i jämförelse med andelen kvinnor på högre positioner i ssu under 
1980-talet då jämställdhetsfrågor generellt rönte mindre uppmärksam-
het i det offentliga samtalet. För att ssu ska politisera frågan om kvin-
nors representation krävdes att partiet formulerade frågan om kvinnors 
representation som viktig, men också att den samhälleliga opinionen var 
tillräckligt stark. 

» Könsneutral « kompetens eller synen på kompetens som 
plats- och situationsbunden 

Under kongressdebatten 1993 diskuterar ssu kompetens och politiskt 
engagemang i relation till könskvotering. Det dominerande synsättet är 
att en person som blivit kvoterad inte är tillräckligt kompetent för upp-



176

423 Eduards (2002) sid. 39.
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draget. Det är den s.k. » personliga dugligheten « som ska bedömas. Kön 
betraktas på det sättet som ett särintresse, något som inte ska ställas fram-
för individers rättigheter. Forskare som studerat kvoteringsdebatter har 
pekat på denna motsättning mellan kvinnors krav på att göra skillnad 
samtidigt som neutral kompetens efterfrågas.423 Genom att fokusera på 
individ framför kön lämnar mycket av ssu:s diskussioner de normer och 
strukturer oproblematiserade som sätter käppar i hjulet för dem som inte 
kan mäta sig med kraven på » likhet «.424 I ssu:s diskussioner förekommer 
en syn på att kompetens är könsneutralt. Detta får illustreras av följande 
två citat. Det första från Jönköpings distriktsstyrelse, och det andra i ett 
inlägg av Anne-Marie Flink:

» […]det ska vara intresse och kompetens som ska styra fördelningen. 
De som vill sitta i de beslutande organen visar intresse och engage-
mang och blir på det sättet uppmärksammade och invalda. Man kan 
inte stänga ute intresserade medlemmar genom att ta hänsyn till kvo-
teringstvånget. «425 

» Om jag skulle bli invald i en styrelse eller liknande så vill jag känna 
att jag blev invald på grund av mina bra egenskaper som person. Att 
det var på grund av min kompetens och mitt engagemang. Jag vill inte 
tveka en sekund för att det var därför. Jag vill inte att det skall vara på 
grund av mitt kön. Som att det skulle vara någon slags handikapp som 
man måste ta hänsyn till. […] Jag tror heller inte att ett uppdrag känns 
inspirerande och intressant om man är inkompetent på området. Ris-
ken finns att folk blir placerade på området där de inte är insatta om 
man endast har som mål att fylla en kvot. Detta leder till att ens tilltro 
till sin egen kompetens minskar, det gör ju inte precis underverk med 
ens självförtroende. Med en jämn könsfördelning skall självklart hållas 
i bakhuvudet när man väljer in folk. Det används ju av oss redan idag. 
Det har ju räckt mycket bra i många fall. «426  
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ssu:s diskussioner visar på att några av ssu:s kvinnor som är uppe i talar-
stolen på förbundskongressen tillämpar en könsneutral strategi och menar 
att kvotering pekar ut kvinnor som ett slags » handikapp «.  Organisations-
forskaren Anna Wahl menar att kvinnor som är i minoritet i organisatio-
ner ofta tillämpar en strategi om könsneutralitet. Det betyder att de ofta 
förnekar betydelsen av kön i relation till organisationen och ledarskap, 
och att de på så sätt blir tvungna att förhålla sig könsneutral till sin egen 
position.427 Som jag tidigare tagit upp börjar ssu på allvar problematisera 
vad kompetens innebär för normer om kunskap under 1993 års förbund-
skongress. Martin Nilsson, från förbundsstyrelsen menar:

» Den första bedömningen vi i ssu ska göra är att plocka bort bedöm-
ningen av kompetens. Därför att kompetens är olika saker i olika orga-
nisationer. […]De skall vi lyfta fram och det gör vi med kvotering. «428

Förbundsstyrelsen företräder här en problemframställning som betrak-
tar kompetens som plats- och situationsbunden och som problematiserar 
manliga normer i organisationen. Johan Mårtensson från Bohuslän lyfter 
i samma anda fram kvotering som en nödvändig åtgärd för att förändra 
organisationens strukturer och resonerar vidare om kompetens och kön: 

» Bohuslän tillhör ett av de distrikt som verkligen har försökt med jäm-
likhet. Bohuslän har haft tjejkurser. Bohuslän har haft jämlikhet som 
prioriterat mål i många år nu. Vi har verkligen kämpat för att få in 
tjejer i styrelser utan att ha könskvotering. Men tro inte att vi har lyck-
ats. Fortfarande har vi samma problem, tjejerna tvekar att ta uppdrag 
i styrelser även om de är kompetenta. Jag vet, tjejer är lika kompetenta 
men de tvekar på grund av att, jag vet inte vad det är men det är någon 
slags inbyggd spärr och det måste vi komma ifrån[…]Ska andra tjejer 
våga ta steget högre upp i organisationen och inte bara fastna på våra 
klubbmöten så behöver vi faktiskt könskvotering. För det kan inte vara 
så att alla tjejer som sitter på våra klubbmöten inte är kompetenta för 
att ta styrelseuppdrag. Det är fortfarande samma spärr som finns och 
vi måste hjälpa tjejerna att komma över det här. Könskvotering är kick-



178
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en för tjejerna och en jämn könsfördelning behövs i alla våra styrelser 
för att vi skall vara trovärdiga i jämställdhetsdebatten. «429 

En slutsats som kan dras av dessa diskussioner om kvotering och kompe-
tens versus kön är att kvinnor som grupp betraktas som problematiska, 
både av dem som företräder frivilliga målsättningar och av dem som före-
träder könskvotering. Problemet finns hos de individuella kvinnorna trots 
en medvetenhet om organisationens manliga normer. Kvinnor » tvekar, « 
de är rädda på grund av » inbyggda spärrar. « Det finns en stark ambiva-
lens mellan att å ena sidan hävda att organisationen präglas av manliga 
normer om kompetens, och å andra sidan faktiskt formulera politiskt att 
kvinnor ska ges utrymme på högre positioner i förbundet. 

Den dominerande problemframställningen i förbundet, som en motion 
från ssu - klubben Kompassen, sätter ord på, är att ssu-organisationens 
styrelser så långt det är möjligt ska ha lika representation mellan män och 
kvinnor och att förbundet ska verka för en jämlik fördelning i riksdag, 
landsting och kommuner samt ha fler kvinnor på listorna i val till dessa 
beslutande organ.430 Alla motioner som förespråkar könskvotering inom 
ssu, eller varvade listor inom partiet, avslås på kongressen. Det finns en 
tydlig kontinuitet i det beslutet, och den tidigare linjen om frivillighet är 
fortsatt obruten. Förändring ska ske främst på nationella arenor som riks-
dagen, samt på lokala politiska arenor som kommuner och landsting, sna-
rare än inom ssu.
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Kvinnors låga representation inom ssu måste hanteras

I det här kapitlet har jag analyserat hur ssu diskuterar frågan om kvin-
norepresentation under förbundskongresserna 1990 och 1993. Samhälls-
debatten i stort och partier som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialde-
mokraterna svänger under denna tid ifråga om kvotering, från att frågan 
behöver mer tid till att förespråka handling.431 Inför socialdemokrater-
nas partikongress 1993 presenteras exempelvis rapporten Halva makten 
- hela lönen där partiet övertar » Stödstrumpornas « slagord från 1992. 
Partiet gör sig berett för att ta initiativ i jämställdhetsfrågan och det bildas 
en arbetsgrupp inom partiet för att studera representationen av kvinnor. 
Rapporten presenteras på partikongressen 1993 och en slutsats där är att 
kvinnors underordnande position måste förstås i relation till maktstruk-
turer i samhället inom vilka mäns makt på en strukturell nivå är större än 
kvinnors.432 Inom ssu:s diskussioner betraktas » Stödstrumporna « främst 
som konkurrenter om väljarna. Det blir viktigt för socialdemokraterna 
och ssu att inför riksdagsvalet framstå som » ett kvinnoparti «. ssu:s re-
aktion på bildandet av » Stödstumporna « är att alliera sig med moderpar-
tiet genom att hävda att socialdemokraterna alltid drivit jämställdhetsfrå-
gorna och nu måste de, på grund av väljarnas engagemang i frågan, återta 
initiativet i dessa frågor. Påtryckningarna för att öka andelen kvinnor är 
nu så pass starka att ssu blir tvungen att agera. Frågan om ökad represen-
tation av kvinnor måste således hanteras inom förbundet. 

Det finns starka underliggande antaganden om kvinnor som problem. 
Kunskap om manliga normer i ssu underställs frekvent antaganden om 
att kvinnor tackar nej till politiska uppdrag på grund av dåligt självförtro-
ende. Om kunskap om manliga strukturer ska tolkas och tillämpas, när 
den ställs bredvid en förklaring att låg representation beror av kvinnors 
dåliga självförtroende, väger antaganden om kvinnors dåliga självförtro-
ende tyngre. Det finns alltså parallellt med en medvetenhet om manliga 
normer och värderingar, ett skillnadsskapande i talet om män och kvin-
nor. Som jag tidigare tagit upp är det möjligt för ett förslag att reprodu-
cera skillnad samtidigt som förslaget också innehåller ambitioner om att 
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öka jämlikheten mellan män och kvinnor. Detta sker exempelvis gällande 
förslag om kvotering som argumenteras för i termer av demokrati och 
omfördelning av makt mellan män och kvinnor, samtidigt som förslagen 
kan innehålla en könskomplementär syn på kön. 

Antaganden om frivilliga lösningar fortsätter att dominera ssu:s dis-
kussioner. Trots detta tillämpar ssu i realiteten en informell praktik där 
ssu antar och lyfter in lika andel kvinnor i ssu:s högsta styrelser. Ett 
annat underliggande antagande under perioden är vikten av samarbete 
mellan män och kvinnor. Under tidigare förbundskongresser har inte sam-
arbete mellan män och kvinnor betonats så starkt som under 1990- och 
1993 års kongresser. Fokusen på samarbete mellan könen sker under en 
tid då förslagen om könskvotering har starkt stöd inom förbundet, vilket 
visar att maktrelationer mellan könen kan artikuleras. Dock inte på ett så-
dant sätt att det rubbar normer om samarbete mellan könen. Även andra 
studier av svensk jämställdhetspolitik och politiska partier av Eduards 
(2007, 2002), Freidenvall (2006), Rönnblom (2002) har funnit vikten 
av samförstånd mellan män och kvinnor som grundläggande för svensk 
jämställdhetspolitik. 

Förklaringar till låg representation av kvinnor förändras under tidspe-
rioden. Låg representation anses exempelvis ha sin orsak i det kapitalis-
tiska samhällets reproduktion av könsroller under 1990, men inte under 
1993-års kongress. Manliga normer anses vara en orsak till låg represen-
tation men knyts inte 1990 till en strukturell förståelse av makt inom or-
ganisationen. Politiseringen av frågan om kvinnors representation under 
1993-års kongress innebär, överfört till ssu:s diskussioner, att ssu som 
organisation problematiseras och fördelningen av kvinnors representation 
betraktas som en fråga om makt, där män måste släppa makt och besluts-
fattande positioner till kvinnor. De alternativa problemframställningarna 
om könskvotering får, jämfört med tidigare, också ett ökat stöd inom 
förbundet. 
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433 Se tabell 2, kapitel 3 Andelen kvinnor som kongressombud i ssu mellan 1917–2001.
434 Mer specifikt analyserar jag ssu:s diskussioner under förbundskongresserna 1995, 1997, 
1999 och 2001.

I mitten av 1990-talet inleds en ny period i ssu:s historia genom att det 
sker en reell ökning av kvinnors representation inom förbundsstyrel-
sen och bland kongressledamöterna. 1995 är andelen kvinnor inom 

förbundsstyrelsen 50 procent, två år senare, 1997, är andelen kvinnliga 
kongressledamöter 46 procent och inom förbundsstyrelsen är över 50 
procent kvinnor.433 Syftet med det här kapitlet är att analysera hur ssu 
diskuterar kvinnors representation från mitten av 1990-talet, en tidpunkt 
då en omfattande ökning av andelen kvinnor inom ssu genomförts.434 
Det finns under perioden en kluvenhet i ssu:s diskussioner som är intres-
sant att belysa, detta i bemärkelsen av att ssu som organisation motsätter 
sig kvotering, samtidigt som de i praktiken inför lika representation av 
kvinnor i förbundsstyrelsen. I kapitlet illustrerar jag även att ssu från 
mitten av 1990-talet talar om ökad representation av kvinnor, feminism 
och jämställdhet som i det närmaste synonymt med varandra. Jag under-
söker dock inte hur feminism och jämställdhet som begrepp diskuterats 
generellt i den svenska samhällsdebatten. Istället resonerar jag översiktligt 
om hur begreppen diskuterats av ssu främst i samband med frågan om 
kvinnors representation. 

Det som skiljer källmaterialet från 1995 till 2000-talets början från 
tidigare år, är att diskussionerna under de senare förbundskongresserna, 
är mindre omfattande gällande frågan om kvinnors representation. Att 
diskussionerna om representation av kvinnor inom ssu minskar avspeglar 
det faktum att förbundet når konsensus kring en uppsättning lösningar 
som inte öppet ifrågasätts under kongresserna. Att diskussionerna om 
kvinnors representation mer eller mindre tystnar avspeglar också det fak-
tum att den statistiska representationen uppnåtts genom att andelen kvin-
nor överstiger andelen män i ssu:s förbundsstyrelse.

9.    SSU :S DISKUSSIONER OM 

KV IN NORS REPRESENTATION 

OCH FEMINISM 1995-2001
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435 ssu arbetar under förbundskongressen 1995 med specifika utskott. Utskotten bereder olika 
frågor och lägger sedan fram ett förslag som klubbar och distrikt får komma in med tillägg eller 
strykningar av. Genom detta förfarande arbetar förbundet inte lika mycket med motioner som 
behandlas på kongressen eller med att distrikts- och förbundsstyrelsen gör utlåtanden. Istället 
är det kongressledamöterna som förväntas reagera på utskottens förslag till text och föreslå 
ändringar.
436 Förbundskongress 1995, Inlägg av Veronica Palm, förbundsstyrelsen. Kongressprotokoll sid. 
248.
437 Förbundskongress 1995, Stockholms stads skrivning, Kongressprotokollet sid. 252.

Inför 1995 års förbundskongress skapar ssu ett jämställdhetsutskott. Ut-
skottet lägger inför denna kongress fram en text i handlingsprogrammet 
som ska behandlas. Det finns inga motioner till texten.435 ssu har tidigare 
enats om att kvinnors låga representation inte är ett problem inom ssu, 
utan riktat alla förslag för förändring mot arenor utanför ssu. Veronica 
Palm från förbundsstyrelsen inleder kongressdiskussionen 1995 med att 
hävda att jämställdhetsutskottets text nu står för en feministisk analys:

» Diskussionen om jämställdhet i ssu har under en ganska lång tid 
virvlat lite hit och dit, det har ofta handlat om praktiska lösningar mer 
än vad det har handlat om självklara analyser och ställningstaganden. 
Jag tycker att vi med den här texten klarar av att göra en analys, vi 
klarar av för första gången göra en skarp, en riktig och konsekvent fe-
ministisk analys av jämställdhet i vårt handlingsprogram. Det gör mig 
väldigt stolt och gör mig väldigt glad. «436

I Palms inlägg laddas feminism med en positiv innebörd och hon framhä-
ver att förbundets jämställdhetspolitiska ställningstaganden tagit utgångs-
punkt från ett feministiskt perspektiv. Vad det feministiska perspektivet 
består av framgår inte lika tydligt. Diskussionerna under kongressen 1995 
kretsar särskilt kring två tillägg till utskottets arbete. Det första förslaget 
på tillägg i texten är från Stockholms stads ssu-distrikt och de lägger 
fram förslag på könskvotering inom näringslivet: 

» ssu kämpar för att vi ska få många kvinnor i beslutande ställning 
i näringslivet och i samhällets beslutande församlingar. […]Under en 
övergångsperiod vill ssu kvotera in kvinnor och män för att bryta 
strukturer, anpassa mötesformer och beslut efter kvinnliga och man-
liga erfarenheter. Kvoteringen ska syfta till att avvecklas på sikt. Vi 
ställer oss positiva till könskvotering «.437 
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438 Förbundskongress 1995, Inlägg av Veronica Palm, förbundsstyrelsen. Kongressprotokoll sid. 
251.
439 Förbundskongress 1995, Inlägg av Veronica Palm, Förbundsstyrelsen, 252. 

I citatet riktas förslag på könskvotering inom näringslivet och riksdagens 
politiska församlingar. Stockholms stads ssu-distrikt menar att det krävs 
konkreta åtgärder för att kunna förändra samhällets normer och för att 
fler kvinnor ska kunna ta plats på ledande positioner. Förslaget om kvot-
ering inom näringslivets styrelser möter dock motstånd från förbunds-
styrelsen. Veronica Palm hävdar att förbundsstyrelsen tagit ett klart och 
bestämt ställningstagande mot könskvotering och motiverar förbundssty-
relsens ställningstagande:

» Det finns naturligtvis skäl för det och det är inte så att vi är onda och 
vill fortsätta att öka det patriarkala samhällets makt, utan snarare vill 
bryta det men har hittat andra medel. Vad vi vill göra är att vi tror 
fortfarande att man kan klara av att bygga ett samhälle på att öka kun-
skap, öka förståelse och bygga möjligheter mellan människor genom 
naturliga och icke fastlagda riktlinjer. «438 

Regleringar och tvång som könskvotering är inte möjligt att använda 
inom näringslivets styrelser, medan frivilliga åtgärder betraktas som » na-
turligt « och framställs vara ett självklart val för förbundet. Det råder i 
Palms resonemang ingen tvekan om vad som är en möjlig åtgärd, särskilt 
som » icke-fastlagda « riktlinjer konstrueras i för ssu positiva termer som 
» samhällsbyggande « och förutsätts ge upphov till ökad kunskap och för-
ståelse.439 Varken de som vill använda sig av kvotering eller positiv särbe-
handling vänder sig specifikt till förbundet, i termer av att det skulle fin-
nas behov av att använda denna typ av åtgärder inom ssu. Istället vänder 
ssu blickarna mot arenor utanför förbundet. 

Positiv särbehandling inom arbetsliv och näringsliv

Under ssu:s diskussioner på förbundskongressen 1993 etablerades en 
dominerande förståelse om att tillämpa positiv särbehandling på arbets-
marknaden och inom högskolan. Positiv särbehandling innebär att det 
underrepresenterade könet inte automatiskt får gynnas, utan arbetsgiva-
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440 Förbundskongress 1997, Föredragande från förbundsstyrelsen Luciano Astudillo. sid. 83.
441 Förbundskongress 1997, Inlägg av Luciano Astudillo, förbundsstyrelsen sid. 84.
442 Förbundskongress 2001, Inlägg av Kristian Krassman sid. 264.

ren har rätt att väga olika meriter mot varandra så länge de har betydelse 
för tjänsten. Strategin innebär vidare att personer av underrepresenterat 
kön kan anställas före likvärdigt eller bättre meriterade sökande av över-
representerat kön. Även om positiv särbehandling tillämpats som strategi 
redan från 1993 års förbundskongress, benämns strategin innebära » ett 
historiskt ögonblick « under förbundskongressen 1997.440 Vid kongressen 
1997 så beskrivs positiv särbehandling exempelvis som en feministisk åt-
gärd, genom att s.k. könsneutral kompetens problematiseras. Nya grupper 
som tidigare varit mer eller mindre uteslutna från politiskt arbete sägs i 
och med tillämpandet av positiv särbehandling kunna vara med och defi-
niera vad kunskap och kompetens innebär. Begreppen » kompetens « och 
» kunskap « betraktas vidare vara i ständig förändring.441 Denna förståelse 
är en fortsättning av ssu:s problematiseringar av synen på kompetens och 
kön under de senaste kongresserna, med den skillnad att åtgärden positiv 
särbehandling benämns vara feministisk vid förbundskongresserna 1995 
och 1997. 

Kvotering och positiv särbehandlings skiljer sig åt genom att kvotering 
handlar om att fördela i bestämda andelar, till exempel 50/50, vid till-
räckliga meriter, medan positiv särbehandling främst varit inriktad mot 
rekrytering och anställning av underrepresenterade grupper. Positiv särbe-
handling ingår ofta som lösning i målet mot lika fördelning mellan kvin-
nor och män i arbetslivet. Trots att det i princip råder konsensus kring att 
positiv särbehandling ska lösa kvinnors representation hörs en kritisk röst 
från ledamoten Kristian Krassman på kongressen 2001: 

» I vissa fall så kommer verktyget positiv särbehandling inte räcka till 
för att det underrepresenterade könet ska lyftas fram, då kan kvotering 
vara nödvändigt «442

Krassmans förslag avslås med hänvisning till att ssu antagit JämO:s skriv-
ning om positiv särbehandling. ssu anpassar sig genom detta beslut till 
JämO:s lösning och till den nationella jämställdhetspolitiken.
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443 ssu Handlingsprogram 2001 sid. 7.
444 Förbundskongress 1999 Inlägg Ibrahim Baylan sid. 194.
445 ssu 1997 Organisatoriskt handlingsprogram.
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Det stora problemen med kvinnors låga representation anses i slutet av 
1990-talet finnas bland chefer och professorer och positiv särbehandling 
ska tillämpas när det gäller tillsättandet av högre chefstjänster.443 Ibra-
him Baylan från förbundsstyrelsen hävdar exempelvis på 1999 års för-
bundskongress att högskolorna och universiteten är de institutioner som 
är sämst när det gäller jämställdhet.444 I ssu:s diskussioner framkommer 
inga inlägg, debatter, motioner som handlar om att den egna organisatio-
nen bör arbeta för att få in fler kvinnor. Det är utanför ssu, på universite-
ten, i näringslivet och på arbetsmarknaden som kvotering ska användas. 
Intresset för att förändra i utbildningens bas, dvs. att fler ska bli tekniker 
eller förskolelärare, som dominerat under 1980-talet, byts under 1990-
talet ut till ett intresse för samhällets elit. Lösningarna för att lösa låg 
representation inom ssu får under 1990-talet mer formen av individuella 
åtgärder som aktivt stöd och mentorer.445 Det är individens ansvar att 
förändra sig själv och sedan klättra i organisationen. 

Inom förbundet finns en ambivalens i tillämpningen av den struktu-
rella förståelsen av mäns makt. Det är exempelvis inte självklart att en 
strukturell förståelse av mäns och kvinnors politiska makt ger struktu-
rella lösningar. Åtgärderna är snarare arenaspecifika. På arenor utanför 
ssu passar strukturella lösningar, medan man inom förbundet praktise-
rar individuella lösningar under 1990-talet. Ambivalensen om var låg re-
presentation är ett problem och ska lösas, uttrycks även genom att ssu 
informellt tillämpar en form av varvade listor inom förbundets styrelser 
utan att reglera detta inom förbundets stadgar eller diskutera det på för-
bundskongresserna. ssu föreslår även att det politiska systemet generellt 
ska använda sig av » varvade listor « för att uppnå jämn könsbalans.446 
En lösning som ett flertal av riksdagspartierna tillämpat sedan början av 
1990-talet. 
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447 ssu Handlingsprogram 1999-2001, sid. 19-20.
448 När det gäller lagstiftning mot könsdiskriminering i Sverige lade Folkpartiet fram en första 
motion om lagstiftning mot könsdiskriminering 1970. Partiet menade att en lag skulle ha ett 
förebyggande syfte och kunna fungera opinionsbildande. Men motionen avslogs i riksdagen. De 
socialdemokratiska riksdagsledamöterna ansåg att en särskild diskrimineringslagstiftning inte 
var nödvändig eftersom den solidariska lönepolitiken som arbetsmarknadens parter kommit 
överens om skulle täcka frågan. Både lo och saf var motståndare till en lag mot könsdiskri-
minering eftersom de menade att överenskommelsen lika lön för likvärdigt arbete inom den 
privata sektorn var ett nog bra skydd. Socialdemokraterna ville lösa problemet genom informa-
tion och samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vidare motionerade folkpartiet och 
moderaterna om en utredning om lagstiftning i frågan 1971 och 1972. De följande motionerna 
kom även nu att avslås men 1974 bestämde den socialdemokratiska regeringen att frågan om en 
lag om könsdiskriminering skulle utredas. Detta arbete resulterar i rapporten pm till frågan om 
lagstiftning mot könsdiskriminering där utredaren Nina Pripps är negativ till en lagstiftning. 
Motståndet mot könsdiskriminerande lagstiftning innehöll dessa argument: att det blev för 
mycket arbete för enskilda individer som ska anmäla könsdiskriminering, en lag skulle kunna 
göra det svårt för positiv särbehandling av kvinnor i arbetsmarknadssatsningar och slutligen, 
menade Pripps att lagstiftning stred mot svensk tradition av hur arbetsmarknadens parter ska 
hantera konflikter. Frågan om lagstiftning tas inte på allvar upp förrän folkpartiet driver kravet 
på en jämställdhetslag 1976. De politiska partierna hade från början en sval inställning till 
jämställdhetslagen och folkpartiets förslag mötte stort motstånd. Arbetsgivarna var motstån-
dare till jämställdhetslagen och de fackliga organisationerna var skeptiska till lagen eftersom 
de menade att den stred mot den fria förhandlingsrätten mellan olika parter. Frågan tas upp 
på nytt 1979 då en jämställdhetslag drivs igenom, som innehöll förslag på aktiva åtgärder och 
formuleringar om en övervakningsenhet, vad senare kom att bli JämO. Jmf Lindvert (2002) sid. 
167–169, Baude m.fl.(1998).
449 Den amerikanska filosofen Nancy Fraser ser exempelvis en politisk utveckling under 1990-
talet från en ekonomisk omfördelningspolitik till en politik som bygger sina rättvisekrav på 
grundval av kulturellt erkännande. Fraser förespråkar en rättvisepolitik där både krav på eko-
nomisk omfördelning och kulturellt erkännande finns med. Fraser (1995) sid. 69 ff.

Den huvudsakliga arenan dit ssu:s åtgärder riktas är arbetsmarknaden 
och förbundet vill att diskrimineringslagstiftningen ska behandla kön.447 
Frågan om könsdiskriminering har en tradition i Sverige av att främst 
hanterats genom förhandlingar och överenskommelser mellan arbetsgi-
vare och fackföreningar och inte genom lagstiftning.448 

ssu föreslår exempelvis i sitt handlingsprogram från 1999 en skärp-
ning av diskrimineringslagstiftningen för att lösa problem med låg repre-
sentation av kvinnor. Fenomenet att lagstiftning och politik fokuserar på 
diskriminering av grupper får också ökad politisk och akademisk upp-
märksamhet under 1990-talet.449 

Den » självklara « feminismen

Det faktum att ssu från 1997 betecknar sig som ett feministiskt för-
bund är en spännande utveckling med tanke på den negativa innebörd 
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450 ssu (2002) sid. 136. Ett exempel på denna utveckling är att ssu ska ha påverkat partiets för-
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452 Hjelm (1999).
453 Blomberg (2002) sid.142.

som feminism tidigare haft inom förbundet. Infogandet av feminism berör 
historiska svårigheter med att förena en analys om klass och kön inom 
socialdemokratin och därför blir ssu:s diskussioner än mer intressanta. 
Feminism betraktades fram till mitten av 1990-talet som en icke-legitim 
politisk rörelse och idéströmning som ssu upprätthöll gränser mot, vil-
ket ssu:s diskussioner under 1970- och 1980-talet visar. På bara några 
få år börjar dock förbundet definiera sig som en feministisk rörelse. De 
två citaten nedan visar att ssu under det tidiga 2000-talet lägger stor 
vikt vid att framställa ssu som en organisation som tidigt definierade sig 
som feministisk. Förbundet framställer att deras feministiska arbete under 
1990-talet bidragit till socialdemokratins ideologiska utveckling på ett 
» enastående sätt. «450

» Det är helt klart att det sätt på vilket ssu drev jämställdhetsdiskus-
sionen starkt bidrog till hela socialdemokratins ideologiska utveckling 
på ett enastående sätt. Feminismen fördes in i socialdemokratin av en 
ung generation som under flera år arbetat med att formulera sin syn på 
hur makt och inflytande fördelas mellan män och kvinnor, varför den 
är ojämnt fördelad och vad som kan göras för att bryta mönstret. «451

I relation till Jonny Hjelms resonemang om fackförbundens historieskriv-
ning kan denna hyllande retorik betraktas i ljuset av att ungdomsförbun-
det vill lyfta fram betydelsen av medlemmarnas engagemang för att in-
gjuta en känsla av betydelse för ssu:arna.452 Genom denna beskrivning 
framhålls att ssu:s medlemmar har möjlighet att påverka den nationella 
politiken och moderpartiet.

» ssu uppfattade sin samtid tidigt och vävde in feminismen i socialde-
mokratisk ideologi i ett skede när andra politiska krafter höll på att ta 
patent på jämställdhetsfrågorna. Det var ssu:s stora ideologiska gär-
ning under åren kring millennieskiftet. Det var en god gärning. «453
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Citaten uttrycker en motsägelsefullhet. Hur kan exempelvis ssu förstå sin 
samtid tidigt, då de menar att andra politiska aktörer mer aktivt arbetade 
med jämställdhetsfrågor och höll på att göra dessa frågor till sina? Då 
kan de inte ha varit först ute. För att gå tillbaka några år tidigare, från 
2002 till förbundskongressen 1997, visar analysen av kongressmaterialet 
att ssu haft stöd från delar av partiet att definiera sig som feminister. 
På kongressen 1997 håller Ulrica Messing, dåvarande socialdemokratisk 
jämställdhetsminister, tal. I detta uppmanar hon ssu att bli mer uttalat 
feministiska. ssu kan på så vis sägas ha stöd, och befinna sig under ett 
visst tryck från partiet, för att ansluta sig till en feministisk analys. Mes-
sing säger: 

» Vilka förslag vill nu ssu på den här kongressen lägga fram för att 
åstadkomma den omfördelning mellan kvinnor och män som jag har 
pratat om? Jag kommer att lyssna på era synpunkter. Men kom också 
ihåg att det inte är lätt att engagera sig för jämställdhet. Motståndet är 
fortfarande stort och många känner sig hotade. Ett exempel på det är 
det förlöjligande av de män som vågat föreslå praktiska förändringar 
som finns för att öka jämställdheten, som Carl Tham till exempel med 
de kvinnliga professurerna. Därför behövs ssu i jämställdhetsdebatten. 
Ta frågan på allvar. Jag såg ett ombud från Göteborg på TV igår, jag 
tror att du hette Sofia Olsson. Du tyckte att ssu borde bli mer uttalat 
feministiskt. Jag håller med dig. «454

Efter jämställdhetsministerns tal under kongressdebatten 1997 råder en 
fullständig konsensus kring att feminism ska ingå i principprogrammet 
bland förbundets ideologiska utgångspunkter. De som deltar i debatten 
yrkar » självklart « bifall till skrivningarna om feminism.455 Lena Hal-
lengren från förbundsstyrelsen kommenterar feminismens infogande och 
understryker också den självklarhet som nu finns kring frågan: » Ja, då 
får jag äran att komma in precis här i någon feministdebatt. Mycket spän-
nande! «456 Citatet ovan visar även att Messing sammankopplar feminism 
med att öka representationen av kvinnor och omfördela makt mellan män 
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och kvinnor. I jämställdhetsministerns tal, men också i ssu:s egna dis-
kussioner, används jämställdhet, ökad representation och feminism paral-
lellt med varandra. I genomgången av ssu:s diskussioner syns endast en 
enstaka ledamot som uttrycker kritik mot att feminism som ideologisk 
strömning ska ingå i principprogrammet. Det är kongressledamoten Ro-
ger Johansson som motsätter sig att ssu ska använda sig av feminism: 

» Vi ser att feminism som begrepp smutsats ned av diverse obskyra per-
soner i organisationer som vill mena någonting annat än vad vi kanske 
vill mena med det. Därmed tycker vi att det är dumt att ta en konflikt 
om ett sådant begrepp. Vi vill inte ha det med, vi vill stryka meningen 
överhuvudtaget. «457

Citatet uttrycker ett synsätt som en minoritet av ledamöterna står för, 
att det finns ett visst motstånd mot förändringen att skriva in feminism i 
stadgarna. Denna konkurrerande framställning har dock mycket lite in-
flytande. Genom att feminism framställs ha en liknande innebörd som 
jämställdhet omdefinieras feminism inom ssu till ett mer positivt laddat 
begrepp än tidigare, vilket möjliggör för begreppet att ta plats som en av 
ssu:s ideologiska utgångspunkter. Denna diskussion visar även att ssu får 
stöd för att ansluta sig till en feministisk analys av det socialdemokratiska 
partiet genom företrädare som Ulrika Messing, även om partiet självt inte 
skriver in feminism i partiprogrammet förrän 2001. 
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rade Gertrud Åström begreppet jämtegrering som en svensk version av mainstreaming. Se skrif-
ten  «Härifrån till jämställdheten « (1998).

Akademisk feminism och jämställdhetspolitik inom ssu

I den jämställdhetspolitiska propositionen Delad makt delat ansvar från 
1993 används Yvonne Hirdmans teori om ett genussystem för att tydliga-
re koppla jämställdhetsarbetet till en maktanalys.458 Makt och betydelsen 
av maktanalys lyfts fram som centrala utgångspunkter för jämställdhets-
politiken. I regeringens jämställdhetspolitiska skrivelser Skr. 1996/97:41 
och i Jämt och ständigt från 1999/2000 används begreppet » könsmakt-
ordning « som sägs innebära att mäns relativa överordning och kvinnors 
relativa underordning upprätthålls och återskapas i samhället. ssu använ-
der begreppet » könsmaktordning « i sitt handlingsprogram 1999:  

» Eftersom alla människor är en del av ett socialt sammanhang är det 
omöjligt att individuellt frigöra sig från könsroller. Det system som gör 
oss till kvinnliga och manliga, till våra sociala kön, måste brytas. Verk-
tygen är politik och att bryta könsmaktordningen måste finnas med i 
alla politiska områden. «459

Begreppet könsmaktordning kan sägas implicera en strukturell förståel-
se av maktrelationer mellan könen och sägs vara skapad av traditionella 
könsroller, men också av kvinnans ekonomiska beroendeförhållande av 
enskilda män och av män som kollektiv. ssu använder sig vidare parallellt 
av både genussystem och könsmaktordning. 

I ssu:s handlingsprogram från 1999 beskrivs ssu vara en likhetsfe-
ministisk organisation som aktivt ska arbeta mot att avskaffa » genus-
systemet «. Detta ska ske genom jämställdhetsintegrering som politiskt 
verktyg, genom tillämpandet av positiv särbehandling vid anställningar 
på arbetsmarknaden och en jämn könsfördelning av de politiska uppdra-
gen.460 Alla dessa åtgärder riktas mot arenor utanför ssu. Jämtegrering, 
som ssu talar om, är ett begrepp som myntats av Gertrud Åström när 
hon arbetade på Svenska kommunförbundet och är en svensk omskriv-
ning av jämställdhetsintegrering.461 Under mitten av 1990-talet blev jäm-
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ställdhetsintegrering en dominerande åtgärd inom den svenska jämställd-
hetspolitiken. Förbundets ställningstaganden följer således efter den förda 
jämställdhetspolitiken. 

Feminism som negativ symbol

Den tidigare ssu:aren och politiska skribenten Jesper Bengtsson skriver i 
boken Det måttfulla upproret Lindh, Sahlin och Wallström och 20 år av 
politisk förnyelse: 

» Det är lätt att glömma hur fort det gått. För femton år sedan var 
feminismen en kontroversiell fråga inom socialdemokratin. När jag 
gick min första veckokurs på ssu:s kursgård Bommersvik i februari 
1986 råkade jag komma över den handledning som kursledarna an-
vänt när de planerade kursen. Materialet måste ha varit framtaget av 
ssu-förbundets studiearbetsgrupp några år tidigare, sannolikt i slutet 
av 1970-talet. I avsnittet om de politiska ideologierna stod det att kurs-
deltagarna skulle lära sig att argumentera mot följande konkurrerande 
ideologier: liberalismen, konservatismen, kommunismen, feminismen 
och ekologismen. «462

Citatet ovan speglar de socialdemokratiska gränsdragningarna gentemot 
borgerligheten, vänsterrörelsen, kvinnorörelsen och miljörörelsen som Åsa 
Linderborg belyser i sin avhandling Socialdemokraterna skriver historia. 
Utifrån läsningen av ssu:s diskussioner menar jag att det fram till början 
av 1990-talet råder i det närmaste en kompakt tystnad om feminism som 
ideologi och rörelse. ssu talar knappt om feminism under hela 1970- eller 
1980-talet, och om begreppet feminism används inom ssu:s diskussio-
ner på förbundskongresserna är det i symboliska termer. Benämnandet 
av feminism är inte okomplicerat i det avseende att även den socialistiska 
kvinnorörelsen under stora delar av 1970-talet inte ville kalla sig för femi-
nister, som genomgången i kap 5 visar. 
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Under diskussionerna på kongressen 1990 artikuleras feminism som en 
negativ symbol, i form av en » borgerlig feminism « som driver fram köns-
kvotering på liberal grund. Ett citat från Skånes ssu-distrikt får illustrera 
detta:

» Kvoteringstanken utgår rent ideologiskt sett från en borgerlig feminis-
tisk utgångspunkt vilket i sig torde göra kvoteringsmodellen suspekt i 
en socialistisk organisation som ssu. «463 

Feminismen samkonstrueras i citatet med liberalism som 1990, liksom 
under decennierna tidigare, ger negativa associationer i ssu. Feminism 
beskrivs exempelvis som en » borgerlig humanism « som anses gå emot 
ssu:s utgångspunkt om att alla är jämlika, oavsett kön, bakgrund, ut-
bildning och social bakgrund. Feminism sägs även innebära att » klass-
förtrycksaspekten « blir oviktig och att könstillhörigheten utgör en över-
ordnad samhällsstrukturerande princip, vilket innebär att effekterna av 
könsförtryck ska lösas med » könsrelaterade « lösningar. Detta, hävdas 
det, till skillnad mot en socialistisk utgångspunkt där lösningar utgår från 
ett » djupare « perspektiv.464 Denna form av retorik bygger på underliggan-
de antaganden om att feminism innebär att kvinnor som grupp ska sättas 
framför andra grupper. Inom diskussioner om kvinnors ökade representa-
tion förekommer begreppet feminism, särskilt i samband med att avlegiti-
mera användningen av kvotering. ssu förutsätter fram till 1990-talet att 
feminism innebär att kvinnor ska gynnas framför män, och könskvotering 
anses baseras på idéer från » borgerlig feminism «, vilket framställs vara 
en » oacceptabel utgångspunkt « för politiskt tänkande inom ssu. Under 
denna tid används begreppet främst i syfte att skrämma och avlegitimera 
förslaget om könskvotering inom förbundet. 
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Kvinnors vardagsliv och feminism – två helt olika saker? 

För att sätta ssu:s diskussioner om kvinnors representation från mitten av 
1990-talet i ett sammanhang och ytterligare belysa hur representations-
frågan hänger samman med ssu:s förståelse av feminism gör jag en kort 
historisk tillbakablick. Hur ssu talat om feminism fram till 1980-talet 
framkommer i ssu-skriften Ung och radikal, ssu från 1950 till 1980 -
talet. Det är Ulla Johansson, den enda kvinnan i ssu:s förbundsstyrelse 
mellan 1955 och 1958, och Monica Andersson, suppleant i förbundssty-
relsen mellan 1978 till 1981, som intervjuas.465 I skriften hävdar Anders-
son och Johansson att begreppen feminism och jämställdhet inte passat 
ihop med ssu:s sätt att problematisera politiska frågor. Andersson och 
Johansson menade att majoriteten av 1970-talets kvinnorörelse kom från 
medelklassen vilket de antar medfört att ssu:s arbetarklasstjejer inte kän-
de sig hemma i kvinnorörelsen. Johanssons och Anderssons diskussioner 
visar att » feminism « och » jämställdhet « under 1980-talet talas om som 
medelklassfrågor av ssu och skiljs ut som frågor som inte angår förbun-
det. Jämställdhet sägs dock ha sin motsvarighet i vad ssu kallar för » var-
dagsfrågor «: 

» Däremot har de grundläggande frågor som betyder mycket för kvin-
norna jämlikhet, barnomsorg, självständighet, rätt till arbete drivits 
hårt av ssu. Det hänger ihop med att ssu väldigt mycket utgått från 
vardagsproblemen. Det är också ssu:s styrka. «466 

ssu uttrycker en gränsdragning gentemot både jämställdhet och feminism 
i relation till vad ssu kallar för » vardagsfrågor «. De två intervjupersoner-
na hävdar exempelvis att jämställdhet aldrig varit någon viktig fråga i ssu 
och att feminism som politisk rörelse inte påverkat ssu. Däremot menar 
de att ssu drivit » viktiga vardagsfrågor « för kvinnor.467 Genom gräns-
dragningarna vill ssu framhäva att de inte påverkats av kvinnorörelsens 
problembeskrivningar och att exempelvis utbyggnaden av barnomsorgen 
som daghem är » deras « fråga. Samtidigt har frågan om fler daghem och 
möjligheterna för att kombinera familj och politiskt arbete diskuterats av 
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andra politiska partier, socialdemokratiska kvinnoförbundet samt drivits 
starkt av kvinnorörelsen. 

ssu benämner ofta sig självt för » verklighetssynens ungdom «, ett ut-
tryck som den tidigare ssu-ordföranden Rickard Lindström ska ha myn-
tat. Detta uttryck används även som en beteckning av ssu under 1990-
talets kongresser. » Verklighetssynens ungdom « implicerar en slagsida för 
» praktisk « handling, att man vill se resultat bland människors livsvill-
kor.468 Ideal om praktisk handling leder bland annat till en skepsis mot 
akademiker och medelklass, någonting som feminism associeras med 
under 1980-talet. I ssu:s diskussioner poängteras att kvinnor från olika 
klasser har olika erfarenheter och inte kan samlas genom ett gemensamt 
intresse.

» Alla « blir feminister

Nina Blomberg skriver i ssu- antologin Vårt politiska 1990 -tal från 
2002: 

» I en tid då det politiska samtalet ofta fick kritik för att inte vara ange-
läget och ha tappat kraft kändes det befriande för många inom ssu att 
en fråga som handlar om frigörelse och frihet engagerade och berörde 
så starkt. I grunden fanns samma engagemang som alltid varit själva 
existensberättigandet för socialdemokratin: En kamp mot allt det som 
ligger i vägen för alla människors rätt till frihet. «469 

I Blombergs formuleringar görs feminism i början av 2000-talet till en 
grundläggande frihetsfråga för den socialdemokratiska ungdomsrörelsen. 
Feminism definieras som arbete mot kvinnors strukturella underordning i 
ett patriarkalt samhälle. ssu poängterar att sociala skillnader mellan män 
och kvinnor inte beror av biologiska olikheter. Detta visar på vikten av att 
positionera sig mot diskussioner om biologiska skillnader eller biologisk 
essentialism som varit uppe till diskussion under 1990-talet.470 Processen 
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för att bli ett feministiskt förbund beskrivs i början av 2000-talet, då an-
tologin kommer ut, att ha varit okomplicerad och ssu som organisation 
anses ha varit enade kring en feministisk profil.471 För att förstå denna 
historieskrivning är det viktigt att hålla i minnet att feminism under tidigt 
2000-tal blir ett begrepp som » alla « måste förhålla sig till. Kristdemo-
kraterna lanserar exempelvis en etisk feminism, Lars Leijonborg skriver 
boken Liberalfeminism och partiordföranden för socialdemokraterna kal-
lar sig för likhetsfeminist. Ungdomsförbunden och deras moderpartier 
skapar den » feminism « som bäst överensstämmer med deras respektive 
ideologiska utgångspunkter. Detta tyder på att feminism blir så pass eta-
blerat att det blir ett » öppet « begrepp, det blir alltså möjligt att fylla med 
olika innehåll beroende på politiskt perspektiv. I relation till hur enkelt 
ssu definierar sig som feminister 1997 ges en bild av samförstånd, vilket 
lämnar ssu:s tidigare negativa inställning till feminism oproblematiserad 
av förbundet. Det som gör det möjligt för ssu att så självklart definiera 
sig som ett feministiskt förbund är, som jag tidigare visat, att ssu omfor-
mulerar feminismens innehåll till ett jämställdhetsbegrepp samtidigt som 
förbundet får stöd från jämställdhetsministern att definiera sig som femi-
nister. Feminism som politiskt perspektiv har också starkt stöd utanför 
förbundet, den » ligger i tiden «, jämställdhetspolitiken under 1990-talet 
sägs utgå från en feministisk grund och ssu vill vara med på tåget och ses 
som de som driver fram en ideologisk förändring inom socialdemokratin. 
Det finns ett tydligt intresse hos ssu att positionera den egna organisa-
tionen gentemot partiet. Emil Högberg gör ett inlägg under förbundskon-
gressen 1999 som visar på detta: 

» Jag tror nämligen att jämställdhetspolitiken måste få en mer framträ-
dande position inom socialdemokratin.[…] Jag tycker att vi ska upp-
märksamma det här mer. Och föra ut det här mer och konkretisera 
det inom en rad politikområden, så har vi chansen att tillsammans 
med den i mitt tycke nyväckta feminismen som har fått en rejäl skjuts i 
samhällsdebatten och själva få ett rejält inflytande i densamma. Nästa 
steg måste vara att försöka påverka hela arbetarrörelsen att bli tydligt 
feministisk. «472
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Att kalla sig för ett feministiskt förbund kan dock innebära vissa förplik-
telser, som att vara tvungen att leva upp till ett visst feministiskt innehåll. 
Inom ssu diskuteras i slutet av 1990-talet vad begreppet feminism borde 
betyda för förbundet. Några kongressledamöter menar att den feminis-
tiska analysen i förbundet måste fördjupas. Ledamoten Anna Schönbeck 
hävdar » Vi har i detta program nu konstaterat att vi är en feministisk 
rörelse och då tycker vi från västdistrikten att vi kanske ska visa det ge-
nom att ha några slags åsikter om feminismen. «473 Hon får medhåll av 
ledamoten Moa Lisa Fransson från Bohuslän som vill att ssu definierar 
vilken typ av feminister de är.474 

Några år senare, under kongressen 2001, uttrycker Kristin Linderoth, 
Skåne ssu-distrikt kritik om att en analys av kapitalismens roll i kvinno-
förtrycket försvinner i ssu:s skrivningar. Linderoth menar att 1990-talets 
diskussioner medfört att begreppen feminism och jämställdhet blivit » mo-
deord « som vem som helst kan ställa sig bakom oavsett politisk hemvist.475 
Ledamoten Jytte Guteland från Stockholms län säger dock: 

» Vi kan inte ställa oss bakom Skånes förslag att lyfta in klassperspek-
tivet i den feministiska skrivelsen. Vi anser att det är att tona ned det 
viktiga.. vi tycker att det viktiga här är att betona könets roll. « 476

Vad som inte lyfts fram i jämförelse med ssu:s tidigare diskussioner om 
låg representation av kvinnor är nu en kritik av kapitalism som samhälls-
system. Däremot sägs kön och klass vara lika viktigt inom den socialde-
mokratiska ideologin. 
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ssu:s egen syn på varför feminism inkorporeras i ssu är att begreppet 
fungerar som en brygga mellan vänster- och högerkrafter i förbundet. Att 
» alla « kan enas kring feminism sägs bli en förenande kraft efter kongres-
sen 1999, som innebar konflikter mellan vänster- och högergrupperingar 
inom förbundet.477 År 2000 genomförs också kampanjen ssu:s feministår. 
Det är viktigt för ssu, som under slutet av 1990-talet stått för ideologis-
ka stridigheter mellan höger- och vänsterströmningar, att hitta vägar att 
framställa förbundet som enat och konfliktfritt. Att de flesta inom organi-
sationen kan ansluta sig till ssu:s jämställdhetsdefinition av feminism kan 
vara en väg att slippa ta upp infekterade förbundsstrider. 
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Fler kvinnor inom ssu och en omtolkning av 
feminism till jämställdhet

Från mitten av 1990-talet förstår ssu låg representation av kvinnor i ter-
mer av makt och strukturell underordning och manliga normer problema-
tiseras. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet knyts manliga nor-
mer till en könsmaktordning och ett genussystem inom politiken. Genom 
den diskussionen synliggörs både män och kvinnor som politiska aktörer 
och kategorier. 

Från 1995 råder det konsensus kring att positiv särbehandling bör 
användas gällande anställningar av det underrepresenterade könet. Låg 
representation förstås som ett problem om könsdiskriminering på arbets-
marknaden och inom näringslivet. Det är inom näringslivet och den högre 
utbildningen som den låga representationen av kvinnor ska förändras. I 
den mån låg representation av kvinnor existerar inom ssu från mitten av 
1990-talet ska den lösas genom aktivt stöd till de underrepresenterade, 
med mentorer och utbildning. Det betyder att ssu kombinerar både in-
dividuella och strukturella lösningar på problemet, individuella inom det 
egna förbundet och strukturella på representationsproblem utanför ssu. 
En intressant iakttagelse, som även tidigare kapitel behandlat, är att ssu 
informellt fortsätter att tillämpa lika representation mellan män och kvin-
nor i förbundsstyrelsen trots att de inte skriver in åtgärden i stadgarna. 

Normer om frivilliga åtgärder, där frivillighet framställs som något 
naturligt och självklart formar ssu:s politik under åren 1995 till 2001. 
Det är arenor utanför ssu som ska driva feminism och jämställdhetsfrå-
gor där också frågan om ökad representation ingår. Under perioden från 
1990 fram till 2001 diskuteras låg representation främst utifrån rättvise- 
och resursargument, vilket medför att ssu liknar det socialdemokratiska 
partiet i sin argumentation. Även partiet har främst använt rättvise- och 
resursargument när det gäller att förorda ökad representation.478 Resurs-
argumentet bygger på att kvinnor och män bidrar med olika kunskaper 
och erfarenheter. 

Från att låg representation främst varit en fråga för utbildningssektorn, 
med problematiska mansdominerade utbildningar, över att under tidigt 
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1990-tal söka lösa underrepresentationen inom förbundet, förflyttas un-
der slutet av 1990-talet fokus till diskriminering av kvinnor på arbets-
marknaden. ssu vill exempelvis från 1999 års förbundskongress skärpa 
diskrimineringslagstiftningen och utveckla ett starkare rättsligt skydd mot 
diskriminering på grund av kön, sexuell läggning och etnisk bakgrund.479 
Diskrimineringsfrågorna kopplas till arbetsmarknaden och inte till andra 
samhällssektorer vilket kan få till följd att frågor om ekonomisk omför-
delning blir svåra att ta upp då makten att definiera problemet ligger inom 
lagstiftningen, snarare än inom politiken. Jämlikhet ska främst uppnås 
genom utbildning och genom att enskilda individer rustas för att klara 
arbetsmarknaden. Denna förskjutning under 1990-talet från politiska 
lösningar som omfördelningspolitik till erkännande av diskriminering av 
grupper, talar exempelvis Nancy Fraser om i termer av en förflyttning från 
omfördelningspolitik till erkännandets politik.480 

Feminism beskrivs vidare av förbundet som ett jämlikhetsbegrepp vil-
ket går ihop med ssu:s ideologiska arv. Carin Jämtin, medlem av för-
bundsstyrelsen mellan 1994–1997, beskriver i början av 2000-talet för-
bundets syn på feminism under tidigt 1990-tal: 

» Att vara feminist uppfattades som att vara för tjejer i alla samman-
hang, att framhålla kvinnans värde som större än mannens. Detta gick 
inte ihop med den socialdemokratiska grundsynen om alla människors 
lika värde. Idag uppfattas feminismen mer som ett jämlikhetsbegrepp, 
ordet har avdramatiserats «.481

Citatet från Carin Jämtin ger röst för omformuleringen av feminism inom 
ssu. Genom att samverkan mellan könen betonas och att kvinnor inte ska 
få några » fördelar « framför andra fylls feminism som begrepp med nytt 
innehåll för ssu. 

Det finns även ett mått av konkurrens om frågan från andra ungdoms-
förbund. Debatten om feminism i slutet av 1990-talet inom Ung Vänster, 
hävdar ssu:aren Love Flygren, fungerade som en väckarklocka för ssu: 
» Många varnade för att de skulle ta över frågan. Samtidigt vaknade man 



till och insåg att något höll på att hända i hela samhället. «482 Det blir 
alltså omöjligt för ssu att fortsätta som ett icke-feministiskt förbund när 
Ung Vänster formulerar feminism som politik. Även det faktum att ssu 
internt har personer som definierar sig som feminister leder till att tidigare 
regler och normer i ssu om feminism som ett » medelklassliberalt « projekt 
utmanas och omformuleras. Tidigare argument om att feminism tillhörde 
medelklassens kvinnor framfördes inte under denna tid.483 Det blir således 
möjligt att vara både socialist och feminist. ssu:s ideologiska diskussio-
ner om feminism medför dock inte att ssu:s egen organisation hamnar i 
centrum för problematiseringar eller diskussioner, utan snarare är fokus 
riktad mot politiska arenor utanför förbundet. ssu ska få fler att bli » fe-
minister « snarare än att fördjupa och förankra idéerna i förbundet.

482 Blomberg (2002) sid. 152.
483 En förändring som kan bidra till detta är att ssu:s medlemmar från 1980-talet till skillnad 
mot tidigare decennier i högre utsträckning har medelklassbakgrund. Peterson (1999).
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10.   UNGA MEN 

INTE RADIKALA 

Syftet med avhandlingen har varit att undersöka hur könspolitik kon-
strueras inom ssu genom frågan om politisk representation av kvin-
nor. Min ambition har varit att synliggöra det socialdemokratiska 

ungdomsförbundet (ssu) som en betydelsefull politisk arena där könspoli-
tiska frågor diskuteras och formuleras. Jag har under avhandlingsarbetets 
gång varit intresserad av att besvara frågor om hur kvinnors representa-
tion framställts i förbundet. Detta för att blottlägga vilka möjligheter och 
begränsningar som omgärdar frågan inom ssu. Jag har inte närmare un-
dersökt frågor om varför, i bemärkelsen av att förklara varför ssu agerat 
på ett visst sätt, och andra förbund eller partier på ett annat. 

Avhandlingen visar hur förbundskongressen fungerat som en politisk 
plattform för utvecklandet och formulerandet av ssu:s politik. Undersök-
ningen bygger på analyser av ssu:s kongressmaterial och jag har velat 
låta läsaren nära följa med i förbundets diskussioner. Denna närhet till 
skapandet av politik skulle jag vilja hävda är en av studiens utmärkande 
drag. Ofta brukar undersökningar av politiska organisationer eller debat-
ter fokusera på dominerande eller representativa synsätt för organisatio-
nen, medan alternativa uppfattningar inte lyfts fram och analyseras. På så 
vis utgör min undersökning ett undantag. Jag har velat belysa och gran-
ska flera olika framställningar av problemet med kvinnors representation. 
ssu, eller andra politiska ungdomsförbund, har inte tidigare varit föremål 
för könsteoretiska analyser och därför bidrar denna avhandling med ett 
nytt perspektiv på ett outforskat område. 

Avhandlingens viktigaste empiriska resultat är att ssu har haft mycket 
liten egen drivkraft när det gäller att åtgärda frågan om kvinnors låga 
representation inom förbundet. ssu är inte en föregångare som drivit 
på frågan gentemot andra ungdomsförbund eller det egna partiet. Sna-
rare följer förbundet efter vad den nationella jämställdhetspolitiken, mo-
derpartiet och det socialdemokratiska kvinnoförbundet redan etablerat 
som ett » problem «. Undersökningen visar att ssu:arna har vågat vara 
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samhällsförändrande när det gäller frågor som organiseringen av sam-
hällsekonomin eller välfärdsfrågor. Däremot sträcker sig inte förändrings-
benägenheten till könspolitiska frågor, i form av frågan om kvinnors re-
presentation. Detta är ett resultat som bryter med tidigare föreställningar 
om ungdomsförbundet som mer samhällsförändrande än moderpartiet.484 
När det gäller kvinnorepresentationen börjar ssu:are inte förrän under 
1990-talet tillämpa metoder som drastiskt ökar andelen kvinnor i förbun-
dets styrelse. Att det funnits problem med låg representation av kvinnor 
inom förbundet har erkänts tidigare, men det är hela tiden någon annan, 
någon annanstans, som ska lösa underrepresentationen. 

Avhandlingens andra viktiga resultat handlar om undersökningens teo-
retiska och metodologiska ansats. Undersökningens analytiska utgångs-
punkter har utvecklats i dialog med arbetet med ssu:s kongressmaterial 
och debattskrifter. Till att börja med var Carol Bacchis » Vad är proble-
met? «– ansats till stor hjälp när jag analyserade kongressprotokoll samt 
motioner och utlåtanden över dessa. Protokollen är formulerade i termer 
av vad som är ett » problem «, dess orsak och lösningar. Bacchis ansats 
var därför fruktbar och underlättade granskningen av de antaganden och 
värderingar som konstituerar de diskursiva gränserna för hur frågan om 
kvinnors representation kan förstås och diskuteras. 

Jag upptäckte dock att det var svårt att med hjälp av » Vad är proble-
met « – ansatsens frågor synliggöra alla aspekter av motstånd mot köns-
politiska förslag som förekom i ssu:s diskussioner. Därför har jag i ett av 
avhandlingens kapitel använt mig av termen » hinder «. Med inspiration 
från Peter Bachrach och Morton Baratz’s definitioner av hinder har jag 
synliggjort och analyserat hur olika hinder för att lösa frågan om låg kvin-
norepresentation kommer till uttryck i ssu:s diskussioner. Ett av de mest 
framträdande hindren är att ssu förhåller sig passivt när det gäller att öka 
representationen av kvinnor. I förbundets diskussioner används vidare s.k. 
symboliska hinder, vilket innebär att alternativa problemformuleringar 
etiketteras på ett sätt som förbundet uppfattar som negativt. Exempelvis 
framställs kvotering under kongressdebatterna stå i motsättning till socia-
lism. Hindren används främst för att förhindra att åtgärder som kvotering 
tillämpas inom ssu. Samtidigt som en majoritet av förbundets kongressle-
damöter under hela den undersökta tidsperioden håller fast vid retoriska 

484 Jmf. Peterson (1999) sid. 195.
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strategier (dvs. att tala och i allmänna termer verka för en ökad repre-
sentation av kvinnor) så presenteras under kongresserna konkurrerande 
problemframställningar som utmanar ssu:s tidigare politik. Genom lös-
ningar som könskvotering, centralt jämställdhetsarbete och arbete med 
jämställdhetsplaner ifrågasätts användandet av retoriska strategier och 
frivilliga målsättningar. Dessa alternativa förslag problematiserar i hög 
utsträckning den egna organisationens underliggande normer. 

Utlyftande praktiker

Genom att analysera kongressmaterialet i termer av hinder blev jag upp-
märksam på ett annat fenomen i ssu:s diskussioner. Detta kallar jag för ut-
lyftande praktiker. Konkret innebär dessa att förslag om att öka kvinnors 
låga representation ofta omformuleras och förflyttas från att inledningsvis 
vara ett internt förbundsproblem som ssu har ansvar för att lösa, till att 
flyttas » ut « till att vara ett problem för arenor utanför ssu. Fenomenet 
att förlägga ansvaret att lösa problemet utanför ssu:s organisation belyser 
oviljan inom förbundet att problematisera den egna organisationen. En 
iakttagelse som korresponderar med oviljan att problematisera förbundet 
är att det inom ssu:s diskussioner framträder en självbild av förbundet 
som en » oas « utan de problem med ojämlika könsstrukturer som finns i 
samhället i övrigt. Denna självbild är ett uttryck för att förbundet gente-
mot de egna medlemmarna vill framställa organisationen som rättvis och 
utan diskriminering. 

Inom ssu:s diskussioner framkommer också att » problemet « ofta defi-
nierats inom de problemframställningar som förbundsstyrelsen företrätt. 
Ett undantag finns, och det är då förbundsstyrelsen under förbundskon-
gresserna 1990 och 1993 för fram förslaget att kvotering bör tillämpas 
inom ssu. Vid dessa kongresser lyckas inte förbundsstyrelsen få gensvar 
för sitt synsätt på hur » problemet « borde lösas. Detta understryker svå-
righeterna även för förbundsstyrelsen att använda reglerande åtgärder. 
Genom att benämna och analysera hinder och utlyftande praktiker bi-
drar jag, till med att synliggöra hur starkt motståndet från den etablerade 
ordningen inom förbundet varit mot att öka andelen kvinnor i förbundets 
ledning under perioden från 1970- till början av 1990-talet. 
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Hur ska » problemet « lösas? 

Den dominerande lösningen för att öka kvinnorepresentationen inom 
ssu är under 1970- och 1980-talen retoriska strategier, vilket innebär 
att ssu:arna talar om vikten av att få in fler kvinnor på högre positioner i 
organisationen.485 Under 1990-talet är den dominerande lösningen för att 
öka kvinnors representation positiv särbehandling på arbetsmarknaden 
och inom högskolan. Det är inte med några undantag möjligt att öka re-
presentationen till ssu:s högsta beslutsfattande organ med stadgereglera-
de åtgärder, som till exempel kvotering. Däremot går det bra att använda 
kvotering till utbildningssektorn eller när det gäller rekrytering till högre 
positioner inom det svenska näringslivet. Gemensamt för dessa åtgärder är 
att de ska genomföras utanför ssu och påverkar således inte valet av den 
egna organisationens representanter till beslutsfattande positioner. Under 
1990-talets kongresser utvecklas dock en praxis att eftersträva jämn köns-
fördelning till förbunds- och distriktsstyrelser inom förbundet. Förbundet 
tvingas ta hänsyn till den samhälleliga opinionen, till andra partier och 
även till det socialdemokratiska kvinnoförbundets krav, att öka represen-
tationen av kvinnor i förbundet. ssu blir med andra ord tvunget att för-
hålla sig till en ny realitet då kvinnors representation blivit en viktig fråga 
på den allmänpolitiska dagordningen. Att förbundet informellt börjar ta 
in fler kvinnor på beslutsfattande positioner är dock inte något som disku-
teras under förbundskongresserna, utan det är något som syns i statistiken 
om könsfördelningen inom förbundsstyrelsen. I praktiken går alltså ssu 
från mycket långsamma förändringar till en snabb jämn representation 
av män och kvinnor i förbundsledningen under 1990-talet. En intressant 
ambivalens är att ssu inte vill förändra organisationens grundläggande 
strukturer genom stadgeändringar, trots den reella ökningen av andelen 
kvinnor i dess ledning. 

ssu:s diskussioner berör även två andra viktiga frågor: Ligger ansvaret 
för att skapa förändring på en central arena inom ssu eller i de lokala de-
larna av organisationen? Eller ligger ansvaret innanför ssu snarare än ut-
anför? ssu:s diskussioner under förbundskongresserna visar att betydelsen 
av arenan för politisk förändring är viktig för hur problemet framställs. 
Den lösning som blir dominerande i förbundet under 1970- och 1980-
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Malin Rönnblom (2005) och Lenita Freidenvall (2006).

talet är att arbetet för att öka representationen av kvinnor i förbundet an-
tingen ska utföras lokalt i distrikt och i klubbar, eller av arbetsmarknaden 
och inom utbildningssystemet, dvs. utanför förbundets beslutsfattande 
arenor. 

Kampen om vilka som ska lösa låg representation av kvinnor är som 
mest tydlig när det gäller åtgärden könskvotering. Det betraktas som en 
omöjlighet att använda kvotering inom ssu samtidigt som det är möjligt 
att kvotera på andra arenor i samhället. Enda gången då det sker en form 
för kvotering inom ssu är när kvinnor sägs kunna prioriteras till utbild-
ningar på Bommersvik. Arenan har också betydelse för om åtgärder base-
rade på tvång eller frivillighet kan användas. Inom ssu är det exempelvis 
inte reglerande åtgärder som könskvotering eller jämställdhetsplaner (för 
att redovisa hur förbundet rekryterar personer efter kön och uppfyller 
målsättningar om att öka andelen kvinnor) som är möjliga att genom-
föra. Under 1990-talets förbundskongresser diskuteras också betydelsen 
av samarbete mellan kvinnor och män.486 Samarbetets betydelse är något 
som inte tidigare diskuterats förbundskongresserna. 

Kombination av argument

Jag har även diskuterat olika former av argument för ökad kvinnorepre-
sentation, vilka använts inom ssu. Förbundet har under tidsperioden an-
vänt olika kombinationer av de argument som Helga Hernes identifierat, 
dvs. rättvise-, resurs- och intresseargument. Under 1970- och 1980-talen 
dominerade liberala rättviseargument om att alla har möjlighet att nå 
högre positioner så länge de (kvinnor) skaffar sig de meriter som krävs. 
Under 1990-talet används övervägande sociala rättviseargument om att 
makt och inflytande bör vara någorlunda jämnt och rättvist fördelade. 
Resursargument är något som använts under hela tidsperioden. Det är ett 
ofta använt argument som innebär att kvinnor ses som en resurs som ska 
bidra med nya erfarenheter till förbundet. Förbundsstyrelsen använder sig 
exempelvis av resursargument i bemärkelsen av att kvinnor behövs som 
förebilder för yngre ssu:are. Intresseargument används i början av 1990-
talet. Synsättet är då att kvinnor och män kan, beroende på olika erfaren-
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heter, ha motstridiga intressen i vissa frågor. En ytterligare argumenttyp 
är s.k. nyttoargument som Mari Teigen diskuterat. De används främst i 
samband med diskussionerna om kvotering. Dessa argument används, för 
att visa att det finns fördelar för organisationen i termer av kunskap och 
erfarenheter genom att ta in fler kvinnor. 

Könskomplementära antaganden och skillnadsskapande inom ssu

» Onsdagen den 16 juni kl. 16.00 sopade han ihop spånen, hängde 
av sig overallen, åkte hem, kysste sina barn och sin fru på kinden och 
satte sig på tåget till Stockholm. Väl framme i Stockholm möttes han 
av en kongress och en valberedning, som nu enhälligt föreslår Karl-
Petter » Kålle « Thorwaldsson 25 år, metallarbetare från Växjö, till ny 
förbundsordförande i ssu « 487

Med dessa ord introducerar Leif Linde den nya förbundsordföranden in-
för ssu-kongressen 1990. Citatet är ett exempel på hur kön konstrueras 
inom ssu. Introduktionen av Karl-Petter Thorwaldsson framställer för-
bundets ledare som en manlig familjefar med en stödjande fru och med 
bakgrund som industriarbetare. Åsa Petersen hävdar nio år senare i ett 
nummer av Tvärdrag att » […]En tvättäkta socialdemokrat är en som står 
på golvet. Och då räknas inte grundskolans eller sjukhusets golv, bara det 
på SSAB. «488 Uttalandet om den nyvalde ssu-ordföranden och citatet från 
Petersen illustrerar att normer om den manliga industriarbetaren som le-
dare är närvarande i förbundet ända in på 1990-talet, trots Anna Lindhs 
sex år långa ordförandeskap under 1980-talet. Dessa uttalanden visar 
också på att könade normer (åter)skapas inom organisationen. 

Genomgående i ssu:s diskussioner konstrueras män och kvinnor som 
två enhetliga grupper utan inbördes olikheter. Kvinnor tillskrivs under 
perioden ett antal subjektspositioner. De konstrueras ofta som oprofes-
sionella, osäkra och i avsaknad av rätt kunskap och utbildning. Kvinnor 
betraktas vidare som problematiska genom att de väljer » fel « eller har 
fel kunskap, eller helt enkelt har för dåligt självförtroende för att göra en 
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politisk karriär. Män konstrueras däremot ofta som de » naturliga « poli-
tikerna, professionella, vältaliga och självsäkra. Carol Bacchi diskuterar 
fenomenet att en grupp, i det här fallet kvinnor, konstrueras som proble-
matisk:

“The point I am adding to this insight is simply that the solutions, the 
“benefits « if you will, depend upon a representation of the ŕecipients´ 
as t́he problem .́ The categorizers do not just have control over śolu-
tions .́ This control means they also create the ṕroblems´ which need 
to be śolved .́ «489

Citatet belyser tendensen att sätta likhetstecken mellan ett » problem « och 
de grupper som lösningarna är riktade till. Genom att kvinnor konstrueras 
som problem lämnas förbundets organisationsnormer oproblematiserade. 

Inom ssu:s diskussioner sker också ett skillnadsskapande mellan män 
och kvinnor. De dominerande problemkonstruktionerna skiljer ofta ut 
kvinnor som annorlunda i relation till män som grupp. Ett exempel på 
detta är att kvinnor inte anses ha tillräcklig » förbundsspecifik kompe-
tens « för högre poster inom förbundet. Kvinnor förväntas bidra med 
» kvinnlighet «, dvs. med traditionella egenskaper som mjukhet, samarbete 
framför konflikt och » trivsel « inom förbundet. Skillnad skapas även ge-
nom att kvinnor framställs som passiva, genom att de inte vill kandidera 
till högre positioner inom förbundet. Förbundets män beskrivs däremot 
genomgående som drivna och engagerade. Kvinnor behöver exempelvis 
» sparkas i baken « så att de ska vara beredda att anta utmaningar och för-
söka uppnå beslutsfattande positioner i förbundet. Ofta problematiseras 
inte könsstrukturer inom förbundet utan det är kvinnor som betraktas 
som problematiska genom sin brist på politisk ambition. Det råder i stor 
utsträckning tystnad kring män och maskulinitet, medan kvinnor och 
traditionellt » kvinnliga « egenskaper antingen hyllas, som att de bidrar 
med bättre debattklimat, eller nedvärderas som att kvinnor betraktas som 
osäkra och mindre professionella än män. Män inom ssu framträder som 
genom att de är den norm som kvinnorna inom förbundet skiljer ut sig 
från. 
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Jag vill här återknyta till den balansakt som Maud Eduards talar om i 
termer av att kvinnor ständigt måste visa att kön är oväsentligt samtidigt 
som kön ska göra skillnad.490 Det finns ett flertal exempel på det inom 
ssu:s diskussioner. Det handlar ofta om att samtidigt som kvinnor ska 
göra det politiska arbetet » mjukare « eller mer » mänskligt « så måste de 
även visa att det är kompetens och inte kön som räknas. Normer och 
underliggande värderingar om att legitim kunskap är könsneutral upp-
rätthålls länge inom ssu:s diskussioner. Organisationen utgår från att 
ssu:s kvinnliga medlemmar ska anpassa sig och lära sig av sina manliga 
kamrater om vad som är » rätt « sorts politisk kunskap. Under 1970- och 
1980-talet är exempelvis en viktig lösning att utbilda ssu:s kvinnor så att 
de kan bli lika bra som förbundets män. Detta förändras under 1990-talet 
då lösningen positiv särbehandling blir dominerande. Det för med sig att 
synen på kvinnor som problem modifieras. En bredare förståelse om att 
vad som är legitim representation etableras. Med inspiration från social-
konstruktivistiska teorier och den akademiska forskningen påverkas ssu 
till att problematisera mäns roll och synen på genus som socialt skapat. 
I och med detta introduceras en djupare förståelse av kön i ssu:s diskus-
sioner.  

Feminism -en fråga om jämställdhet

Tidigare forskning har betonat socialdemokraternas gränsdragningar 
gentemot miljörörelsen, vänsterrörelsen, kvinnorörelsen och borgerlighe-
ten.491 Inom ssu:s diskussioner sker gränsdragningar både riktade utåt 
mot vänsterrörelsen och kvinnorörelsen och gränsdragningar inåt genom 
att ssu formulerar vilka arenor som ska stå för könspolitisk förändring. 
Under 1980-talet sker gränsdragningar mot feminism och jämställdhet 
i relation till vad som formuleras vara » vardagsfrågor « för kvinnor och 
män. Under 1990-talet blir gränsdragningarna mer ambivalenta. Femi-
nism är inte längre en fråga för endast vänsterrörelsen och kvinnorörelsen. 
Feminism förstås som något bredare, som en social rörelse, ideologi och en 
akademisk inriktning. Feminism som ideologi sammankopplas inte läng-
re med föreställningar om att enbart kvinnor gynnas. Feminism, liksom 
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jämställdhet, är något som gynnar alla, hävdar förbundet. Under nästan 
hela ssu:s historia har feminism konstruerats i negativa termer, som en 
ideologisk inriktning och som en rörelse som endast angår privilegierade 
kvinnor. Feminism associerades exempelvis under 1970- och 1980-talen 
till Folkpartiet och till en liberal feminism. En tydlig förändring sker un-
der 1990-talet. Då konstrueras feminism som en del av lösningen på låg 
representation av kvinnor. Begreppet samkonstrueras med att vara en del 
av lösningen av låg representation av kvinnor. Jämställdhet görs även till 
något som uppfattas som » naturligt « och självklart för ssu. 

En sak som förvånade mig var det genomslag som teorin om genussys-
temet haft inom ssu. Det innebär att låg representation av kvinnor under 
1990-talet konstrueras som ett problem som har orsakats av ett genussys-
tem som upprätthålls av en isärhållning av könen och av en hierarki där 
mannen ses som norm. Sammantaget legitimeras feminism som ideologi 
och kunskapsområde både av jämställdhetspolitiken och av den samhälls-
vetenskapliga och humanistiska genusforskningen under 1990-talet. Vid 
denna tid blir det närmast omöjligt för ssu att inte definiera sig som ett 
feministiskt förbund då andra ungdomsförbund, som till exempel Ung 
Vänster, gör det. ssu tvingas därmed att definiera sig som feministiskt för 
att kunna betraktas som ett rättviseorienterat förbund. 

Både unga och radikala?

Sammantaget bidrar de frågor jag diskuterat i detta kapitel – passiva hin-
der, symboliska hinder, utlyftande praktiker och normer om frivillighet 
och könskomplementaritet – till att forma ssu:s könspolitik. De bidrar 
med att skapa möjligheter och gränser för hur ssu kan formulera sig i 
frågan om kvinnors representation. Avhandlingen visar hur svårt det är 
att förändra könade strukturer inom en organisation. Det finns normer 
om kön inbyggda i ssu som organisation, i den historiska bakgrunden 
och i organisationens vardagspraktiker. ssu är ett förbund med starka 
historiska rötter och traditioner där män också dominerat organisationen. 
Det gör ssu till en trög institution att förändra med avseende på föreställ-
ningar om kön. 
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Problem genererar nya problem

ssu:s diskussioner och beslut gällande frågan om kvinnors representation 
visar alltså hur det har varit möjligt att formulera och driva politik utifrån 
könspolitiska krav. Jag menar med utgångspunkt i studiens resultat att det 
är viktigt att förbundet utvecklar en medvetenhet kring organisationens 
könade historia. Detta eftersom de normer som förbundet förmedlar är 
betydelsefulla. Frågan handlar inte endast om hur ssu självt konstruerar 
och återproducerar föreställningar om kön, utan också om hur ungdoms-
politiker och framtida partipolitiker agerar och diskuterar könspolitiska 
frågor. Alla ungdomsförbund, inte bara ssu, skolar in ungdomar i poli-
tiska miljöer, i sätt att tala, formulera sig och debattera, vilket i sin tur 
påverkas av institutionella och diskursiva praktiker om kön. En fråga in-
för framtiden är om ssu kan utgöra en arena där medlemmarna kan for-
mulera politiska frågor och utgå från sina erfarenheter utan att hindras av 
traditionella föreställningar och könade organisationsstrukturer.

En insikt som jag fått genom att tillämpa Bacchis ansats på mitt käll-
material är att ett politiskt » problem « hela tiden genererar nya problem. 
Det kan tyckas som ett enkelt konstaterande, men visar i själva verket på 
komplexiteten i skapandet av politik. Problemkonstruktionerna är ald-
rig färdiga. Detta gäller såväl ssu:s diskussioner som diskussioner inom 
andra politiska ungdomsförbund eller partier. Problemkonstruktionerna 
är mångfacetterade. De kan både förespråka omfördelning av makt mel-
lan män och kvinnor och samtidigt innehålla könskomplementära an-
taganden som bidrar till att skapa skillnader mellan könen.
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SSU  and the Borders of Gender Politics 1970–2000 

The discussions of women’s representation within the Swedish 
Social Democratic Youth League

Introduction 

Political Youth Associations are political arenas of importance where 
young people discuss and formulate issues of current interest that can be-
come part of the political agenda. The way a political issue is discussed 
and problematized also creates the borders for how it is possible to talk 
and understand a particular issue. Within these associations a number of 
political issues are constructed. In this thesis I analyse, in terms of number 
of members, the historically largest Swedish youth association, The Swe-
dish Social Democratic Youth League’s (ssu) gender politics. I have more 
specifically focused on the question of women’s representation within ssu 
and how the association discusses it. This also includes how conceptions 
of politics and gender are produced within the association.

Theoretical points of departure

Previous research on gender politics and the labour movement from a gen-
der perspective have not paid enough attention to political youth associa-
tions such as the Social Democratic Youth League and how they construct 
gender political issues. The analytical points of departure for this dis-
sertation are inspired by Carol Bacchi’s » What’s the problem? approach « 
Bacchi argues that every political proposal has an inherent representation 
of a problem and that it is important to analyse these so-called problem 
representations. How a political problem is constructed creates a num-

SUMMARY
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ber of consequences for what measures to take and which measures are 
considered reasonable. The approach is developed with inspiration from 
a social constructivist perspective and SSU ś discussions are seen as em-
bedded in social and cultural contexts that make some solutions more 
‘natural’ and ‘normal’ than others. I examine how a political ‘problem’, 
women’s representation, is constructed, meaning that I am analysing how 
underlying assumptions, norms and values set the boundaries for how a 
political issue can be discussed. The aim of this dissertation is to analyse 
how gender politics are constructed in the Social democratic Youth Lea-
gue (ssu) between the 1970’s and the beginning of 2000’s. This is carried 
out through scrutinising the question of how women’s representation has 
been discussed and what solutions are possible.  In every proposition that 
is put forth on the congresses of the Social Democratic Youth League, 
there is a specific ‘problem representation’ or a ‘problem construction’ that 
defines and constructs the ‘problem.’ The problem construction consists of 
a description of the problem and suggestions of solutions. A problem like 
underrepresentation of women in ssu can have several competing pro-
blem constructions. I am also interested in what is left unproblematic and 
what is taken for granted in the texts. By analysing how ssu talks about 
women’s representation I want to illuminate what norms create SSU ś con-
ceptions of politics and gender.

I have also been influenced by research on resistance towards gender 
equality in organisations. Drawing on Bachrach and Baratz ś model of 
barriers to resist political issues I wish to give an additional perspective 
on the discussions held by ssu. More specifically my ambition was to il-
luminate the resistance towards gender quota and other proposed measu-
res. I have also been inspired by work conducted by Joan Acker (1990; 
2000), Cynthia Cockburn (1991), Ingrid Pincus (2002). Although I am 
not actually investigating gender equality, there are some parallels concer-
ning resistance towards gender equality projects and how ssu responds 
to changes in the policies of women’s representation. When I analyze how 
ssu talks about the question of women’s representation in their congres-
ses, I have also tried to explain their discussions through what arguments 
and strategies are used to increase women’s representation. 

To analyse the empirical material further, inspiration is drawn from 
theories of gender and organisation and feminist theory and Joan Ackers´ 
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notion of ǵendered institutions’ in order to grasp how ssu is affected 
by historically gendered structures within the organisation. I have also 
used the notion of ‘creating difference’, with some inspiration from Sarah 
Fenstermaker and Candace West (2002) and other feminist theorists. I 
have found it fruitful to apply what the Swedish political scientist Maud 
Eduards describes as a ‘balance act’ for women in politics and how that 
act creates and constructs difference between how women and men are 
perceived within politics.
 

Source material

The source material that the analysis is based on is the Social Democratic 
Youth Leagues congress discussions from 1970 until 2001. The texts that 
are analysed are motions from individuals and district committees, as well 
as the League committee reports on the motions and debates in the con-
gresses. The League congresses have been held every second year between 
1970 and 1972 and thereafter every third year until 1993. From 1993 the 
congresses are again held every second year. I have analysed every congress 
except for the extra congress in 1994 about Swedish EU membership. Oth-
er source materials are debate publications, booklets, written documents, 
internal material about women’s representation, and programs of action 
and ideas. In addition to the material from the congresses I have read the 
ssu periodical Tvärdrag between 1983 and 2001, and the periodical P- 
Information between 1970 and 1983. The reading of the periodicals has 
served as a background for me to get an understanding of the discussions 
within the association. To capture the assumptions and the values that 
constitute the borders for how the question of women’s representation 
can be understood and discussed I have mainly used questions from Carol 
Bacchi’s ‘What’s the problem –approach.’ As the political discussions of 
the Social Democratic Youth League are mainly about formulating poli-
tical problems, I have structured the analyses through an interpretation 
schedule: What is a problem? What are the causes of the problem? What 
are the solutions? Every text that treats women’s representation has been 
analysed through these questions. After compiling the empirical material 
a problem construction appeared. The material from ssu is compared and 
contextualised with contemporary investigations, research and public dis-
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cussions. I also analyse what barriers to specific solutions for increased 
representation of women are articulated at the congresses.  

Conclusions 

ssu describe themselves, in their own texts and discussions, as an asso-
ciation where social equality and gender equality is considered. Often it 
is argued that the inequalities that exist outside ssu do not affect the as-
sociation in the same way. Investigating the discussions of the association, 
ssu present itself as a radical force for gender politics, both by single ac-
tors within the association and by the League itself. This self-image does 
not correspond with the conclusions that I have drawn from analysing the 
discussions of the ssu. There is a clear discrepancy between the self-image 
of the ssu and the actual internal discussions that are held in the congres-
ses. The League has no real motive power of its own to politicise the ques-
tion of women’s underrepresentation in the leadership of the organisation. 
Rather, ssu are following what the National gender equality policy, the 
Social Democratic party and the Social Democratic Women’s Association 
already established as a ‘problem.’ 

My study shows that ssu during the 1970’s and 1980’s ssu have 
addressed political change concerning questions on how to organize the 
national economy for reaching the goals of a socialist economy. But the 
tendency to act for change is not to the same extent applicable to gender 
political issues, as the question of women’s representation. It is not until 
the 1990’s that the association drastically increases the number of women 
in the boards of the association. Problems with women’s low represen-
tation within the league are admitted, but it is always someone else, so-
mewhere else, that is going to solve the underrepresentation. 

Important results are also connected to the analytical points of depar-
ture. At first Carol Bacchi’s » What’s the problem- approach was a gre-
at help when analyzing the source material, the protocols and motions. 
The source material was to a large extent formulated in terms of what is 
a problem, it’s causes and it’s solutions. The approach was fruitful and 
made it easier to scrutinize the assumptions and values that constituted 
the discursive borders for how the question could be understood and dis-
cussed, though I experienced the need for some more tools to illuminate 
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all aspects of resistance against a set of gender political proposals, which 
were present in ssu’s discussions. In one of the chapters,  I have used 
the term of “barriers « with inspiration from Peter Bachrach and Morton 
Baratz’s model of non- decision making I have illuminated and analyzed 
how different barriers are used to shape the question of low representa-
tion within ssu. Some of the barriers that frequently are raised in order 
to limit the influence of measures such as gender quotas are symbolic bar-
riers, like naming competing problem constructions in a way that will be 
understood as negative. Gender quotas are for example visualised as an 
opposite of socialism and quotas are called humiliating and liberal. At the 
same time as the majority of the congress participants are resisting quo-
tas at the congresses 1990 and 1993; they are challenged by competing 
constructions of the problem with women’s lower representation within 
ssu.  Solutions like gender quotas, centralised work for gender equality 
and work with gender equality plans challenge dominating solutions like 
rhetorical strategies and voluntary goals to increase the number of women 
in the association. 

Competing proposals problematize their own organisation and its 
underlying norms of gender and politics. During the 1990’s a consensus 
about rhetoric strategies is established at the same time as the share of 
women in the board of the association is increasing. No other proposals 
than affirmative action proposals in fields outside ssu are talked about. 
Another barrier is what I call ‘externalising practices.’ These occur when 
the question of women’s underrepresentation is reformulated from initi-
ally being an internal problem that the association itself has responsibility 
to solve, to being a problem in fields external to ssu. ‘Externalising prac-
tices’ can be understood as a form of barrier that aims to make it difficult 
for certain solutions like gender quotas to gain influence. 

Some of the underlying assumptions that create borders for how it is 
possible to talk about women’s representation during the period are rules 
about what measures should be voluntary, that a common interest should 
be prioritised, assumptions and norms about that the question of women’s 
representation should be dealt with on fields outside the associations, as-
sumptions about women as a problem and norms about cooperation bet-
ween women and men. These assumptions are used in combination with 
each other and some disappear over time and are replaced by others. 
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During the 1970’s and the early 1990’s the ‘public good’ is considered 
more important than gender related interest within the discussions of the 
ssu. The message from the League is that women shouldn’t raise demand 
or interest above any other group in society. During the 1990’s the view 
that there is a ‘common good’ that suits everyone is contested within the 
association. Voices are heard that politics benefits by including more per-
spectives and experiences. It is more legitimate to argue for women’s re-
presentation on the base of group representation. 

In the end of the 1990’s there is a problematization of male power and 
the structural discrimination of women. The ‘right’ knowledge and com-
petence is given a social constructivist meaning as that knowledge is seen 
as being affected by the social context. Women’s low representation can 
therefore not longer be explained by a lack of competence among the wo-
men of the association. Instead, the low representation is caused by male 
norms. One observation throughout my analysis of the discussions is that 
knowledge about ssu’s domination by male structures often is subordina-
ted to the assumption that women say no to political commissions due to 
low self-confidence. The dominant solution to the problem of low repre-
sentation is rhetorical strategies that mirror underlying norms of volunta-
rism. It is therefore not possible to increase women’s representation to the 
highest decision-making body of the association with solutions such as 
gender quotas. It is not possible to change the charter of the association. 

On the other hand it is possible to use gender quota in the education 
sector or when recruiting to higher positions in the trade and industry. 
Common for these measures are that they are supposed to be carried out 
outside the association and therefore do not affect the Social Democratic 
Youth League’s own decision making positions. 

In practice the Social Democratic Youth League has gone from slow 
changes to equal representation of men and women in the board of the 
association during the 1990’s. The association has not left the underlying 
assumptions of voluntarism and has therefore not regulated in the char-
ter of the association that it should be an equal representation of women 
and men in the board of the association. This stand in contrary to other 
political youth associations such as Young Left (Ung Vänster) and Green 
Youth (Grön ungdom) that have regulations in the charter that represen-
tation should be divided between women and men. The reason for this 
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informal affirmative action of underrepresented gender is that the Social 
Democratic Youth League is strongly affected by demands from the public 
opinion, the political parties and from the Social Democratic Women’s 
Association to increase the number of women in the association. Pressures 
both from outside the association and from actors inside make it possible 
to increase the number of women in decision-making positions. The Social 
Democratic Youth League is forced to act in a new reality where women’s 
representation is an important question on the political agenda. That the 
association informally is starting to increase the number of women is not 
discussed during the congresses, but is showed in the statistics on the num-
ber of women and men in leading positions in the League. 

During the congresses of the 1990’s there are some assumptions on 
the importance of cooperation between women and men. This is an as-
sumption that I haven’t found during earlier congresses, which shows a 
difference in the discussions of the association during the 1990’s and the 
1980’s. Another assumption that constructs the gender politics is con-
nected to the question of who is considered to have the responsibility for 
solving the problem of women’s low representation within the association. 
Should it be handled centrally inside Social Democratic Youth League or 
should it be handled by local parts of the organisation. Or is the responsi-
bility to increase the number of women in the political spheres outside the 
association? 

The dominating and competing problem constructions mean different 
standpoints on where measures should be used. From the middle of 1970’s 
competing problem constructions create propositions on gender quotas to 
increase the representation of women within the decision- making boards. 
The problem with women’s low representation is said to exist within the 
Social Democratic Youth’s own organisation and should therefore be sol-
ved by the association itself. An often occurring practice, which I ear-
lier described as externalizing practices, is that propositions initially are 
formulating goals to increase women’s representation within the Social 
Democratic Youth League with measures as gender quotas or other regu-
lating measures, but are reformulated so that the responsibility to solve the 
problem is moved to other political spheres. Instead of solving the problem 
of low representation in ssu by increasing the share of women in decision-
making positions, it is male dominated education programmes that are 
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the cause of low representation within ssu. Therefore the responsibility to 
increase the representation of women should lie on public education. 

The phenomenon of placing the responsibility to solve the problem 
with low representation of women on spheres outside the organisation 
illuminates the aversion within the Social Democratic Youth League to 
problematize their own organisation. In the discussions of the ssu a self-
image emerges as an ‘oasis’ without problems of unequal gender structu-
res like the rest of the society is struggling with. This self-image reveals an 
unwillingness to criticise the organisation and a need to portray ssu as a 
fair and equal organisation. 

In the end of the 1990’s when the association no longer has a problem 
with low representation of women, the one that is held responsible for im-
plementing changes to increase the number of women is the labour market 
in general. Underrepresentation of women in the association first and fo-
remost is seen as a question for public education. In the beginning of the 
1990’s it becomes a problem for ssu itself and in the end of the 1990’s 
focus shifted towards discrimination in the labour market. For example 
at the congress in 1999, the Social Democratic Youth League wanted to 
sharpen legislation on discrimination.492 Equality is foremost to be attai-
ned through education and through the employment of individuals on the 
labour market. 

Creating difference and gender complimentarity

The discussions in ssu are often dominated by the construction of women 
as unprofessional, insecure and lacking the right knowledge and education. 
Women as a group are considered as problematic by choosing ‘incorrectly’ 
or having the ‘wrong’ knowledge or simply lacking the self-confidence for 
reaching higher positions within the association. Men on the other hand 
are constructed as professional politicians, eloquent and self-confident. 
When women are constructed as a problem the traditionally male structu-
res in ssu are left unproblematic. 

Women and men as groups are constructed differently within ssu. Ac-
cording to what Maud Eduards calls a ‘balance act’ women in politics 
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continuously have to show that gender does not matter and at the same 
time show that gender makes a difference.493 One example is that women 
in general are not regarded as having enough political knowledge. Women 
are expected to contribute with traditional gender qualities as being ‘sof-
ter’, to prioritize cooperation ahead of conflict and “feel-good « qualities 
like being able to create a cheerful atmosphere. Difference is also created 
through the fact that women are described as passive. It is said that wo-
men do not want to come forward as a candidate for higher positions 
within the association. Men on the other hand are described as dedica-
ted and committed. Gender structures within the association are often 
not problematized, instead it is women that are portrayed as problematic 
through their alleged lack of political ambition. There is a silence about 
men and masculinity while women and traditionally female traits either 
are paid attribute or are looked down upon as women are seen as having 
lower self-confidence and acting less professionally than men. 

During the 1970’s and 1980’s one important solution was to educate 
women in ssu so that they could be ‘as knowledgeable’ as men. During 
the 1990’s focus is transferred from not only focusing on that women 
should change, but also how knowledge should be seen as something that 
is created within different social contexts. With inspiration from theories 
of social constructivism and gender studies an understanding that know-
ledge is affected by social and cultural norms about men and women is 
established. 

The notion of feminism and feminism as an ideology is, during the 
1990’s constructed together with women’s underrepresentation and gen-
der equality. Feminism is created as something normal and natural for 
ssu. Feminism, as gender equality, is now something that benefits everyo-
ne. During the history of ssu, feminism has been constructed in negative 
terms. It has been looked upon as an ideology and a movement that only 
addresses privileged women. Feminism has often been associated with the 
Liberal party (Folkpartiet) and liberal feminism. During the 1990’s femi-
nism is suddenly constructed as part of the solution to low representation 
of women. With inspiration from academic feminism and the national 
gender equality politics a new construction of feminism arise. Feminism 
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as an ideology and as a field of knowledge is legitimized and seen as con-
nected to gender equality. 

My study also shows the difficulties of changing gendered structures 
within an organisation. There are norms of gender inherent in the orga-
nisation: in the historical background and in the organisation’s every day 
practices. ssu is an association with strong historical roots where men 
have dominated the organisation. At the same time change is happening, 
with an increase of the number of women within the organisation during 
the 1990’s. This change occurs due to both external and internal pressures 
on the association. The influence on the Social Democratic Youth League, 
from the women’s movement like » Stödstrumporna « and engaged women 
and men both from inside party politics and outside it, as well as other 
important actors like so called state feminists and researchers, is striking. 
The gendered history of the organisation is important to illuminate and 
be conscious of, not only for how the association itself constructs and re-
produces notions of gender and politics but also for how young politicians 
will act and discuss gender-political issues in the future. All youth leagues, 
not only ssu, train young people in how to act and talk politics and how 
to become a politician. A question for the future is how political youth 
associations in general and ssu specifically can constitute arenas where 
members can formulate political issues and proceed from the members’ 
experiences without being stopped by traditional values and gendered or-
ganisational hierarchies.
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BILAGA I 
Förbundsstyrelsens 
medlemmar 1970–2005

1970–1972

Christer Karlsson, Åke Gustavsson, 

Jörgen Linder, Jan Nygren, Christer Nils-

son, Reynold Furustrand, Lena Hjelm-

Wallén, Mats Hult, KG Holmkvist, Carin 

Walldin.

Suppleanter till förbundsstyrelsen; Håkan 

Bystedt, Karin Jonsson, Stig Tegle Ragnar 

och Jan-Åke Åkesson.

1972–1975

Jonny Söderström, Jan Nygren, Göran 

Persson, Svante Engman, Morgan Jans-

son, Sven-Åke Axelsson, Yvonne Sand-

berg, Kurt Karlsson, Bo Krogvik, Karl 

Petersen.

Suppleanter till förbundsstyrelsen: Sven 

Inge Svensson, Stig Rosberg, Bengt 

Planmo, Roland Andersson, Britt-Marie 

Eriksson.

1975–1978

Sven-Åke Axelsson, Curt G Carlsson, 

Svante Engman, Kurt Åke Hammarstedt, 

Bo Krogvig, Anders Lidström, Rolf 

Nordin, Lars Ohlin, Gunnar Westerling, 

Conny Öhman. 

Suppleanter: Anne-Marie Sandberg, Ulf 

Nordström, Rolf Lind, Kenth Högström, 

Jan Sundling. 

1978–1981

Monica Andersson, Lars Burman, 

Kristina Fjellström, Bo Frisberg, Kenth 

Högström, Reine J Johansson, Bo Krog-

vig, Rolf Lind, Margot Wallström, Göran 

Wirmark.

Suppleanter: Bo Bernhardsson, Martin 

Karlsson, Anna Lindh, Bo Nilsson, To-

mas Westman.

1981–1984

Monica Andersson, Martin Karlsson, 

Sören Häggroth, Mona Andersson, Mats 

Eriksson, Johnny Eriksson, Hans Kilsved, 

Stefan Gullberg, Torni Wiklund, Leif 

Jakobsson.

Suppleanter: Lars Stjernkvist, Peter Hult-

qvist, Håkan Bergman, Gunnar Persson, 

Mats Johansson. 

1984–1987

Anna Lindh, Leif Linde, Björn Pers-

son, Peter Hultqvist, Sylvia Östberg, Jan 

Grönlund, Kent Carlsson, Ingvar Persson, 
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Anders Teljebäck, Elisabeth Abrahams-

son, Lena Olofsson, Håkan Juholt.

Suppleanter: Lars Bergdalen, Monica 

Green, Stefan Hedin, Henry Pettersson 

och Stellan Lindskog. 

Förbundsstyrelsen 1987–1990 

Lennart Weiss, Kent Carlsson, Anna 

Lindh, Anders Teljebäck, Pär Nuder, 

Sven-Erik Söder, Åsa Johansson, Monica 

Green, Kerstin Alnebratt, Lars Bergdalen, 

Björn Persson, Leif Linde, Anneli Hult-

hén, Håkan Juholt, och Leif Petterson. 

Förbundsstyrelsen 1990–1993

Karl-Petter Thorwaldsson, Lars Eriksson, 

Åsa Johansson, Leif Petterson, Carina 

Moberg, Urban Ahlin, Carin Jämtin, 

Kent-Ove Ulander, Katarina Persson, 

Peter Akinder, Ann-Sofie Hermansson, 

Mikael Magnusson.

Förbundsstyrelsen 1993–1995

Karl-Petter Thorwaldsson, Carin Jämtin, 

Veronica Palm, Niklas Nordström, Lars 

Ericson, Karin Andersson, Anna Larsson, 

Eva Persson-Sellin, Åsa Karlsson, Berit 

Örtell, Pia Edin, Björn Sundin, Mikael 

Damgren, Anders Ygeman, Ulrica Rydén. 

Förbundsstyrelsen 1995–1997

Niklas Nordström, Pernilla Mobeck, 

Anders Ygeman, Joakim Jonsson, Carl 

Melin, Lena Hallengren, Mikael Dam-

berg, Ulrika Sandberg, Luciano Astu-

dillo, Anna- Karin Pettersson, Andreas 

Petterson, Veronica Palm, Elisabeth 

Brandt, Therese Svanström.

Förbundsstyrelsen 1997–1999: 

Niklas Nordström, Pernilla Mobeck, Carl 

Melin, Karin Mårtensson, Niklas Nord-

ström, Ibrahim Baylan, Anders Lindberg, 

Anna Meijer, Veronica Palm, Johan Sjö-

lander, Pia Edin, Lena Hallengren, Anna 

Lindström, Luciano Astudillo.

Förbundsstyrelse 1999–2001  

Mikael Damberg, Lena Hallengren, Lina 

Afvander, Markus Alexandersson, Ibra-

him Baylan, Sara Heelge, Åsa Karlsson, 

Helena Norlander, Jonne Norlin, Jörgen 

Olsson, Andreas Schönström, Isabelle 

Sannestedt, Johan Sjölander, Anna-Sara 

Sorsén, Ewelina Tokarczyk.

Förbundsstyrelse 2001–2003

Mikael Damberg, Lena Hallengren, Mar-

kus Alexandersson, Anna Sjödin, Sara 

Heelge-Vikmång, Helena Proos, Jörgen 

Olsson, Andreas Schönström, Isabelle 

Sannestedt, Ewelina Tokarczyk, Ardalan 

Shekarabi, Khashayar Farmanbar, Åsa 

Karlsson.



Förbundsstyrelsen 2003–2005.

Ardalan Shekarabi, Sara Heelge- Vik-

mång, Elin Blanck, Sofi Bringsaas

Daniel Hedén, Alaa Idris, Johan Ingel-

skog, Jens Lundberg, Helena Markstedt, 

Laila Naraghi, Isabelle Sannestedt, Jan 

Vidar Seljegren, Anna Sjödin, Johan 

Sparrman, Mattias Vepsä.
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Förbundsordförande 
1917–2008

Harry Svensson 1917–1919
Bertil Eriksson 1919–1922
Rickard Lindström 1922–1928
Adolf Wallentheim 1928–1934
Torsten Nilsson 1934–1940
Ossian Sehlstedt 1940–1943
Bertil Johansson 1943–1946
Frans Nilsson 1946–1952
Bertil Löfgren 1952–1958
Curt Ward 1958–1961
Ingvar Carlsson 1961–1967
Bo Ringholm 1967–1972
Lars Engqvist 1972–1978
Jan Nygren 1978–1984
Anna Lindh 1984–1990
Karl-Petter Thorwaldsson 1990–1995
Niklas Nordström 1995–1999
Mikael Damberg 1999–2003
Ardalan Shekarabi 2003–2005
Anna Sjödin 2005–2006
Jytte Guteland 2007–

Källa: ssu Förbundsprotokoll. ssu Arkiv, 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek , 
Arab.



Förbundssekreterare: 
1928–2008

Karl Hovberg 1928–1931
Joel Ljungqvist 1931–1935
Folke Thunborg 1935–1940
Bertil Johansson 1940–1943
Hilding Färm 1943-1948 
(avgick februari)
Essen Lindhal 1948–1949
(utsedd i mars) 
Bertil Löfberg 1949–1952
Oskar Lindkvist 1952–1955
Sture Hollmann 1955–1958
Rune Molin 1958–1962
Sven Hulterström 1962–1964
(utsedd 31/7)
Thage G. Petterson 1964–1967
Bo Toresson 1967–1970
Ulf Karlsson 1970–1972
Christer Lindström 1972–1975
Håkan Bystedt 1975–1981
Bo Bernhardsson 1981–1984
Leif Linde 1984–1988
Anders Teljebäck 1988 –1990
(utsedd i juli -88) 
Lars Ericson 1990–1994
Carin Jämtin 1994–1995
Pernilla Mobeck 1995–1999
Lena Hallengren 1999–2002
(avgick oktober)
Caroline Waldheim 2002–2003
 (avgick i augusti)
Sara Helge -Vikmång 2003–2005
Mattias Vepsä 2005–

Källa: ssu Förbundsprotokoll. ssu Arkiv, 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek , Arab.

 






