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Inledning 
Att kvinnor inom partipolitiken väljer att organisera sig i ett eget förbund, en sidoorganisation till 
moderpartiet, är något som väcker många frågor och funderingar hos mig. Enligt mitt sätt att se 
det är det en tydlig markör för att något saknas inom partipolitiken, närmare bestämt ett gehör 
för kvinnor, kvinnors tankar och idéer, samt en förståelse för kvinnors positioner i samhället. Ett 
kvinnoförbund kan då utgöra en viktig plattform för att föra fram kvinnor inom politiken och 
belysa dessa åsidosatta frågor, även om sidoorganiseringen också kan sägas ha en problematisk 
aspekt – nämligen att kvinnor återigen tillskrivs egna platser och särintressen istället för att 
inlemmas i den så kallade allmänna politiken. Det är med denna något kritiska ingång jag tar mig 
an mitt forskningsområde, forumet det socialdemokratiska kvinnoförbundet, även kallat S-
kvinnor, för att närmare undersöka och problematisera det feministiska perspektiv som här tar 
sin form inom just socialdemokratins ramar. 

Den socialdemokratiska dominansen inom svensk politik, med det långa regeringsinne-
havet under 1900-talet och nu senast under perioden 1994-2006, har rimligtvis också placerat 
dess kvinnoförbund i en särskild position. Det är dock S-kvinnors ideologiska hemvist, och inte 
dess handlingsutrymme på den politiska scenen, som gör just detta kvinnoförbund särskilt 
intressant för mig att studera. Arbetarrörelsens ledord solidaritet kan nämligen sägas komma i kläm 
när socialdemokratiska kvinnor väljer att organisera sig i en egen sidoorganisation och grunda 
solidariteten inte huvudsakligen på klass, utan även jämbördigt på kön. Denna hypotes om en 
sorts kluven solidaritet – kluven mellan dels kategorierna klass och kön, dels mellan partiet och 
sidoorganisationen – löper som en grundtanke i min studie och är ett antagande jag har för avsikt 
att pröva empiriskt mot mitt material. Jag ämnar också undersöka om, och i så fall hur, denna 
solidaritet även kan sträcka sig till att innesluta en kamp för orättvisor som sker på andra 
kategoriseringars grunder, och då kanske främst etniska sådana.  

Vad är det då som gör att aktiva kvinnor inom socialdemokratin väljer att särorganisera sig 
och agera kollektivt på den politiska arenan? Och vad säger detta egentligen om läget i ett av 
världens mest jämställda länder? Feminismens form och plats i den svenska politiken kan stude-
ras ur många olika infallsvinklar. Här ska det göras utifrån en fokusering på just ett partipolitiskt 
kvinnoförbund och genom att synliggöra aktiva kvinnor inom dessa ramar. 
 

Syfte och frågeställningar 
I denna studie har jag för avsikt att ställa det för arbetarrörelsen centrala begreppet solidaritet i 
fokus och använda det som utgångspunkt för en feministisk diskussion om klass och kön, men 
även etnicitet och ålder/generation, i syfte att undersöka vilka som omfattas av den socialdemo-
kratiska feminismen så som den uttrycks av aktiva s-kvinnor. Studien syftar även till att under-
söka hur den politiska innebörden och basen för dessa s-kvinnors engagemang formuleras. Detta 
görs genom fältstudier och genom att studera de diskurser som där träder fram. För att kontextu-
alisera ämnesområdet något ämnar jag även beröra förbundets funktion inom socialdemokratin 
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och för dess medlemmar i synnerhet. Ovanstående resonemang kan således konkretiseras i föl-
jande tre frågeställningar: 

 

1. Hur positionerar sig aktiva s-kvinnor i relation till arbetarrörelsen respektive kvinnorörel-
sen och feminismen? 

2. Hur ska denna form av politiskt engagemang, närmare bestämt inom det socialdemokra-
tiska kvinnoförbundet, förstås i relation till begrepp som jämställdhet och solidaritet? 

3. Vilka inkluderas i förbundets feministiska politik och omfattas av den solidaritet som där 
proklameras? 

 

I efterföljd av dessa frågeställningar kommer jag att föra en diskussion om politisk inkludering 
och exkludering, om vilkas intressen den feministiska politiken tillgodoser samt om maktrelatio-
ner inom feminismen – allt med koppling till studieobjektet S-kvinnor. 
 

Studiens material och avgränsningar 
Studien är en kombinerad kvalitativ1 sådan där materialet samlats in genom såväl intervjuer som 
observationer på det aktuella fältet – alltså inom förbundet S-kvinnors väggar och med några av 
dess aktiva medlemmar. Dessa medlemmar benämns ”s-kvinnor”, medan samma beteckning 
skriven med stor bokstav alltså avser förbundet som helhet. Fältarbetet utfördes huvudsakligen 
under en period på tre veckor i januari 2007. Intervjuerna genomfördes individuellt med sex 
informanter – tre kvinnor från den centrala förbundsledningen och tre kvinnor aktiva inom 
Avantgarde, ett nätverk för yngre s-kvinnor. Jag hade också förmånen att få delta som 
observatör2 vid två olika sammankomster som arrangerades av Avantgarde. Den första handlade 
om en motionskväll som hölls för Avantgardes medlemmar i Stockholm, där syftet var att 
diskutera fram och besluta om vilka motioner som skulle författas och drivas den närmsta tiden 
framöver. Den andra sammankomsten var en årlig feministhelg som välkomnade Avantgardes 
medlemmar från hela landet, men även andra intresserade, med syfte att bland annat diskutera 
vilka frågor yngre s-kvinnor ska driva i det nya oppositionsläge som Socialdemokraterna hamnat i 
sedan förlusten i valet 2006. Programmet sträckte sig över två dagar och innehöll tal och 
föreläsningar av framträdande personer från såväl S-kvinnor, den tidigare socialdemokratiska 
regeringen och fackföreningsrörelsen. Utöver dessa två sammankomster tillkom senare även 
                                                 
1 Med kvalitativ forskning avses forskning som syftar till att klargöra fenomens karaktär, deras innebörd eller mening. 
Därmed innehåller den ett stort mått av analys och tolkning, vilket bland annat gör forskarens förhållande till det 
utforskade centralt. Kvalitativ forskning står också i motsatsförhållande till den positivistiska vetenskapssynen. Se 
exempelvis Karin Widerbergs Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002), kap. 1. 
2 Observation som kvalitativ metod ”(…) innebär att forskaren studerar, registrerar och tolkar andras kroppsliga och 
språkliga uttryck och agerande”, Widerberg s. 16. Min roll på fältet kan huvudsakligen beskrivas som den 
”fullständiga forskarens”, då jag under mötena satt med och förde anteckningar utan att interagera med övriga 
deltagare. Undantaget gäller vid pauser då jag utträdde ur denna roll och blev delaktig i samtalen, i en sorts 
kombinerad roll som ”forskare och deltagare”. Se Gans klassifikation av den deltagande observatörens olika roller i 
Alan Brymans Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber Ekonomi, 2002), s. 288.  
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ytterligare en observation, närmare bestämt vid den årskonferens som hölls i S-kvinnors distrikt 
Östergötland. Även här hölls, bland annat, anföranden av personer från S-kvinnors ledningsnivå 
och aktuella politiska frågor diskuterades. 

Denna kombinerade kvalitativa metodansats valdes med syfte att bredda och fördjupa min 
förståelse för det politiska arbete och engagemang som återfinns inom S-kvinnor. Att kombinera 
olika kvalitativa metoder och material brukar ofta framhållas som givande då de kompletterar 
varandra och ger forskaren möjlighet att belysa ett fenomen ur olika infallsvinklar.3 Medan jag i 
intervjuerna kunde komma åt de aktiva s-kvinnornas egen förståelse av sitt politiska engagemang, 
av förbundets politik och av feminism, gav observationerna en god inblick i hur diskussionerna 
förs internt inom förbundet och mellan dess medlemmar – utan min inblandning och styrning av 
det som sägs. Intervjuerna och observationerna genomfördes parallellt, vilket jag upplevde som 
mycket fruktbart. Min kunskap om det praktiska arbetet inom förbundet samt om de aktuella 
politiska frågorna och diskussionerna ökade således kumulativt under fältarbetets gång och möj-
liggjorde nya infallsvinklar och ökad förståelse för det som framkom allteftersom, både vid ob-
servationerna och (kanske främst) vid intervjuerna. Tyngdpunkten i min analys kommer dock att 
ligga på vad som framkommit i intervjuerna. 

Valet att intervjua aktiva s-kvinnor från två olika nivåer inom förbundet motiveras med 
såväl en positions- som en generationsaspekt. Jag fann det intressant att få ta del av tankarna hos 
både de högst uppsatta inom förbundet – kvinnor i medelåldern som också är eller har varit soci-
aldemokratiska riksdagsledamöter – och hos de yngre kvinnorna som organiserar sig i ett eget 
nätverk och i egna kvinnoklubbar, och som också kan sägas utgöra förbundets framtid.4 Intervju-
erna genomfördes enligt en semistrukturerad modell där jag, med en frågeguide som bas, lät 
samtalet anpassas efter informantens berättelse.5 Intervjuerna kretsade kring tre teman – 
informantens egna politiska engagemang, S-kvinnors politik samt feminism – och informanterna 
uppmanades att resonera och reflektera fritt kring de frågor som ställdes. Innan jag gick ut på 
fältet hade jag läst in mig på såväl förbundets organisation och historia, som på en stor del av 
deras eget publicerade material. Det rörde sig dels om förbundets stadgar, politiska riktlinjer och 
olika politiska program, men också texter som utgivits av förbundet som stöd för dess medlem-

                                                 
3 Widerberg, s. 17. 
4 De kvinnor som kom att delta som informanter kontaktades efter en del egna efterforskningar på S-kvinnors och 
Avantgardes hemsidor samt efter tips av en sekreterare på kvinnoförbundet och i ett fall av en person som själv 
tackat ja till medverkan. Indelning av informanterna i ålderskategorier är något komplicerat, då glappet mellan vad 
som här kategoriseras som ”yngre” respektive ”medelålders” kvinnor ibland är ganska litet. Informanterna från 
ledningsnivån är mellan 40 och 60 år, medan de från Avantgarde (som kallar sig just ”unga” eller ”yngre” s-kvinnor) 
är mellan 25 och 35 år. Denna åldersindelning kommer jag ha anledning att återkomma till i analysen. 
5 Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att komma åt informantens egen förståelse av ett fenomen. 
Semistrukturerade intervjuer utifrån intervjuguider är då en bruklig metod eftersom den lämnar öppet för forskaren 
att följa upp informantens utsagor. Se exempelvis resonemang i Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: 
Studentlitteratur, 1997), kap. 7, samt i Widerberg, kap. 4. 
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mar, som exempelvis handböcker i feminism och makt. Utifrån denna förförståelse formulerades 
alltså frågeguiden. 

Det textmaterial som senare analyserats består således av de ordagrant transkriberade 
intervjuerna, som dokumenterats med ljudupptagning, samt mina fältanteckningar från 
observationerna. Dessa fördes direkt på plats, så detaljerat som möjligt, och skrevs sedan i 
efterhand ner till en mer löpande text i form av sammandrag. Värt att notera är att den period jag 
befann mig på fältet kom att bli en händelserik sådan med anledning av Socialdemokraternas 
stundande val av ny partiordförande. Under pågående fältarbete föreslog partiets valberedning 
enhälligt Mona Sahlin som kandidat till posten, en nominering som också bekräftades på 
partikongressen två månader senare och gjorde Sahlin till den första kvinnliga ordföranden i 
partiets 118-åriga historia. Nomineringen väckte självklart stor uppståndelse, och inte minst stor 
glädje inom S-kvinnor, och kom att sätta prägel på många av de diskussioner och tankar jag fick 
ta del av under min tid på fältet. 

Studien är således avgränsad till att behandla nutida förhållanden och diskussioner i S-
kvinnor, med informanter som är aktiva i förbundet vid dags dato. Som jag kommer att redogöra 
för nedan i forskningsöversikten har tidigare forskning till stor del varit inriktad på historiska 
förhållanden – hur kvinnors intressen formulerats, förts fram och mottagits vid olika tidpunkter. 
Med dessa studier till hjälp har jag kunnat skapa mig en historisk översikt att ha som grund när 
jag sedan tog avstamp in i dagens politiska sfär. Även i min studie kommer perspektivet på kvin-
noförbundet som en kanal för inflytande att finnas med, men betoningen kommer huvudsakligen 
att läggas på den feministiska politik som förbundet formulerar, här och nu, inom socialdemo-
kratins ramar. Eller med andra ord: med vilka och på vilket sätt uttrycks solidariteten? 

 

Etiska reflektioner 
I arbetsprocessen med denna studie har jag förhållit mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.6 Beträffande intervjuerna försåg jag 
som ett första steg de tänkbara informanterna med ett kortare informationsbrev, i vilket jag 
redogjorde för studiens syfte och utformning, så att var och en innan de tackade ja kände till 
villkoren och sammanhanget för deras medverkan. I brevet informerades de, i linje med de etiska 
principerna, om att deltagandet givetvis skedde på frivillig basis och de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan. Vidare framhölls att jag i möjligaste mån kommer att anonymisera mate-
rialet så att enskilda personer inte ska kunna identifieras, och att uppgifterna de lämnade endast 
kommer att användas i denna studie. De medverkande fick även möjlighet att ta del av och 
kommentera den färdiga uppsatsen innan den publicerades. 

Beträffande observationerna har det varit något mer problematiskt att förhålla sig till de 
etiska riktlinjerna. På Avantgardes feministhelg och S-kvinnor Östergötlands årskonferens deltog 

                                                 
6 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (online). Tillgängligt på 
http://www.codex.vr.se/ (besökt 2006-11-15). 

http://www.codex.vr.se/
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ett stort antal personer, ett trettiotal respektive ett femtiotal, och samtycke inhämtades då i förväg 
från de ansvariga för mötena. Eftersom dessa möten var öppna för media och för andra utomstå-
ende, ansåg inte arrangörerna att min närvaro behövde uppmärksammas inför samtliga deltagare. 
Själv strävade jag ändå efter att göra min roll som forskare känd på fältet genom att alltid presen-
tera mig för de deltagare jag samtalade med personligen, för att inte riskera att någon skulle känna 
sig vilseledd. Jag förde också anteckningar öppet. På motionskvällen, som var en mindre sam-
mankomst med endast fyra deltagare, inhämtades dock samtycke från samtliga deltagare efter att 
jag på plats presenterat syftet med min närvaro. Vid samtliga observationstillfällen mottogs jag väl 
och med stort intresse från de deltagande, och jag upplever inte att materialet som framkom vid 
dessa tillfällen är av etisk känslig karaktär. Då jag inte studerat någon särskild person under ob-
servationerna, utan snarare de diskussioner som fördes i största allmänhet, har jag inte heller känt 
behov av att få feedback på mina fältanteckningar, vilket annars rekommenderas från forskares 
håll.7 Värt att poängtera är ändå att flertalet av de personer jag intervjuat också deltagit vid ett 
eller flera av de möten jag genomfört observationer på. 

Eftersom min studie har utförts inom ett politiskt förbund och berör frågor som kan vara 
av känslig karaktär i ett sådant forum, såsom intern kritik, har jag tagit avidentifieringen av in-
formanterna i särskild beaktning. Det möjliga urvalet av informanter var dessutom relativt be-
gränsat, särskilt inom förbundsledningen, och gjordes inom två grupper där personerna känner 
varandra väl. Risken finns därför att det blir väldigt svårt att anonymisera ”inåt”, det vill säga att 
personer som arbetar på förbundets centrala nivå eller engagerar sig inom Avantgarde inte ska 
kunna identifiera vem det är som talar. Jag har därför också tagit i beaktande att detta förhållande 
kan ha påverkat vad mina informanter valde att berätta för mig. Det som ändå framkom under 
intervjuerna upplever jag dock inte som etiskt känsligt då samma eller likartad kritik även yttrades 
på de öppna mötena, av intervjupersonerna eller av andra deltagare. 
 

Disposition 
För att snabbt sätta in läsaren i studiens utgångspunkter ämnar jag i nästkommande avsnitt 
presentera det teoretiska fundament och det metodiska tillvägagångssätt denna studie byggts upp 
på: intersektionalitet, poststrukturalistisk feminism och diskursanalys. Därnäst följer ett avsnitt 
som närmre introducerar läsaren för studiens område, organisationen S-kvinnor, med dess 
historia och struktur. I samband med detta presenteras också tidigare forskning som är relevant 
för denna studie. Analysen är sedan uppdelad i tre huvudrubriker med varsin underrubrik, som 
täcker in materialets huvudsakliga teman: solidaritet, feminism och politiskt engagemang. Den 
avslutande diskussionen som sedan följer tjänar syftet att knyta ihop dessa analytiska teman och 
tydligare koppla an till det teoretiska fundamentet. Slutligen ges även en sammanfattning av 
studien. Med detta sagt, tar jag nu avstamp in i studiens ramverk. 
 

                                                 
7 Widerberg, s. 129 ff. 
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Studiens ramverk – teori och metod 
Denna studie är en intersektionalitetsanalys med tydliga influenser från den poststrukturalistiska 
feminismen och med diskursanalysen som grundsten för både teori och metod. Här nedan kom-
mer jag vidare att presentera hur studien grundas i dessa tankeströmningar och vad de implicerar 
för studerandet av materialet, som alltså tas an med en tydlig socialkonstruktivistisk ansats.8 För 
mig innebär detta grundläggande perspektiv i första hand en kritisk blick och ett problematise-
rande av det för givet tagna, med fokus på språkets konstruerande roll och ett anti-essentialistiskt 
synsätt, vilket kommer att visa sig tydligare i avsnitten om de tillämpade teorierna här nedan. 
 

Intersektionalitet som instrument för maktanalys 
Makt och ojämlikhet tar sig många olika former och uttryck som grundar sig på socialt konstrue-
rade skillnader. Utifrån sociokulturella kategorier som kön, klass, etnicitet, sexualitet, ålder och 
kroppslig funktionalitet läggs grunden för de konstruerade maktasymmetrier som människor po-
sitioneras in i. Genom att anlägga ett intersektionellt perspektiv på dessa olika former av över- 
och underordningar betonas just deras samverkan och ömsesidiga konstituerande – hur de är 
sammanflätade och hopsnärjda i varandra genom vad som kan kallas intra-aktiva processer.9 Det 
handlar således om ”(…) en växelverkan mellan icke avgränsade fenomen som genomtränger 
varandra och som transformerar varandra under samspelet”10, vilket för oss bort från statiska 
analyser av makt som uppbyggd i separata strukturer existerande sida vid sida. Makt ska istället 
förstås som en multidimensionell och instabil konstruktion där dessa flertalet kategorier, i sam-
verkan, fungerar som bärande principer. Att ta hänsyn till denna simultana, tids- och rumsligt 
föränderliga konstruktion är, enligt intersektionella teoretiker, fullt nödvändigt för att förstå och 
politiskt bemöta ojämlikheter.11

För feminister innebär intersektionalitet som perspektiv således att makt och ojämlikhet 
bör problematiseras inte enbart inom det feministiska fältet och utifrån kategorin kön, utan även i 
dialog med kritiska forskare utanför detta fält. Intersektionaliteten är teoretiskt sprungen ur bland 
annat ”black feminism”, marxism, antirasistiska- och postkoloniala teorier, och det är just denna 
förening av kritiska forskningstraditioner som möjliggör utforskandet av maktens komplexa och 
föränderliga konstruktion.12 Rent konkret, och kopplat till min studie, innebär detta att den 
underordnade positionen som kvinna i en patriarkal struktur inte ensamt avgör kvinnors sociala 
möjligheter att agera som subjekt. Även kapitalistiska, rasistiska, heteronormativa och ålders-
                                                 
8 se Vivien Burrs introduktion av perspektivet i Social Constructionism (London: Routledge, 2003) 
9 Nina Lykke, ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2/3 
2005, s. 10. 
10 Ibid., s. 8. 
11 Paulina de los Reyes m.fl., ”Introduktion – Maktens (o)lika förklädnader”, i förfs. (red) Maktens (o)lika förklädnader. 
Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige (Stockholm: Atlas, 2003), s. 25 ff. 
12 Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap (Malmö: Liber, 
2005), se kap. 1 om intersektionalitetens idémässiga hemvist. 
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baserade maktordningar, bland andra, måste vägas in när människors levnadsvillkor ska analyse-
ras och förstås. Det är här den poststrukturalistiska poängen om en differentiering av kategorin 
”kvinna” kommer in. För att inte riskera att hamna i den hegemoniska feminism som ensidigt 
utgått från vita, heterosexuella, västerländska medelklasskvinnor måste de olika positionerna 
inom kategorin ”kvinna” och därmed intersektionen av maktordningar erkännas, vilket också 
innebär att ingen struktureringsgrund ges högre förklaringsvärde än någon annan.13  

Samtidigt som jag i min studie strävar efter att tillämpa denna mångdimensionella makt-
analys som betonar maktordningarnas oupplösliga sammanbindning, ser jag behovet av att av-
gränsa mig till ett fåtal kategorier som är av störst relevans för mitt material. Detta inte minst för 
den praktiska genomförbarhetens skull. Att särskilja maktdimensioner analytiskt, utan att därmed 
undergräva deras empiriska sammanbindning, och att låta de för kontexten mest betydelsefulla 
kategorierna ta plats i analysen, har framförts som en lösning på intersektionalitetens annars så 
omfattande blick.14 Att mitt fält utgörs av ett socialdemokratiskt kvinnoförbund gör klass och 
kön till de mest uppenbara kategorierna att ta med i analysen av materialet, men även etnicitet 
och ålder/generation har framkommit som centrala kategorier för förståelsen av förbundets poli-
tik och medlemmarnas engagemang. Det är således dessa fyra kategorier som kommer att lyftas 
fram och behandlas i min intersektionalitetsanalys. Särskilt intressant finner jag just åldersaspek-
ten, som i intersektionell forskning ofta förbises till förmån för de flitigt diskuterade dimensio-
nerna klass, kön och etnicitet.15 I min analys kommer således en diskussion kring ålder och 
generation, som förklaring till meningsskiljaktigheter och som maktaspekt inom förbundet, att 
aktualiseras.  
 

Poststrukturalistisk feminism – inspirationskällor 
Som idéströmning har poststrukturalismen, ibland även kallad postmodernismen, inneburit en 
rad problematiseringar inom feminismen.16 Jag har här valt att bland annat ta fasta på dess 
användbarhet som teoretiskt verktyg för dekonstruktionen av den universella kategorin ”kvinna”, 
som nämndes ovan med anknytning till det intersektionella perspektivet. En poststrukturalistisk 
syn på verkligheten innebär ett ständigt ifrågasättande av det självklara, av det som tas för givet, 
och därmed ett relativistiskt erkännande av att saker och ting kunde ha varit annorlunda. Det är 
på detta sätt dess kritiska ansats ska förstås. Makt och maktrelationer blir utifrån poststruktura-
lismens synsätt och i den intersektionella analysen ”(…) något som görs i och genom den sociala 
interaktionen människor emellan, istället för att betraktas som det oundvikliga resultatet av fasta 
och oföränderliga strukturer som styr människornas liv och valmöjligheter”.17 Poängteras bör att 
ett framlyftande av individernas agerande dock inte behöver leda till att strukturella relationer 
                                                 
13 de los Reyes m.fl., s. 21 ff. 
14 Clary Krekula m.fl., “Ålder i intersektionell analys”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2/3 2005, s. 89. 
15 Ibid. Artikeln är ett inlägg i debatten om intersektionalitet och betonar just ålder/generation som väsentlig kategori 
16 Se till exempel Lena Gemzöe, Feminism (Stockholm: Bilda Förlag, 2004), kap. 6. 
17 de los Reyes & Mulinari, s. 23. 
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ignoreras, då individen alltid måste ses i sin kontext och därmed i relation till dominerande ideo-
logier som begränsar handlingsmöjligheterna.18

Med poststrukturalismens anti-essentialistiska synsätt och dess dekonstruktion av det för 
feminismen centrala begreppet ”kvinna”, kan man fråga sig vilka följder perspektivet får för 
feminismen som politisk rörelse och kamp. På vilka grunder ska feminismen föras fram om iden-
titeten som kvinna suddas ut som den stabila basen och lämnar projektet utan naturligt givna, 
gemensamma intressen? Chantal Mouffe, politisk teoretiker och tillika diskursteoretiker, ger föl-
jande svar när hon ställer upp syftet för den feministiska politiken: 
 

Feminism, for me, is the struggle for the equality of women. But this should not be understood as the 
struggle for realizing the equality of a definable empirical group with a common essence and identity, 
women, but rather as a struggle against the multiple forms in which the category “woman” is con-
structed in subordination. 19

 
Här går det alltså att utläsa att den feministiska jämlikhetskampen bör föras på anti-essentialistisk 
grund mot, i första hand, själva konstruktionerna av ”kvinna” som underordnad kategori. Dock 
påpekar Mouffe att en kritik av essentiella identiteter inte behöver leda till ett förnekande av alla 
uppfattningar om gruppidentiteter. Tvärtom är det så att kategorin ”kvinnor” mycket väl kan 
utgöra själva basen för en feministisk identitet och kamp – det viktiga är att komma ihåg att det är 
en konstruktion som denna enhet bygger på och att den görs genom partiella fixeringar.20 Detta 
innebär att olika former av identifikationer kan ingå i begreppet ”kvinna”, som alltså blir en diffe-
rentierad men enande kategori. Mouffe pläderar här för en intersektionell analys, om än inte ut-
tryckligen med denna term, då hon föreslår ett perspektiv som låter oss förstå hur ett subjekt 
konstrueras genom olika diskurser och subjektspositioner, innefattande såväl kön och klass som 
ras/etnicitet. Härmed öppnas möjligheten upp för en bredare feministisk, demokratisk politik 
som täcker in kampen mot flertalet former av förtryck – ett projekt för radikal och pluralistisk 
demokrati, för att klä det i Mouffes ord. 21

Statsvetaren Pauline Stoltz är inne på samma linje då hon, med koppling till flertalet kända 
teoretiker på det poststrukturalistiskt feministiska området såsom Chantal Mouffe, bell hooks och 
Ien Ang, problematiserar begreppen politisk gemenskap och solidaritet i relation till feminism. 
Resonemangen mynnar ut i ett förespråkande av en politisk solidaritet som vädjar till ett 
gemensamt engagemang, ”ett engagemang i delade mål och intressen” 22, som dock inte blundar 
för maktrelationer mellan kvinnor utan erkänner dem i den dialog som möjliggör ett enande. 
Denna vädjan vilar på en förståelse av solidaritet som hårt arbete, som något vi inte kan ta för 

                                                 
18 de los Reyes & Mulinari, s. 23. 
19 Chantal Mouffe, ”Feminism, Citizenship and Radical Democratic Politics” i Judith Butler & Joan W. Scott (red.), 
Feminists Theorize the Political (New York: Routledge, 1992), s. 382. 
20 Ibid., s. 381. 
21 Ibid., s. 381 f. 
22 Pauline Stoltz, “Politisk solidaritet” i Paulina de los Reyes m.fl. (red.), Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & 
etnicitet i det postkoloniala Sverige (Stockholm: Atlas, 2003), s. 66. 
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givet utan måste vädja till, och som strävar efter ett omintetgörande av privilegier.23 I samman-
hanget nämns även Angs begrepp ”partisk politik” som framhåller omöjligheten för en feminis-
tisk politik att innesluta alla kvinnor, då olika grupper av kvinnor har olika intressen och då det 
dessutom finns andra identifikationer som kan upplevas vara av större politisk vikt än just den 
som kvinna. Idén om systerskap har därför sina begränsningar, och fokus bör istället ligga på det 
partiska elementet i det feministiska projektet.24 I poststrukturalistisk anda lyfter alltså Stoltz i 
denna text fram vikten av att belysa skillnader och maktrelationer mellan kvinnor. Centralt blir 
också den antagonism, det kampmoment, som en politisk gemenskap nödvändigtvis medför när 
vilka som är med en och vilka som är mot en ska identifieras. 

Min förståelse av det feministiska projektet och av feministisk solidaritet är således 
sprungen ur dessa poststrukturalistiska problematiseringar, likväl som de frågor jag ställer till 
materialet. Med detta perspektiv ges min studie också en annorlunda vinkling än tidigare forsk-
ning om S-kvinnor, som kommer att presenteras längre fram. Kärnan kretsar alltså kring hur S-
kvinnors feminism ter sig. Artikuleras den som en kamp mot den underordnande kategorise-
ringen av kvinnor, eller som en kamp mot de orättvisor som en mer eller mindre essentiellt arti-
kulerad grupp ”kvinnor” är utsatta för? Vilka kvinnor är det så fall som åsyftas? Hur yttrar sig 
solidariteten och vilka omsluter den? Kring frågor av detta slag kommer jag således att uppehålla 
mig när jag så småningom presenterar analysen.  
 

Att tillämpa diskursanalys på intervjuer och observationer 
Med den konstruktivistiska ansats som min studie vilar på, med fokus på socialt konstruerade 
ojämlikheter och maktrelationer, följer en betoning av språket och dess del i skapandet och upp-
rätthållandet av dessa förhållanden. Genom att studera diskurser, de sätt på vilka vi talar om och 
förstår världen25, kan vi närma oss de föreställningar som råder i samhället och som individer 
använder sig av när de tillskriver verkligheten och identiteter mening. Att betrakta fenomen som 
socialt konstruerade innebär i poststrukturalistisk anda att deras betydelser endast är tillfälligt till-
slutna och att de potentiellt kan fixeras på andra sätt. Därmed blir diskursanalysen ett användbart 
verktyg för att se hur just vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att de uppfattas 
som naturliga.26 Tillämpningen av diskursanalys medför således en fokusering inte bara på vad 
som sägs, utan också hur det sägs. Genom begreppet diskurs betraktar jag materialet i syfte att 
studera just de diskursiva formationer som framträder i talet om feminism, solidaritet och det 
politiska engagemanget på dessa grunder.  
  Beträffande intervjuerna möjliggör den diskursanalytiska ingången ett försök att tyda ut-
ifrån vilken förståelse av världen och av sig själva som dessa politiskt aktiva s-kvinnors engage-
                                                 
23 Stoltz., s. 62 ff. 
24 Ibid., s. 64 f. Hänvisning till Ien Ang, ”I´m a feminist but… ’Other’ women and postnational feminism”, i Barbara 
Caine & Rosemary Pringle (red.), Transitions. New Australian Feminisms (St Leonards: Allen & Unwin, 1995)  
25 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 7. 
26 Ibid., s. 32.  
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mang utgår. Värt att poängtera är att jag inte vill försöka ta mig bakom texten i hopp om att ut-
tolka huruvida en utsaga är en sann eller falsk avspegling av världen, utan fokus ligger istället på 
ett studium av diskurserna i sig och hur de konstrueras som sanna, alltså på de diskursiva prakti-
kerna.27 Materialet kommer således inte att analyseras eller redovisas utifrån en individfokusering, 
då jag snarare är intresserad av vad informanterna förmedlar om S-kvinnor och feministisk poli-
tik, på vilket sätt detta görs och hur det kan förstås.28 Att detta görs till mig som forskare i en 
intervjusituation, och hur det kan påverka den bild som ges, är en aspekt som kommer att fram-
hållas i analysen. Observationerna kompletterar sedan intervjuerna genom att ge en bild av vad 
som diskuteras gemensamt inom förbundet, i de interna forumen, och inte minst hur det diskute-
ras. Analysen är då inriktad på vilka diskurser som går att uttyda i dessa diskussioner. Eftersom 
observationerna genomfördes vid möten får de ytterligare en dimension om man lyfter in den 
konstruerande funktion som mötessamtal kan sägas ha.  Med ett synsätt på organisationer som 
”gjorda” och ständigt framförhandlade av människor i talad praktik, fokuserar således min analys 
av S-kvinnors mötessamtal på hur organisationen skapas och omskapas i denna interaktion.29 
Sammantaget hoppas jag alltså, i intervju- och observationsmaterialet, kunna identifiera domi-
nerande diskurser samt avvikande, utmanande sådana. 
  Mer specifikt har jag låtit mig inspireras av den diskursanalytiska inriktning som går under 
namnet diskurspsykologi, vilken bland annat medför en fokusering på individens flexibla och 
kontextbundna användning av diskurser (här även kallade tolkningsrepertoarer) som resurser i den 
konkreta sociala interaktionen.30 I detta perspektiv betonas således individen som aktiv språkbru-
kare och som strategisk användare av de tillgängliga diskurserna/repertoarerna i framställningen 
av sig själv och av världen på fördelaktiga sätt.31 Begreppen funktion och variation blir här centrala i 
analysen, som alltså syftar till att betona hur utsagor används (och anpassas) för att möta olika 
syften och för att få önskade effekter i interaktionen. Som poängterats ovan är det dock inte bara 
utsagors ombytlighet – skillnader i innehåll och form – som studeras, utan även deras konsistens i 
form av återkommande drag.32 Detta ser jag som en givande ingång till materialet då jag härige-
nom får en grund för analyserandet av informanternas försök att bygga upp en trovärdig-
hetsstatus och en legitimitet för sina uttalanden, samt en grund för att förstå deras (eventuella) 
växlingar i tal under intervjuns gång. Diskurspsykologen förväntar sig således inte att en persons 
tal ska vara konsistent och koherent, att det ska spegla någon slags underliggande attityd hos per-

                                                 
27 Detta sätt att betrakta texten är inspirerat av diskurspsykologin. Se exempelvis Jonathan Potter & Margaret 
Wetherell, Discourse and Social Psychology (London: Sage, 1987), kap. 2. 
28 se Widerbergs resonemang om att sociologisk forskning bör bedrivas med betoning på sociala mönster och 
sammanhang, snarare än utifrån individfokusering, s. 67. 
29 Jag har här inspirerats av Anita Nordzells artikel ”Kategoriseringsarbete i skolledarmöten – en samtalsanalys”, i 
Mats Börjesson & Eva Palmblad (red.), Diskursanalys i praktiken (Malmö: Liber, 2007), se s. 175. 
30 Jørgensen & Phillips, s. 114 ff. 
31 Ibid., s. 13 ff. 
32 Potter & Wetherell, s. 168.  
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sonen, utan ser istället till talets anpassning efter kontext. Häri ligger också dess väsentliga skill-
nad från den traditionella psykologin.33

I diskurspsykologin finns ett starkt förespråkande av reflexivitet och därmed, som jag ser 
det, ett nödvändigt problematiserande av forskarens roll i studien. Ett reflexivt förhållningssätt 
innebär att jag som forskare begrundar min position i förhållande till informanterna och min på-
verkan på materialet under dess tillblivelseprocess, samt att jag med genomskinlighet som ledord 
synliggör detta i studien. Exempelvis kan längre intervjuutdrag tjäna syftet att göra informantens 
röst hörd och därmed lämna öppet för läsaren att tolka utsagorna och framföra eventuell imma-
nent kritik mot forskaren.34 En annan viktig poäng jag har tagit fasta på i diskurspsykologin är 
dess orädda inställning till forskarens påverkan på informanternas utsagor. Här görs exempelvis 
ingen skarp åtskillnad mellan öppna och ledande frågor, då alla frågor anses positionera männi-
skor på bestämda sätt.35 Påverkan av informantens tal är således ofrånkomligt och vikten läggs 
vid att synliggöra just detta, vilket också är min strävan då jag ser intervjumaterialet som en ge-
mensam skapelse mellan mig och informanterna i den givna kontexten. 

Rent konkret kommer analysen alltså att kretsa kring ett identifierande och studerande av 
diskurser om solidaritet, feminism och politiskt engagemang. Fokus ligger på utsagornas konsi-
stens/variation och funktion, som nämndes ovan. Genom att undersöka hur s-kvinnorna posi-
tionerar sig inom dessa diskurser eller i relation till dem, kommer jag sedan att försöka uttyda vilka 
som är dominerande respektive utmanande i materialet och, i förlängningen, på fältet i stort. 

 

Introduktion av studiens område 
Som en brygga över till det analytiska avsnittet ämnar jag i det kommande ge en tydligare bak-
grund till det område som min studie rör sig inom – mer bestämt den socialdemokratiska sidoor-
ganisationen S-kvinnor. Härnäst följer därför en mer faktainriktad presentation av S-kvinnor – av 
förbundets historia och dess organisation. Därpå följer en forskningsöversikt som syftar till att ge 
inblick i tidigare arbeten som är relevanta i relation till min studie – alltså forskning om kvinnor 
inom arbetarrörelsen och inom socialdemokratin i synnerhet, men även om kvinnors plats och 
inflytande på den politiska arenan i allmänhet. 
 

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund 
Kvinnor inom den svenska arbetarrörelsen har en lång historia av organisering, både politiskt och 
fackligt, som sträcker sig tillbaka till sent 1800-tal. Den första socialdemokratiska kvinnokonfe-
rensen hölls 1907 men det var först efter att beslut fattats om införande av allmän kvinnlig röst-
                                                 
33 se resonemang i Potter & Wetherell, kap. 2. 
34 Louise Phillips, ”Forskning i tvivl – en refleksiv evaluering af det diskursanalytiske interview som metode til 
kritiske studier” i Henriette Christrup m.fl. (red.), At begribe og bevæge kommunikationsprocesser – om  metoder i 
forskningspraksis. Papirer om faglig formidling, nr 47/01(Roskilde: Roskilde Universitetscenter, 2001) s. 109. 
35 Ibid., s. 116. 
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rätt som Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund (SSKF) grundades formellt, år 1920. Till en 
början tycktes förbundets uppgift främst handla om att rekrytera fler kvinnor till arbetarrörelsen 
och att locka dessa nya väljare till det socialdemokratiska partiet, men särorganiseringen har 
givetvis även haft andra syften. Att kvinnor självständigt ska kunna ta tillvara sina intressen och 
agera som påtryckningsgrupp i partiet och politiken har uttryckts som ett sådant syfte, och funk-
tionen som samlingspunkt och stödgrupp för socialdemokratiska kvinnor är ett annat.36

Numera kallar sig förbundet S-kvinnor och är sedan 1993 en uttalat feministisk organisa-
tion. I det feministiska handlingsprogram som antogs av förbundet detta år står att läsa att ”femi-
nism är ett uttryck för en åskådning som innebär att man erkänner kvinnors underordnade ställ-
ning i familj, arbetsliv och samhälle” 37. Vidare fastslås att kampen för kvinnors rättigheter och 
frigörelse måste föras med ett klassperspektiv närvarande, då kvinnoförtryck och klassförtryck 
ofta är sammankopplat.38 Ett tillerkännande av en feministisk grundsyn har senare även gjorts av 
det socialdemokratiska partiet, efter påtryckningar från kvinnoförbundet. I partiprogrammet från 
2001 beskrivs genusordningen, den systematiska över- och underordningen mellan könen, vara 
ett av de ojämlikhetsmönster som måste bekämpas för att verklig jämlikhet ska kunna uppnås.39

S-kvinnor är organiserat i klubbar, distrikt och det centrala förbundet – motsvarande lokal, 
regional och nationell nivå. De cirka 300 kvinnoklubbarna, som är spridda över hela landet, kan 
sägas utgöra förbundets basenheter – det är här som den huvudsakliga verksamheten sker i form 
av medlemsmöten, aktioner, föreläsningar och studiecirklar. Genom att klubbarna författar mo-
tioner till distrikts- och förbundsmötet, samt genom att de fungerar som remissinstans när nya 
politiska program ska tas fram av förbundet, har de en stor påverkan på den politik som formule-
ras. Medlemskapet i en kvinnoklubb medför också per automatik en anslutning till det socialde-
mokratiska partiet. Alla kvinnoklubbar i ett län bildar tillsammans ett kvinnodistrikt som bland 
annat har till uppgift att fungera som ett stöd till klubbarnas lokala arbete, samt som en länk mel-
lan klubbarna och förbundet centralt. På central nivå återfinns förbundsstyrelsen med ordföran-
den som främsta ansikte utåt, samt förbundssekreteraren som leder det dagliga arbetet på för-
bundsexpeditionen i Stockholm. Dessa personer är valda av förbundsmötet, det högsta beslu-
tande organet inom S-kvinnor som samlas vartannat år för att besluta om den kommande 
politiska inriktningen. Det är sedan styrelsens uppgift att driva dessa politiska frågor genom opi-
nionsbildning, agitation och påverkan på parti, riksdag och regering. Finansieringen av verksam-
heten sker genom medlemsavgifter, anslag från moderpartiet samt genom statsbidrag.40

                                                 
36 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, Politisk handbok (Stockholm: Sveriges Socialdemokratiska 
Kvinnoförbund, 2001), s. 9 f. 
37 Ibid, Feministiskt handlingsprogram för 1990-talet (Stockholm: Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, 1993), s. 3. 
38 Ibid., s. 19. 
39 Socialdemokraterna, Partiprogram för Socialdemokraterna, s. 13 f. (online) Tillgängligt på 
http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____36084.aspx (besökt 2007-01-05). 
40 S-kvinnor, Organisation (online). Tillgängligt på 
http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____16351.aspx (besökt 2007-01-06) 

http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____36084.aspx
http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____16351.aspx
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Beträffande medlemmarnas ålder är S-kvinnor ett gammalt och åldrande förbund med en 
medelålder på 61,6 år för sina cirka 8100 medlemmar.41 Intressant är därför att lyfta fram Avant-
garde som genom att rikta sig till yngre s-kvinnor uppvisar en medlemsprofil på cirka 33 år.42 
Avantgarde är ett nationellt feministiskt nätverk för unga s-kvinnor, men även kvinnor som redan 
är medlemmar i någon annan socialdemokratisk förening eller som ännu inte bestämt sig för att 
bli medlemmar finns med i nätverket. Avantgardes mål är att erbjuda stöd i det praktiskt politiska 
arbetet, att sprida information samt att bilda opinion i feministiska frågor, men kanske främst att 
uppmuntra fler unga kvinnor att engagera sig.43 Huvudsakligen sker diskussionerna mellan de 
över 300 registrerade kvinnorna via ett diskussionsforum på nätet, närmare bestämt via en e-
postlista, men Avantgarde har även bildat S-kvinnoklubbar i ett antal städer. För närvarande finns 
sex sådana klubbar44, och de tre avantgardister jag samtalat med är alla medlemmar i en sådan. 
 

Forskningsöversikt 
Kvinnors politiska engagemang inom den svenska arbetarrörelsen, och mer specifikt inom social-
demokratin och det socialdemokratiska kvinnoförbundet, är ett ämne som tidigare behandlats av 
forskare inom främst den (kvinno)historiska disciplinen. Gunnel Karlssons avhandling om det 
socialdemokratiska kvinnoförbundet, som går under titeln Från broderskap till systerskap, är en så-
dan. Denna vetenskapliga framställning av förbundet – dess framväxt, organisation och praktiker 
– har fokus inställt på de roller förbundet spelat i tre centrala politiska frågor i efterkrigstidens 
Sverige. Genom 1950-talets atomvapenfråga, 1960-talets debatt om kvinnans jämlikhet och 1970-
talets strider kring sextimmarsdag och kvoterad pappaledighet, belyses relationen mellan 
moderparti och sidoorganisationen kvinnoförbundet, där den senares kamp för inflytande och 
makt löper som den röda tråden. Diskussionen, som förs med ständig koppling till makt och kön, 
kretsar kring det motstånd kvinnornas organisering mött i de egna leden samt de strategier 
kvinnorna använt för att bemöta detta motstånd och skapa handlingsutrymme.45 Karlssons 
avhandling ger således en värdefull inblick i S-kvinnors historia och de villkor förbundet verkat 
under, och jag kommer i min analys ha anledning att knyta an till hennes resonemang. 

Det motstånd kvinnor stött på vid inträdet på den politiska arenan, i specifika organisatio-
ner eller i allmänhet, samt hanteringen av detta motstånd tycks vara ett ämne som många svenska 
forskare uppehållit sig kring. Christina Carlsson för oss exempelvis i sin avhandling Kvinnosyn och 
                                                 
41 Uppgifter grundade på 2005 års statistik över antal medlemmar och medelålder i S-kvinnors klubbar samt 
sammanräknat för förbundet, tillhandahållen av S-kvinnors förbundsexpedition, Stockholm 2006-11-24. 
42 Ibid. I statistiken finns endast medlemmarna i Avantgardes klubbar i Stockholm, Göteborg, Skåne och Uppsala 
representerade, och alltså inte nätverkets samtliga medlemmar. Medelåldern som här redovisas är därför inte direkt 
representativ för hela Avantgarde. 
43 Avantgarde, Avantgarde – vad är det? samt Vi vill (online). Tillgängligt på http://www.avant-garde.nu/vadar.html 
respektive http://www.avant-garde.nu/vadvill.html (besökt 2007-01-06) 
44 Ibid., Vi finns här (online). Tillgängligt på http://www.avant-garde.nu/finns.html (besökt 2007-01-06)  
45 Gunnel Karlsson, Från broderskap till systerskap. Det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i SAP 
(diss., Lund: Arkiv, 1996) 

http://www.avant-garde.nu/vadar.html
http://www.avant-garde.nu/vadvill.html
http://www.avant-garde.nu/finns.html
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kvinnopolitik tillbaka till sekelskiftets Sverige och den dåtida socialdemokratins syn på kvinnor och 
kvinnors ställning inom arbetarrörelsen, politiken, arbetet och familjen. Här belyses hur den tidiga 
arbetarrörelsen gick från en strävan att i teorin koppla samman arbetarfrågan och kvinnofrågan i 
en enad kamp för jämlikhet, till att i praktiken formulera en politik som sköt kvinnorna åt sidan 
och stödde en utveckling mot ett traditionellt familjeförsörjar- och hemmafrusystem.46  

I samma anda, dock med ett bredare allmänpolitiskt perspektiv och med fokus på de 
närmsta decennierna efter den kvinnliga rösträttens införande, har Kjell Östberg i boken Efter 
rösträtten beskrivit kvinnors svårigheter att få reellt genomslag i politiken trots den formella lik-
ställdheten.47 Precis som hos Karlsson och Carlsson blir slutsatsen att männens motstånd manade 
fram alternativa strategier och organisationsformer från kvinnors sida, som till syvende och sist 
fick spela på männens villkor.48 Det gäller såväl kring sekelskiftet 1900, som på mellankrigstiden 
och efterkrigstiden fram till sent 1970-tal, som utgör de tre tidsperioder dessa respektive studier 
gjort nedslag i. 

Till denna skara av historiker som utifrån ett genusteoretiskt perspektiv forskat om kvinno-
rörelsen inom svensk politik, och mer specifikt inom socialdemokratin, ansluter sig även Yvonne 
Hirdman.49 I Genus – om det stabilas föränderliga former har hon sammanställt sina tankar på det 
genusteoretiska området och vi får här bekanta oss närmre med vad hon kallar genussystemets 
två bärande logiker – isärhållningen av kön och den manliga normens primat – och den genus-
konflikt som uppstår då dessa utmanas. Hirdman låter just utvecklingen av den svenska välfärd-
staten under arbetarrörelsens hand, från 1930-1970-tal, tjäna som illustration av konflikten och 
hur den kom att forma Sverige under denna period.50 Enligt Hirdman var skapandet av egna och 
extra rum för kvinnor en möjlig lösning på den genuskonflikt som uppstod när kvinnor släpptes 
in på områden som traditionellt förbehållits män51, och med denna terminologi skulle också det 
socialdemokratiska kvinnoförbundet kunna förstås. 

Med dessa historiska studier som bakgrund, vill jag alltså ta avstamp in i den aktuella poli-
tiska sfären och få en inblick i dagens socialdemokratiska kvinnoförbund. Någon forskning som 
specifikt behandlar S-kvinnor och tiden från 80-talet och framåt har jag inte lyckats finna. Där-
emot kan statsvetaren Maud Eduards bok Förbjuden handling – om kvinnors organisering och feministisk 
teori representera den stora mängd litteratur som behandlar temat kön, makt och politik (i dess 
                                                 
46 Christina Carlsson, Kvinnosyn och kvinnopolitik. En studie av svensk socialdemokrati 1880-1910 (diss., Lund: Arkiv, 1986)  
47 Kjell Östberg, Efter rösträtten. Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet (Eslöv: Brutus Östlings Förlag 
Symposion, 1997) 
48 se exempelvis Carlssons slutsatser, s. 276 ff., om arbetarrörelsens patriarkala karaktär, Karlsson s. 332 ff. om den 
dubbla strategin kvinnoförbundet hade för att kunna hävda både självständighet och del i partiet, samt Östberg s. 64 
ff. om att det var männen som i sista hand satte ramarna för kvinnoförbundens existens. 
49 se exempelvis Yvonne Hirdman, ”Den socialistiska hemmafrun. Den socialdemokratiska kvinnorörelsen och 
hemarbetet 1890-1939” i Brita Åkerman m.fl. (red.), Vi kan, vi behövs! Kvinnorna går samman i egna föreningar (Stockholm: 
Förlaget Akademilitteratur, 1983), s. 11-59. 
50 Yvonne Hirdman, Genus. Om det stabilas föränderliga former (Malmö: Liber, 2001), se kapitlet ”Ett svenskt dilemma – 
genuskonflikten i välfärdsstaten”, s. 131-173. 
51 Ibid., s. 114 ff. 
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vida bemärkelse, alltså inte enbart partipolitik) i 1990-talets och det tidiga 2000-talets Sverige. 
Som titeln avslöjar vill Eduards skapa förståelse för det motstånd kvinnors särorganiserade krav 
möter och vad det är som upplevs så utmanande i dessa.52 Alltså: återigen är det kvinnors försök 
att öka handlingsutrymmet och männens motstånd som står i fokus. Eduards ger sig dock i kast 
med att på ett tänkvärt sätt problematisera dessa strategier för förändring i feminismens namn, 
genom att låta modern och postmodern feminism mötas i en diskussion om bland annat kvinnor 
som analytisk och politisk kategori.53 Det är här jag skulle vilja ta vid. I min studie ämnar jag 
studera S-kvinnors feministiska politik utifrån just ett poststrukturalistiskt perspektiv och med 
intersektionalitet som främsta analytiska angreppssätt när jag närmar mig kärnan - solidariteten. 

 

S-kvinnor i fokus – analys av materialet 
Analysen av materialet har sammanställts tematiskt utifrån de tre huvudsakliga teman det kretsar 
kring: solidaritet, feminism och det politiska engagemanget inom S-kvinnor. Dessa överens-
stämmer med den grund jag lade för studien och med de teman jag utgick från vid mina inter-
vjuer. I materialet är de tätt sammanflätade och särskiljandet av dem fyller således enbart en 
strukturerande funktion. Således kan man se solidaritetsdiskursen genomsyra såväl talet om femi-
nism som talet om det egna politiska engagemanget, samt hur s-kvinnornas engagemang fokuse-
ras kring just solidaritet och feminismens grundtankar. Detta förhållande ämnar jag hålla levande 
under hela analysen och påvisa i min text. Fokus kommer att ligga på de intervjuer jag genomfört 
med aktiva s-kvinnor och utdrag ur dessa kommer regelbundet att användas när mina tolkningar 
presenteras.54 Intervjuutdragen kommer stundtals att kompletteras med återgivandet av mina 
nedtecknade reflektioner från observationerna, där dessa har något att tillföra behandlad tematik. 
 

Solidaritet som differentierad utgångspunkt 
Som jag skrev inledningsvis har jag i denna studie centrerat begreppet solidaritet och låtit det 
fungera som utgångspunkt för en feministisk diskussion om klass och kön, men även etnicitet 
och ålder/generation. Hur yttrar sig då solidariteten i samtalen med aktiva s-kvinnor och i de 
interna diskussioner mellan S-kvinnors medlemmar som jag fått lyssna till? I detta avsnitt ska jag 
uppehålla mig kring att presentera och analysera de olika infallsvinklar materialet har givit mig på 
                                                 
52 Maud Eduards, Förbjuden handling. Om kvinnors organisering och feministisk teori (Malmö: Liber, 2002), s 9. 
53 Eduards låter i kap. 8 Simone de Beauvoir, Catherine MacKinnon och Judith Butler komma till tals som 
representanter för tre olika typer av feministisk politisk teori – existentialistisk, radikal respektive postmodern. 
54 Då informanternas svar på mina frågor ofta är långa och inte sällan upptar ett femtontal rader eller mer i utskrift, 
har jag många gånger av utrymmesskäl tvingats klippa i svaren för att här redovisa de mest kärnfulla delarna. Om 
citatet föregås av text som klippts bort markeras detta inledningsvis med ”//”. Om samma symbol står i slutet av ett 
citat, innebär det således att informantens tal kring ämnet fortsatte efter det som redovisats här. Symbolen ”/…/” 
anger istället att klipp gjorts mitt i informantens utsaga. Att något anges inom parentes i ett citat, exempelvis ”(F: 
mm)”, visar på en inflikad kommentar från den andra aktören, i det här fallet från mig som forskare. ”F” står alltså 
för forskare och ”I” för informant. Kursiverad text används för att markera hur betoningar gjordes i talet. 
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detta centrala begrepp, som alltså kan ses genomsyra allt tal jag analyserat. Det blir här en dis-
kussion om ett stöttande av de svaga i samhället, om internationell solidaritet och om systerskap. 
När jag sedan går vidare till att diskutera feminism och politiskt engagemang ligger solidariteten 
kvar som en fond att förstå dessa emot. 

Att ”solidaritet” sammanknippas med ett stort mått av kollektivism gäller för samtliga s-
kvinnor jag talat med, vilket kanske är föga förvånande. Uttryckssätt som ”att ta hand om var-
andra”, ”att ge alla samma möjligheter och förutsättningar” samt ”att skapa en bra lägsta nivå för 
alla i ett samhälle” vittnar samtliga om vikten som tillskrivs det kollektiva ansvaret för den all-
männa välfärden. Det är således på en samhällsnivå diskussionen landar och kopplingar till för-
delning av resurser och direkt till skattesystemet är vanligt förekommande. Följande utförliga svar 
gavs av en informant på frågan om vad ordet solidaritet betyder för henne: 

Ja, då tänker jag ju väldigt mycket i ett internationellt perspektiv naturligtvis (F: mm) – att vi är 
en del i världen och vi måste hjälpas åt. Och när jag då också tittar på eller tänker på S-kvinnor, 
så måste ju kvinnor i världen gå ihop. (F: mm) Det är våra systrar och vi måste jobba tillsam-
mans. Men sen i ett samhälle, där du ska stötta dom som har det eller den som har det knepigt 
och jobbigt på olika sätt, för det kan var och en av oss få (F: mm), och då så ska vi också bygga 
upp ett samhälle där det finns trygghetssystem (F: mm) som hjälper dig när du råkar illa ut på 
nåt sätt. (F: mm) Och det är solidaritet. Och då är det skattefinansiering, ett solidariskt skatte-
system, som är basen i ett solidariskt samhälle. Du tar in pengar och sen fördelar du till dom 
som behöver det just då. (F: mm) Och det är en gemensam finansiering av omsorg och skola 
och utbildning och så. Lika för alla. Och den… Det vet vi ju att ett sånt samhälle har vi inte 
alltid haft, så att… Och det är väldigt lätt att halka tillbaka. Vi tar det för givet, men det är väl-
digt lätt att halka tillbaka i att det blir osolidariskt. Och jag vill inte säga att vi har lyckats fullt 
ut, för att orättvisorna i samhället ökar ju emellanåt för vissa grupper, så det måste vi ju, tycker 
jag, vi socialdemokrater bli ännu tydligare med (F: mm) – att se till att inte orättvisorna i sam-
hället ökar. 

Detta citat täcker på ett omfattande vis in vad samtliga informanter, på en eller annan punkt, 
anknyter till i sitt tal om solidaritet och fungerar därför som en lämplig utgångspunkt för den 
diskussion jag vill föra kring begreppet. Förutom de genomgående utsagorna om ett kollektivt 
tänkande och agerande – att värna om och ta hand om varandra i ett samhälle – framträder det 
internationella perspektivet som en betydande aspekt. Informanten i ovanstående utdrag inleder 
med att hänvisa till just detta perspektiv och hennes ”naturligtvis” vittnar om dess självklara 
hemhörighet inom solidaritetsdiskursen. Att solidaritet sammankopplas med internationellt arbete 
och bistånd, med den normativa ansatsen att den privilegierade bör vara solidarisk med den 
fattiga och förtryckta, är idag vanligt förekommande och har kanske rent av kommit att bli den 
dominerande betydelsen av begreppet.55 Att S-kvinnor dessutom har, och alltid har haft genom 
förbundets historia, internationellt solidaritetsarbete som en av sina huvudpunkter56 gör det än 
mer förklarligt att just den internationella aspekten nämns så genomgående av informanterna. 
Oftast görs det dock som en parentes utan någon vidare utveckling, vilket följande utdrag ur två 
andra intervjuer illustrerar: 

                                                 
55 Sven-Eric Liedman, Att se sig själv i andra. Om solidaritet (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1999), s. 86 f. 
56 se exempelvis förbundets senast antagna riktlinjer i foldern S-kvinnors politik för ett jämställt samhälle. Förbundsmöte i 
Eskilstuna 2005 (Stockholm: Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, 2005), s. 22 ff. 
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// Alltså det handlar om att vi är solidariska mot varandra. Ibland så är man tagare och ibland 
så är man givare i ett samhällssystem. (F: mm) Sen handlar det ju också om att, naturligtvis, 
sånt som har med internationella frågor att göra också. Men främst så är det just det här att… 
hur vi använder vårt samhälle för att bygga och utvecklas så att vi kan vara med på banan, så 
att det inte är klass och kön som det är idag. 

// Alltså ur kvinnoperspektiv så handlar det väldigt mycket om systerskap, som vi talar om, 
och vi brukar använda systerskap, kärlek och makt. Det är också solidaritet för mig. Generellt i 
partiet så handlar solidaritet om hur man kan tänka på andra människor som har det sämre i 
samhället generellt, hur vi ska fördela resurserna så att alla ska ha det bra, mat och så vidare. 
Och så internationellt i andra länder som är fattiga, hur vi ska bekämpa fattigdomen till exem-
pel. Så det är ett väldigt starkt laddat ord för mig faktiskt.  

Vad som kan ses i dessa två intervjuutdrag, och även i det inledande på föregående sida, är den 
uppdelning som görs av begreppet solidaritet utifrån olika aspekter – en generell med koppling 
till samhällssystem och/eller till partiets hållning, en mer avgränsad kvinnor emellan samt en 
internationell som blickar utåt, dock utan att konkretiseras i någon vidare mening. Intressant att 
relatera denna differentiering till är en diskussion om solidaritet som antingen ett uttryck för ett 
förenande band mellan likar eller som den privilegierades förpliktelse mot fattiga och förtryckta.57 
I talet om att stötta dem som har det svårt samt att vara ömsom givare och ömsom tagare i ett 
samhällssystem, är det tydligt att informanterna utgår från en syn på solidaritet som konstituerat 
likar emellan i samhället Sverige. Påpekandet att var och en av oss kan hamna i en knepig situa-
tion, som en informant skjuter in, gör denna likställdhet än tydligare och antyder den vinst som 
ligger i solidariteten för samhällets samtliga individer. Att ett solidariskt samhälle är ett samhälle 
där alla ”kan vara med på banan” uttalas av en informant som oförenligt med ”klass och kön som 
det är idag”, det vill säga med de orättvisor som följer i dessa kategoriseringars spår, enligt min 
tolkning. Därmed förklarar informanten också dagens Sverige som osolidariskt. 
 Beträffande det internationella perspektivet ser vi å ena sidan solidariteten uttryckas som ett 
bekämpande av storheter som fattigdom, vilket går i linje med en syn på solidaritet som den pri-
vilegierades förpliktelser gentemot människor under helt andra, och betydligt sämre, levnadsför-
hållanden. Å andra sidan ser vi också hur det talas om solidaritet som ett förenande band mellan 
likar, i det här fallet mellan ”systrar” i olika delar av världen. Det senare drar då på en universell 
likhetsdiskurs och kan även ses som en analogi med arbetarrörelsens ideal om en internationell 
solidaritet mellan arbetare, eller kamrater som de då ofta kallas.58 Att tala om solidaritet mellan 
kvinnor i termer av systerskap, som vi sett två exempel på ovan, kommer jag att fördjupa mig 
kring i nästkommande avsnitt. Här vill jag istället belysa den växling som sker i informanternas 
utsagor om solidaritet, från att på detta sätt tala ganska så allmänt och differentierat om begreppet 
till att strax efter, när de ombeds att beskriva med vilka de känner denna solidaritet, snäva av till 
vad som ovan omnämnts som ”kvinnoperspektivet”. Denna fokusering på gruppen kvinnor visas 
tydligt i följande citat: 

                                                 
57 Liedman, s. 86 f. 
58 Liedman menar att solidaritetens normativa innebörd – ”att den lyckligt lottade bör vara solidarisk med de fattiga 
och förtryckta” – vuxit fram ur just arbetarrörelsens ideal om en internationell solidaritet där likar hjälper likar, för att 
senare istället komma att förknippas med ett ansvar för världens fattiga. Se s. 86 f. 
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Solidaritet för mig det betyder att visa solidaritet med de kvinnor som har de sämsta förhållan-
dena – ensamstående kvinnor, kvinnor som är dåligt betalda, som har de hårdaste villkoren. 
Alltså det är deras frågor som vi måste lyfta och visa att vi är beredda… En solidaritetsfråga 
för mig till exempel är att Handels kvinnor inte ska tvingas jobba på nätterna bara för att jag 
ska kunna handla precis när som helst. (F: mm) Då tycker jag att vi ska vara solidariska och 
säga: ”Nämen jag kan planera mitt handlande. Det är klart att den där kvinnan ska inte behöva 
stå där klockan tre på natten och bli rånad eller mordhotad.” Det är en solidarisk handling. // 

Redan i tidigare citat märktes den genomgående kopplingen till de svaga och de mest utsatta i 
samhället i informanternas tal om solidaritet. Här avgränsas denna grupp ytterligare genom att 
specifikt nämna kvinnor som lever under dåliga förhållanden. Även om det inte görs med lika 
tydlig inriktning som i ovanstående citat, är detta ett genomgående drag i samtliga informanters 
tal – att först i ganska allmänna termer tala om att känna solidaritet med människor som har det 
svårt, för att sedan gärna specificera detta med exempel från kvinnors vardag och på kvinnors 
livsvillkor.  

Hur ska då detta förstås? Vart tog solidariteten utifrån den mer allomfattande klassaspekten 
vägen, där såväl kvinnor som män lyfts fram som underordnade i en klasshierarki? Mitt svar 
blickar delvis mot den kontext intervjuerna genomfördes i – att ramarna för intervjuerna var satta 
av mig och i förväg presenterade för informanterna, som alltså visste att det aktuella ämnet var 
deras politiska engagemang i relation till feminism och S-kvinnor. Även om mina frågor ofta var 
mer öppet ställda och utan direkt koppling till dessa teman, fanns de i allra högsta grad med och 
styrde samtalet. Att informanterna särskilt inriktar sitt tal om solidaritet på kvinnor kan därför 
förklaras som en produkt av kontexten.59 I samtalet med mig gav de således endast en version av 
sitt sätt att betrakta världen. Satt i en annan kontext, exempelvis i dialog med en högerpolitiker, 
skulle begreppet solidaritet kanske ha getts en mer allomfattande innebörd och med exempel som 
huvudsakligen tog fasta på bekämpande av orättvisor på klassmässiga grunder och inte på köns-
mässiga. Då skulle de troligen i första hand tala utifrån sin roll som socialdemokrater, framför sin 
roll som just s-kvinnor. Samtidigt ligger klassaspekten ständigt närvarande i informanternas 
utsagor, om än outtalat, då det just är kvinnor ur arbetarklassen som ofta används som exempel. 
 Att denna inriktning på kvinnor görs kan också förklaras i termer av partikularisering. Det 
skulle då snarare handla om ett medvetet, strategiskt val från mina informanters sida att tala om 
en särskild solidaritet med och mellan kvinnor. Den växling som sker i utsagorna, eller variation 
för att tala med diskurspsykologiska termer60, fyller således en funktion som enligt mitt sätt att se 
det går ut på att rikta solidariteten mot den grupp som den egna politiska gemenskapen har satt 
för avsikt att främja. Att det just är de mest utsatta kvinnorna – kvinnor som lever under de 
sämsta förhållandena i samhället – som genomgående exemplifieras av informanterna, kan ses 
som ett sätt att betrakta verkligheten intersektionellt. Ovan såg vi ensamstående kvinnor, kvinnor 
som är dåligt betalda och Handels kvinnor omnämnas, vilket är ett sätt att lyfta fram en 
problematik utifrån såväl klass- som könsorättvisor. Att ”ha det svårt” eller ”vara utsatt” kopplas 

                                                 
59 En betoning av materialets tillblivelseprocess och en reflexivitet kring forskarens påverkan på denna framhålls 
särskilt inom diskurspsykologin. Se exempelvis Phillips artikel ”Forskning i tvivl”. 
60 se avsnittet ”Att tillämpa diskursanalys på intervjuer och observationer”, s. 9 ff. 
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också till invandrarskap –  då främst till invandrarkvinnors svårigheter att integreras i det svenska 
samhället – och till mer extrema former av kvinnoförtryck som hedersrelaterat våld, våldtäkt och 
kvinnomisshandel. Men även ”unga kvinnor som har svårt att hitta sin identitet” tas upp av en 
informant som en särskilt utsatt grupp, vilket hon kopplar till ett resonemang om det 
sexualiserade rummet och objektifieringen av kvinnor i samhället. 

Det är alltså dessa kvinnor som tankarna i första hand går till när informanterna reflekterar 
kring solidaritet. De olika exemplen visar på en differentiering av kategorin ”kvinna” till olika 
subjektspositioner uppbyggda kring kön, klass, etnicitet och ålder i samspel. Mot denna bakgrund 
växer en form av partisk politik fram som grundar sig på solidaritet mellan i första hand kvinnor 
och vars mål är att förbättra denna (differentierade) grupps livsvillkor. Solidaritet kan just be-
traktas som en strävan att omintetgöra privilegier och som något som måste uppnås genom kon-
stant arbete, snarare än som något som kan tas för givet.61 Båda dessa aspekter har mitt material 
gett uttryck för. Inte minst märktes solidaritetens instabila karaktär i det inledande citatet, där en 
s-kvinna från ledningsnivån påpekade hur viktigt det är att ständigt arbeta för upprätthållandet av 
ett solidariskt samhälle, när hon fastslog att ”(…) det är väldigt lätt att halka tillbaka i att det blir 
osolidariskt”. Hur ter sig då den solidaritet som gör sig mest påmind på mitt fält – den mellan 
kvinnor – i materialet? I kommande avsnitt ska jag närmare analysera det så kallade systerskapet. 

 

Systerskap – en gemenskap för alla kvinnor? 
Att talet om systerskap, en särskild solidaritet kvinnor emellan, ingår i solidaritetsdiskursen har 
framgått i citaten och resonemangen ovan. Att informanterna ser kvinnoförbundet och sina 
kvinnoklubbar som en plats att hämta kraft och inspiration ifrån, en plats att få stöd från andra 
kvinnor med liknande mål och intressen, gör sig påmint på flera ställen intervjuerna igenom. Inte 
minst framlyfts också aspekten att de har roligt tillsammans och att detta är ytterst viktigt inom 
politiken. Här är det således tal om ett systerskap inom partiet, en gemenskap som socialdemokra-
tiska kvinnor bygger upp i ett eget kvinnoförbund utifrån det delade intresset för kvinnofrågor 
och jämställdhet. En informant beskriver sitt politiska engagemang i följande ordalag: 

Alltså, jag tror på att vara ödmjuk (F: mm) inför varandra, att lyssna på varandra, och stötta 
varandra framförallt. (F: mm) Jag tycker att det är det viktigaste som finns, att tjejer faktiskt 
stöttar varandra, att nätverka och stötta varandra, på ett ödmjukt sätt. (F: mm) Det är min… 
det är det sättet jag tycker att vi ska försöka ta oss framåt på. (F: mm) Att stärka varandra helt 
enkelt. (F: mm) Jag tror inte på det där… jag tror inte alls på det där att man ska föra nåt köns-
krig emot männen (F: nej), eller liksom att dom är ”the bad guys” och alla kvinnor är ”the good 
guys”. Jag tror att det är mycket mer individuellt än så. //  

Detta uttalande gör informanten ganska tidigt under intervjun, och när hon senare självmant 
kommer in på termen systerskap knyter hon an den till just detta nätverkande, detta byggande av 
en gemenskap kring stöttande och ödmjukhet kvinnor emellan. Informanten uttrycker att hon 
gärna tänker i termer av systerskap, men att hon däremot har problem med att kalla andra kvin-
nor – kvinnor hon aldrig har träffat – för ”systrar”. Kanske kan detta ses som ett sätt att ifråga-
                                                 
61 Stoltz, s. 62 f. 
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sätta den tanke om universalism, om en sorts essentiell gemenskap mellan kvinnor grundad 
enbart på könstillhörighet, som ”systerskap” lätt för med sig. Så länge termen stannar vid att 
hänvisa till de kvinnor som nätverkar för att stötta varandra, kvinnor som ingår i en konkret 
politisk gemenskap, är den användbar för henne. Förstått med Mouffes termer är detta ett uttryck 
för en partiell fixering, en socialt konstruerad gemenskap etablerad runt kategorin ”kvinna”, som 
kan ligga till grund för bedrivandet av en feministisk politisk kamp.62  

Ovan citerade informant är medlem i Avantgarde och således en av de yngre s-kvinnorna 
jag samtalat med. Ur hennes något reserverade användande av begreppet systerskap har en fun-
dering växt fram hos mig som kretsar kring just graden av problematisering hos informanterna, 
och då kanske främst i deras tal om kvinnor som grupp. Medan jag, utifrån mina tolkningar, 
tycker mig se en viss skepsis mot universalistiska tankegångar hos de yngre informanterna, mär-
ker jag inte av sådana problematiseringar hos informanterna på ledningsnivån. En av dessa äldre 
kvinnor, som i analyskapitlets allra första citat kunde ses tala om ”systrar” ur ett internationellt 
perspektiv, nämner vid upprepade tillfällen under intervjun att det finns en gemensam grund för 
världens alla kvinnor. På ett ställe formuleras det på följande sätt: ”Vi människor, vi kvinnor, vill 
samma sak. Vi vill forma ett bra liv för oss själva och för våra barn, det är grunden.” Denna typ 
av universalism är hon ensam om att ge uttryck för i intervjuerna och vilken utbredning tanke-
gångar av detta slag har i förbundet som helhet är inte jag rätt person att svara på. Men uppen-
barligen för själva begreppet ”systerskap” med sig konnotationer av detta slag, eftersom det själv-
mant bemöts och problematiseras av avantgardisterna utan att jag bett dem reflektera kring sys-
terskapets begränsningar. 

En annan avantgardist pekar tydligt på bristfälligheten i systerskapet och framför kritik mot 
att den egna organisationen, S-kvinnor, inte genomgående inkluderar invandrarkvinnor i de 
diskussioner som förs. Senare gör hon även samma antagande om feminismen i allmänhet. Så här 
påbörjar hon sitt resonemang kring systerskap, som för tankarna till marginalisering av det vi kan 
kalla det ”icke-svenska”: 

Jaa… Alltså jag tycker inte att vi är… Som sagt, utifrån mina värderingar och hur jag tolkar 
solidaritet, så tror jag ibland att det är lite luddigt när det gäller andra systrar. Systerskap och 
solidaritet i S-kvinnor tror jag inte riktigt att vi är bra på, att hjälpa andra systrar som har det 
väldigt svårt i samhället. Som jag nämnde tidigare, dom är svenska medborgare och dom är 
svenska, dom är födda i Sverige och jag tycker att det är helt absurt att vi kallar dom för första 
och andra generationens invandrare och så vidare. Det som är viktigast är att dom har det 
väldigt dåligt i samhället. När jag säger dåligt då menar jag att kvinnor torteras dagligen psykiskt, 
fysiskt. Men där tycker jag att vi inte tillräckligt har lyft upp debatten. (F: mm) Vi har varit för-
siktiga i S-kvinnor till exempel, och det är inte riktigt solidariskt. Om vi fokuserar på syster-
skap, då måste vi tänka… När jag sa det i början att vi är homogena, då syftar jag på det att vi 
är väldigt rädda fortfarande för att släppa in främmande människor i partiet, generellt. Och speci-
fikt i S-kvinnor är vi också det. Vi har precis samma kultur som övriga sidoorganisationer i 
partiet, och då kommer dom här kvinnorna i kläm och då känner dom sig svikna av samhället, 
av myndigheter, generellt politikerna. Där tycker jag inte att solidariteten eller systerskapet 
gäller dom kvinnorna som hamnat utanför (F: mm) samhället. 

                                                 
62 Mouffe, s. 381. 
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Här ses informanten beröra en maktordning hon anser rådande inom politiska organisationer – 
en rasifierad sådan som på etniska grunder och utifrån invandrarstatus marginaliserar människor 
som inte passar in i den svenska normen. Denna maktordning kopplar hon an mer specifikt till S-
kvinnor och det osynliggörande av invandrarkvinnors specifika underordning som hon menar 
sker inom förbundet. Informantens resonemang kan sägas vara besläktat med det perspektiv på 
svarta, marginaliserade kvinnor som förts fram inom ”black feminism” och som också utgör en 
av intersektionalitetens inspirationskällor.63 Med detta perspektiv problematiseras den hegemo-
niska ”vita” feminismen med sin utgångspunkt i västerländska kvinnors livsvillkor, kvinnor som 
ofta också positioneras som heterosexuella och tillhörande medelklassen. Här talar informanten 
om att ”andra systrar”, invandrarkvinnor i Sverige, betraktas som främmande och att de därmed 
blir utanförstående. Med detta synliggör hon den hierarkiska relation och den differentierade till-
gång till makt som systerskapet inrymmer – att vissa kvinnor har makt över andra kvinnor i och 
med att kön inte är ett etniskt neutralt begrepp.64 Att informanten själv invandrat till Sverige i 
vuxen ålder och således själv tillhör den kategori kvinnor hon här talar för, gör att hon faktiskt 
utmanar den hegemoniska feminismens tolkningsföreträde. Denna strid för att inkludera invand-
rarkvinnor i de diskussioner som förs kan ses som en diskursiv kamp för att omdefiniera ”kvinn-
ligheten” till att bli en mer etniskt inkluderande sådan.65

När informanten senare under intervjun ombeds reflektera kring begreppen integration och 
mångfald – två begrepp som framstår som centrala i S-kvinnors politik och som det ofta talas om 
ur ett så kallat ”kvinnoperspektiv”66 – resonerar hon vidare på samma spår. Efter att 
inledningsvis tala om den särskilda underordning individer ur denna grupp lever under – som 
kvinnor, invandrare och därmed ofta tillhörande ”underklassen” – för hon ett långt resonemang 
kring bristerna på mångfaldshänsyn i de politiska diskussionerna. Här följer ett utdrag från 
hennes resonemang: 

// Så det vill säga, situationen för invandrarkvinnorna är oerhört svår, och jag vill inte påstå att 
vi har lyckats med integrationsfrågorna varken i partiet eller i S-kvinnor. Så vi har inte kunnat 
hjälpa dom här kvinnorna, integrera dom. Hur ska vi kunna nå dom? På vilket språk? Jag tror 
fortfarande, när jag tänker tillbaka på dom senaste åren som jag har varit väldigt aktiv i Avant-
garde, och i S-kvinnor förstås, då tänker jag: men vilka frågor har vi drivit egentligen som 
handlar om integration? Och vi pratar, som du säger, mycket om mångfald. Vad vill vi egentli-
gen? (F: mm) Vad menar vi med mångfald? När vi tänker, tänker vi alltid på dom här kvin-
norna? Är dom med i sättet vi tänker på? Och det är inget jag bara tror, jag vet att vi inte gör det. 
Till exempel när vi pratade om föräldraförsäkringen – jag var själv en av dom som kämpade 
hårt för föräldraförsäkringsfrågorna – men när man tänker tillbaka, hur tänkte vi egentligen för 
invandrarkvinnorna? /…/ Vi pratar om objektifiering och sexualisering och det ena och andra, 
och visst, som sagt, vi är väldigt duktiga. Men vi inriktar oss hela tiden på svenska kvinnor (F: 
mm) och det tror jag inte att många s-kvinnor tänker på. /…/ Vi tänker som sagt väldigt 

                                                 
63 de los Reyes & Mulinari, s. 54 ff. 
64 Paulina de los Reyes, ”Det problematiska systerskapet. Om svenskhet och invandrarskap inom svensk 
genushistorisk forskning”, i förfs. m.fl. (red) Maktens (o)lika förklädnader, s. 44 f. 
65 de los Reyes & Mulinari, s. 124. 
66 se exempelvis S-kvinnors folder Våra döttrars framtid. S-kvinnors program för integration och mångfald ur kvinnoperspektiv 
(Stockholm: Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, 2002) 
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homogent på samhället – det är svenskar, blå ögon och du vet, allt det där. Den bilden har vi 
framför oss (F:mm) när vi definierar och planerar. 

Kritik framförs här mot att invandrarkvinnor inte alltid ”är med”, ett talesätt informanten 
genomgående använder sig av under intervjun och som har tydlig koppling till solidaritet och, 
rent konkret, till den socialdemokratiska devisen ”alla ska med”67 som hördes i senaste valrörel-
sen. När politiska åtgärder diskuteras, såsom en individualiserad föräldraförsäkring, menar infor-
manten att konsekvenserna för invandrarkvinnor ofta förbises. Hon förklarar vidare hur en sådan 
åtgärd, under rådande förhållanden, skulle missgynna invandrarkvinnor som ofta har svårt att ta 
sig in på arbetsmarknaden och som, när de väl gör det, får lågavlönade och ofta icke-stimulerande 
arbeten. En individualisering av föräldraförsäkringen måste därför ske parallellt med, eller föregås 
av, arbetsmarknadspolitiska åtgärder som exempelvis ett höjande av kvinnors löner, menar in-
formanten. Att angripa konkreta samhällsfrågor på ett intersektionellt sätt tycks därför implicera 
flera, parallella politiska åtgärder, om vi sluter oss an till informantens resonemang. 

Ovan såg vi alltså hur en informant försöker synliggöra de livsvillkor invandrarkvinnor 
lever under – villkor som präglas av deras positioneringar som kvinnor, invandrare och arbetar-
klass i kapitalistiska, rasistiska och patriarkala strukturer. Denna typ av intersektionella förståelse 
av invandrarkvinnors situation skymtar även bitvis igenom i de andra intervjuerna, om än inte lika 
utbrett som ovan. En annan differentiering av kategorin ”kvinna” görs utifrån sexualitet och med 
koppling till den heteronormativa struktur som sätter gränser för vad som betraktas som det 
”normala” levernet. På feministhelgen jag närvarade vid som observatör var detta en återkom-
mande problematisering som lyftes fram av de unga avantgardisterna, återigen med koppling till 
föräldraförsäkringsfrågan. Här låg fokus istället på att utmana kärnfamiljsnormen och på att om-
nämnd försäkring, samtidigt som den individualiseras, också måste göras könsneutral och öppna 
upp för alternativa levnadsformer. Här efterlyses således ett synliggörande av homosexuella kvin-
nor och återigen ser vi att det är de yngre s-kvinnorna som för fram denna problematisering och 
differentiering till förmån för kvinnors olikheter. 

Precis som solidariteten avgränsas och sätter kvinnor i främsta rummet, uttrycks även S-
kvinnors politik som riktad till, föga förvånande, just kvinnor. ”Kvinnor i allmänhet” eller ”alla 
kvinnor” är det spontana svaret som återkommer, men ofta snävas det sedan ned till antingen 
”arbetarklasskvinnor” eller till ”kvinnor som har det svårt”, alternativt ”kvinnor med mest utan-
förskap”. Det sistnämnda kan då knytas an till den diskussion som förts ovan om både solidari-
tetens inriktning och om marginalisering. I ett fall, då jag direkt frågade en informant om politi-
ken inte också riktar sig till män, fick jag svaret att det självklart är så – att också män och barn av 
båda kön blir påverkade av den politik som framförs. Men att män inte nämns spontant av in-
formanterna får följden att jämställdhetsfrågor lämnas med ett skimmer av att vara endast för 
kvinnor. Detta utelämnande av män i talet om S-kvinnors feministiska politik ska nog inte förstås 
som ett totalt åsidosättande av denna grupp, utan snarare som ett relativt sådant. Den partiska 

                                                 
67 Socialdemokraterna, Valmanifest 2006 (online). Tillgängligt på 
http://www.socialdemokraterna.se/templates/News.aspx?id=49444 (besökt 2007-05-03) 
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politik mina informanter ses ge uttryck för har sin inriktning på att främja just kvinnor i egenskap 
av deras underordnade position i könsmaktsstrukturen. Men att inte också män skulle gynnas av 
den feministiska politiken, tror jag är fel slutsats att dra av mina informanters utsagor. Snarare 
anser jag, av helheten att döma och utifrån mina tolkningar, att det är fråga om en partiell 
solidaritet som förenar kvinnor i kampen mot könsorättvisor och som på sikt har som mål att bli 
universell, omfattandes alla människor.68

Samtidigt som vi alltså kan se att det sker en differentiering av kategorin ”kvinna” inom 
förbundet – där klass, etnicitet och/eller invandrarstatus, sexualitet samt ålder nämns som avgö-
rande för individers positioneringar – ser vi även följaktligen att kritik framförs mot ett sorts 
”mainstream-tänkande” där exempelvis svenskheten tas för given i talet om kvinnor. Här tycker 
jag mig se en nyansskillnad mellan de yngre respektive de äldre s-kvinnornas utsagor, där de 
förstnämnda går in med mer ifrågasättande ögon. Detta kommer jag ha anledning att återkomma 
till i analyskapitlets sista avsnitt, där ålder och generation ska behandlas vidare. Nu ska istället s-
kvinnornas syn på feminism och formulerandet av feministisk politik behandlas. 
 

Feminism förpliktigar 
En av mina huvudsakliga anledningar till att göra denna studie låg i viljan att synliggöra hur 
kvinnor som engagerar sig politiskt genom ett kvinnoförbund och på feministiska grunder tänker 
kring den kamp eller den rörelse de är en del av. Vad betyder feminism och feministisk politik för 
dessa kvinnor? Här är ett av de svar jag fick när frågan ställdes till informanterna, ett svar som är 
karaktäristiskt för den bild av S-kvinnors feminism som växer fram i materialet: 

Feminism för mig, och feministisk politik, det är det här att om man erkänner att kvinnor som 
grupp har sämre förutsättningar än män och är beredd att göra nånting åt det, då är man femi-
nist. (F: mm) Din andra fråga var om feministisk politik? (F: ja) Ja, feministisk politik innebär 
att man inte bara i teorin kan säga att ”ja, det är viktigt att män och kvinnor delar på ansvaret 
för barnen”. Utan feministisk politik innebär också att nu har vi sett att kvinnor diskrimineras för 
att de är hemma med barnen, då är det självklart att vi ska individualisera föräldraförsäkringen 
så att kvinnor och män får lika mycket tid att vara hemma, så att en arbetsgivare inte kan få för 
sig att ”om jag anställer en man då kommer han vara på jobbet”. Det är en feministisk politik.  

Inledningsvis talar informanten här om feminism utifrån vad som kan kallas en ordboksdefini-
tion69 – en definition som på ett allmänt sätt täcker in den feministiska grundsatsen och som 
fungerar gemensamt för olika feministiska riktningar. Det är en definition som blickar ut mot 
verkligheten, mot rådande strukturella förhållanden i samhället, och som rymmer ett ställnings-
tagande för förändring. Denna typ av ”tvåstegsförklaring” ges av merparten informanter när de 
redogör för sin syn på feminism. En sådan definition måste sedan, för att inte riskera att bli intet-
sägande och ”tom”, följas av en övertygande beskrivning av det empiriska påståendet att kvinnor 

                                                 
68 Liedman menar att både socialismen och feminismen är av denna karaktär – att den partiella solidariteten ses som 
en etapp på vägen mot ett mer omfattande system av solidaritet, en praktisk universalism. Se s. 86. 
69 Gemzöes ordboksdefinition av feminism lyder: ”En feminist är en person som anser 1) att kvinnor är 
underordnade män och 2) att detta förhållande bör ändras.” Se Gemzöe, s. 13. 
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är systematiskt missgynnade i samhället. Om inte, blir det omöjligt att göra någonting åt dessa 
förhållanden.70  
I citatet ovan ser vi just hur informanten har en konkretisering av diskrimineringen av kvinnor 
som nästa led i sin förklaring. Det är här den feministiska politiken kommer in och mer precist 
genom frågan om individualiserad föräldraförsäkring. Denna fråga är oomstritt den mest exemp-
lifierade sakfrågan i intervjuerna och likväl den mest diskuterade vid de tre sammankomster jag 
deltagit på som observatör. Förbundet, som har tagit ställning för en sådan reform och placerat 
den allra högst på dagordningen, ser den som en nödvändighet för att nå jämställdhet på 
hemmaplan och i förlängningen i arbetslivet.71 Frågan blir på ett sätt symbolisk för ett helhetsper-
spektiv på kvinnors underordning – i denna fråga länkas det individnära, familjeförhållanden, till 
arbetsmarknaden och individernas möjligheter i samhället. Den visar på feminismens vilja att inte 
bara förändra samhället utan även människors privatmoral, där jämställda relationer är det upp-
satta målet.72 En informant, som genomgående talar om det kollektiva ansvaret och om indivi-
dens skyldighet att tänka på hur de egna handlingarna påverkar andra, uttrycker sig så här angå-
ende föräldraförsäkringen: 

// För mig är det skitviktigt att det ska vara helt jämställt på hemmaplan. (F: mm) Alltså det 
tycker jag är en förutsättning för att det ska bli jämställt på alla andra områden i Sverige, till 
exempel på arbetsmarknaden och så. Det är det som allting börjar med – att man ska ha ett 
jämställt förhållande, där man gör exakt lika mycket och tar exakt lika mycket ansvar för barnen 
liksom. (F: mm) Och då tycker jag att alla sätt, alla åtgärder för att nå dit, är bra. (F: mm) Så 
jag… Jag tycker att man ska göra det man måste göra liksom.// 

”Att göra det man måste” skulle i det här fallet då innebära att lagstifta så att båda föräldrarna tar 
ut lika stor del av föräldraledigheten och lika stort ansvar för sina barn. Min avsikt är inte att gå 
djupare in i en diskussion om enskilda sakfrågor, utan jag ville här mest synliggöra hur de kom-
mer till uttryck i informanternas tal och att de är dominerande i de mötessamtal som förs inom 
såväl S-kvinnor i stort som specifikt i Avantgarde.  

Den motionskväll som anordnades av en Avantgardeklubb gav mig en särskilt god inblick i 
den mångfald av frågor som diskuteras mellan aktiva, yngre s-kvinnor inom förbundets väggar. 
Förutom individualiserad föräldraförsäkring, ett motverkande av den nytillträdda regeringens 
förslag om vårdnadsbidrag samt en bättre uppföljning av förskolans jämställdhetsplaner, diskute-
rades även frågor som inte har en lika tydlig jämställdhetsbetoning. Till dessa hör bland andra 
kritik mot användningen av begreppet ”invandrare”, som alltför ofta får innefatta personer som 
själva är födda i Sverige av föräldrar med utländsk bakgrund, samt kritik mot nedläggandet av 
fritidsgårdar. Kontentan är alltså att engagemanget i S-kvinnor, eller mer specifikt i Avantgarde, 
alltså inte stannar vid ett engagemang för jämställdhetsfrågor. De flesta kvinnor jag samtalat med 

                                                 
70 Ibid., s. 14 f. 
71 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, S-kvinnors politik för ett jämställt samhälle, s. 10 ff. 
72 Mats Wingborg påpekar i Socialism (Stockholm: Bilda Förlag, 2001), s. 137 f., att feminismen är unik i denna 
bemärkelse och att den numera är ”(…) den enda politiska rörelse vars krav sträcker sig innanför familjens murar.” 
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är också aktiva i andra socialdemokratiska föreningar utanför kvinnoförbundet och säger sig 
brinna för ett bekämpande av orättvisor av alla dess slag.  

Vad säger då denna betoning av sakfrågor om den feminism S-kvinnor står för? Först och 
främst skulle jag vilja lyfta fram det handlingsinriktade perspektiv som det genomgående ges ut-
tryck för i intervjuerna och vid observationerna – ett perspektiv som är nära förknippat med sak-
frågor. Som vi såg informanten i avsnittets första citat säga, räcker det inte att endast i teorin an-
sluta sig till jämställdhet som ideal. För att vara feminist måste du också skrida till handling och 
praktiskt agera i kampen för jämställdhet, enligt henne. Ett anslutande till feminismen förpliktigar 
säger hon senare som en förlängning av resonemanget. Att jobba praktiskt, lyfta upp debatten 
och att bilda opinion i jämställdhetsfrågorna nämns av en annan informant som beskrivning av 
den feministiska politiken. I linje med detta uttrycker ytterligare en informant att feminism 
handlar om vardagsfokus – att synliggöra orättvisor som kvinnor utsätts för i vardagen – och som 
vi såg i det tidigare avsnittet om solidaritet, förstås feminism också som nätverkande kvinnor 
emellan. Sammanfattningsvis är det alltså en väldigt konkret och handlingsinriktad feminism in-
formanterna ses ge uttryck för.  

Sakfrågornas dominans och den ständiga strävan att konkretisera lämnar för det mesta teo-
retiska ställningstaganden om kvinnors och mäns likhet eller särart i skymundan, outsagda både 
direkt och indirekt i talet. Visst talas det ibland, och särskilt av de yngre s-kvinnorna, i ganska 
allmänna termer om att vi har fostrats in i olika roller, att allt kategoriseras efter manligt och 
kvinnligt och att vi har olika förutsättningar och förväntningar på oss utifrån vårt kön. Men några 
teoretiska utläggningar kring feministiska begrepp som könsmaktsordning och patriarkat ges 
knappast under vare sig intervjuerna eller mötessamtalen. En avantgardist jag intervjuat utgör 
dock undantaget. Hon strävar tydligt åt det teoretiska hållet, talar om kön som socialt konstruerat 
och berör också själv den avsaknad av teoretisk diskussion hon menar råder inom S-kvinnor. När 
hon ombeds karaktärisera S-kvinnors feministiska politik svarar hon: 

// Jag tycker på nåt vis att dom är relativt… eller vi… alltså vi är ganska konkreta, vi driver 
vissa konkreta sakfrågor. (F: mm) Alltså det blir inte så mycket teoretiska diskussioner om det 
här just med varför det är som det är. Vad beror det på att en kvinna uppfattas på ett sätt och 
en man på ett annat? Hur ska man förändra det? För det är mer en… en mer okonkret 
diskussion att ta. Jag tycker att vi är lite mer liksom… Vi pratar konkreta saker liksom. 
Naturligtvis så… Jag menar sexhandel och allt sånt här, och hedersrelaterat våld. Alltså man 
kommer ju alltid in på dom här teoretiska diskussionerna (F: mm), men jag tror att vi håller oss 
ganska mycket till sakfrågor liksom och tar dom. /…/ Och sen så tror jag även att många s-
kvinnor… Jag kan tänka mig att det finns hur mycket s-kvinnor som helst där ute som, om jag 
skulle säga att kön är social konstruktion, så skulle dom säkert säga att ”män och kvinnor är 
faktiskt olika och det får vi ju acceptera, men sen så tycker ju inte vi att kvinnor ska ha det 
sämre för det”. (F: mm) Och det menar jag, det glappet nånstans… alltså så länge det är så tror 
inte jag att vi kommer lyfta den diskussionen speciellt mycket heller, till nån slags teoretisk 
diskussion, eller nån slags vision där vi tror att vi kan förändra nånting på riktigt, i grunden. 

Informanten uttrycker här en nödvändighet att gå till roten av problemet, som hon menar ligger i 
de olika föreställningar som finns om kvinnor och män i samhället. För detta krävs då en teore-
tisk diskussion som synliggör strukturer, helheter, och som inte stannar vid att bara driva kon-
kreta sakfrågor som fokuserar förbättringar i arbetarklasskvinnors vardag, som hon senare be-
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skriver vara förbundets politiska fokus. Denna informants frustration över ”glappet” inom 
förbundet kommer jag ha anledning att återkomma till längre fram i en diskussion om generation. 

Vid sidan av de sakfrågor som aktualiserades vid de möten jag deltog på som observatör, 
var ett återkommande samtalsämne just kvinnligt partiordförandeskap – ett högst aktuellt ämne i 
och med att Mona Sahlins nominering till posten tillkännagavs under min tid på fältet. Ämnet 
diskuterades genomgående, i flertalet anföranden vid dessa möten, med hänvisning till demokrati, 
rättvisa och vikten av att ha en jämn representation på samtliga samhällets områden. Att 
diskussionen fördes utifrån dessa kriterier, och inte utifrån någon sorts tanke om att Sahlin som 
kvinna skulle ha särskilda egenskaper att tillföra i tjänsten, kanske inte uttryckligen visar på lik-
hetsfeministiska tankar, men placerar åtminstone särartsresonemang i skymundan. Det kan ses 
som ett ifrågasättande av de förväntningar som ofta möter kvinnor i politiken – att de ska tillföra 
något nytt och att besluten ska bli annorlunda när de får ta plats på arenan.73 Och som påtalades 
både av talare vid dessa möten och i intervjusamtalen jag genomfört, räcker det inte att ha hög 
kvinnlig representation vid makten eller kvinnor på ledarposter för att jämställdhet ska uppnås i 
samhället. Ett jämställdhetsperspektiv måste finnas med vid varje beslut som fattas, vilket åter-
igen knyter an till feminismens förpliktigande. 
 För att återgå till det övergripande drag materialet visar på – sakfrågediskussionen – skulle 
jag såhär avslutningsvis vilja spekulera kring hur det kommer sig att sakfrågor är så centrala i s-
kvinnornas tal om feminism. En förklaring skulle givetvis kunna ligga i det som informanten här 
ovan antydde – att många medlemmar helt enkelt inte fäster så stor vikt vid en mer teoretisk för-
ståelse av kvinnors underordning och därför för diskussionen på en konkret vardagsnivå. Jag 
skulle även vilja föra in en poststrukturalistisk koppling här, tillbaka till min teoretiska ansats, och 
föreslå en förståelse av sakfrågornas betoning som ett sätt att enas. Om kvinnor ses som en diffe-
rentierad kategori utan någon essentiell grund för gemenskap, måste de enas kring något annat. S-
kvinnornas diskussion om sakfrågor, som oftast kretsar kring ett fåtal gemensamt utvalda, kan då 
ses som deras sätt att sluta samman. De har således enats kring vilka orättvisor de ser begås mot 
kvinnor samt vilka åtgärder som behövs för att komma till rätta med dem. Återigen framstår S-
kvinnor som en politisk gemenskap grundad på delade, och framförhandlade, mål och intressen. 
Att det är den konkreta politiken och inte så mycket filosofiska diskussioner om kön och genus 
som prioriteras, har även framkommit i annan forskning där aktiva feminister utgjort fokus.74 Då 
diskussionen kring feminism inte förs utifrån en likhets-/särartsfokusering faller också män bort 
som referenspunkt, vilket lämnar större utrymme för en diskussion om olikheter mellan kvinnor 
att utvecklas.75

                                                 
73 Eduards, s. 39 f. 
74 Christina Carlsson-Wetterberg, ”Equal or different? that´s not the question. Women´s political strategies in 
historical perspective”, i Drude von der Fehr m.fl. (red.), Is there a Nordic Feminism? Nordic feminist thought on culture and 
society (London: UCL Press, 1998). De empiriska hänvisningarna i denna text görs huvudsakligen till den 
socialdemokratiska kvinnorörelsen under perioden 1880-1930. 
75 de los Reyes, ”Det problematiska systerskapet”, s. 34. 
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Att sakfrågorna ständigt finns närvarande i de interna samtalen mellan förbundets med-
lemmar säger något om vilken typ av organisation det är som förhandlas fram och produceras i 
denna interaktion. De samtalande lyfter själva fram konkreta frågor och problem, varpå möjliga 
åtgärder diskuteras, och organisationen tillskrivs således en handlingsinriktad karaktär. Vid en av 
träffarna, Avantgardes feministhelg, påpekades det också i ett anförande av förbundets ordfö-
rande att politiken som framförs måste vara realistisk och trovärdig för att S-kvinnor ska uppfat-
tas som seriösa. Ytterligare en tolkning av sakfrågebetoningen kopplar därför an till strategi – att 
man i politiken kommer längre med konkreta och tydligt verklighetsförankrade resonemang. 
Strategier är också vad nästkommande avsnitt kommer att behandla. 

 

Att förhålla sig till fördomar och avståndstagande 
Den feministiska diskurs s-kvinnorna sågs använda sig av ovan – en diskurs som utgår från en 
sorts ordboksdefinition av feminism och sedan går över till att konkretiseras i form av sakfrågor 
– kan alltså ses som den dominerande i materialet. Vad materialet också visar på är de fördomar 
och det avståndstagande som omgärdar feminismen och som aktiva feminister måste förhålla sig 
till, inte bara när de bemöter direkta sådana från omgivningen utan också i det egna talet. Ett ex-
empel på det senare märks tydligt i följande utdrag ur en intervju med en avantgardist, när hon 
ombeds beskriva hur hon skulle presentera sitt politiska engagemang i möte med nya människor: 

Då skulle jag säga det att det handlar om att man nätverkar. Man inser att det finns ett problem 
med vissa situationer i samhället, och speciellt det här med lön och möjligheter att stiga i grader 
i arbetet och hela den biten. Där blir det väldigt konkret liksom, när man kommer ut på 
arbetsmarknaden. Och att när man har insett att dom här orättvisorna faktiskt finns, att man 
försöker nätverka med andra kvinnor (F: mm) och tillsammans försöker förändra det. (F: mm) 
Så det handlar inte så mycket om… för mig, återigen, handlar det inte så mycket om att liksom 
stå och skrika och vara arg liksom, utan det handlar om att ”ok, här har vi ett problem, då om-
famnar vi det här problemet och löser det liksom, och det gör vi bäst tillsammans”. För ju fler 
man är, desto lättare är det faktiskt att göra nånting åt det liksom. 

Informanten ses här dels lägga presentationen på en konkret nivå, vilket knyter an till diskussio-
nen som fördes ovan, och dels förhålla sig till en bild av feminister som rabiata. ”Att stå och 
skrika och vara arg” framstår här som improduktivt och informanten efterlyser istället en mer 
handlingsinriktad inställning där kvinnor sluter samman, ”nätverkar”, i syfte att tillsammans driva 
igenom förändringar. Konkret politiskt arbete är således vägen. Intressant är att informanten i sin 
presentation också väljer att lyfta fram vad hon inte står för, vilket kan ses som ett sätt att bemöta, 
och avfärda, denna konkurrerande diskurs. Det här anser jag avslöjar den inställning som aktiva 
feminister ofta bemöts av – ett ifrågasättande som gör att de snabbt tar till konkretiseringar, 
ibland även med tillägget att de ”inte alls bara är arga”, för att visa på att de har en saklig grund 
för sitt engagemang.  
 Att det finns ett utbrett motstånd mot feminismen ger informanterna tydligt uttryck för i 
intervjuerna. Avantgardisten vi såg citerad ovan talar bland annat om att bli bemött som löjlig, 
överdriven och jobbig, vilket bland annat tar sig uttryck i ögonrullningar när hon för sin syn på 
tal. En annan möter fördomar om feminister som galna och får då ofta höra att hon själv ”inte 



 28

ser ut som en feminist”. Nidbilden av feministen som en frustrerad, aggressiv och manhaftig 
kvinna, bland andra negativt klingande egenskaper, kan här ses gå igen.76 Hur bemöter de då 
fördomar av detta slag och det avståndstagande som följer i deras spår? Intressant att se är att 
samtliga informanter har vad man skulle kunna kalla strategier för att bemöta det anstöt begrep-
pet feminism verkar väcka. Här nedan ser vi hur den sistnämnda informanten, en avantgardist, 
agerar vid en avståndstagande reaktion: 

Ja, alltså det beror ju också jättemycket på situationen, och vad den personen säger och sådär 
naturligtvis. Men jag brukar egentligen bara försöka säga att för mig är det självklart att vara 
feminist, liksom, för att jag menar… Jag tycker fortfarande att jag blir behandlad på ett annat 
sätt som kvinna (F: mm) och att jag har andra förutsättningar, så att för mig är det liksom inget 
konstigt med det. (F: mm) Och det… ja alltså försöka att få det låta som att det är den mest 
naturliga saken i världen. För mig är det det också (F: mm), men det blir lätt att man liksom så-
här… ”Ja, men vadå?” Att man försöker ursäkta sig själv för att man är nånting som folk 
tycker är provocerande (F: mm), och då försöker jag liksom att inte göra det. (F: mm) Också 
för att dom inte ska bekräfta sig i det här, att det är så konstigt och jag är säkert jättehemsk på 
alla sätt ((F: skratt)) och liksom otrevlig, ja men liksom att man skulle vara sådär jättehård och 
bara… och vad dom nu tror, det är olika naturligtvis men… Ja… 

Informanten i detta utdrag talar om en väldigt tydlig strategi för att bemöta fördomar – att ta 
diskussionen och inte vika sig för andras motstånd. Detta gör hon genom ett försök att naturali-
sera begreppet och genom att inte ursäkta sig, eller som hon säger strax innan detta utdrag: 
”Alltså jag försöker avdramatisera det [ordet ’feminist’] själv, för att inte liksom göra mig själv en 
otjänst.” Av denna anledning väljer hon således att konsekvent använda ordet feminism i pre-
sentationen av sitt politiska engagemang. I samma linje löper den andra ovannämnda avantgar-
distens resonemang. Hon har en önskan om att begreppet feminism ska få en mer neutral 
respons då det används, att det inte ska vara så extremt värdeladdat, och försöker därför i natura-
liserande syfte förklara begreppet utifrån sitt synsätt som fokuserar just nätverkande. 

Det strategiska drag, vid sidan av detta direkta bemötande av fördomar, som gör sig än mer 
synligt i mitt material är det situationsbundna ordvalet. Detta innebär att informanterna stundtals 
undviker begreppet feminism när de talar om sitt politiska engagemang, åtminstone inledningsvis, 
för att inte direkt mötas av motstånd. I vissa sammanhang upplevs det helt enkelt mer retoriskt 
framgångsrikt att klä sitt engagemang i andra termer eller att föra politiska resonemang utifrån 
andra begrepp. Denna mer försiktiga användning av begreppet feminism tar sig tydligt uttryck 
hos flera informanter. Här nedan får orden hos en informant från ledningsnivån illustrera detta: 

//Det känner vi väl dom senaste åren kanske att det har varit lite svårare att diskutera just 
utifrån ett feministiskt perspektiv. (F: mm) Man har använt andra ord istället – lika rättigheter 
för kvinnor och män och så där va. Och det är klart att ibland gör man ju det, tänker 
fortfarande att i den här gruppen kanske jag inte ska börja med att säga att jag är feminist och 
står för det och det, utan komma in på det så småningom, via det här att män och kvinnor ska ha 
lika rättigheter och möjligheter, och diskutera utifrån det. Och då brukar det oftast gå väldigt 
bra. (F: mm) Men visst är det så att det är många som har… tänker negativt om feminister, och 
då är det rödstrumporna på och kasta bh:n och okvinnlighet och så va… Och det där märker 
man ju också internationellt, att det är lite svårt för många att använda ordet feminist.  

                                                 
76 se exempelvis Gemzöe, s. 13, som menar att denna nidbild är något de flesta feminister stött på. 
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Att informanten som uttalar detta till vardags arbetar politiskt inom partiet och riksdagen blir här 
en värdefull kontext för att förstå hennes strategi. Här fyller det således en funktion att anpassa 
sitt tal efter sammanhanget – ett sammanhang där man inte har med sig alla i den feministiska 
retoriken – för att vinna åhörarnas sympatier. Att variation i talet just kan förklaras med hänvis-
ning till kontext och önskade effekter, vilket flera informanter alltså förklarar i intervjuerna, går i 
linje med den diskurspsykologiska förståelsen av utsagors ombytlighet. Likväl visar även denna 
informant, likt de två yngre informanterna ovan, på en vilja att ta tillbaka begreppet och fylla det 
med en mer rättmätig innebörd, när hon senare säger att: ”Men jag kommer att hålla fast vid 
ordet och vi i S-kvinnor kommer att hålla fast vid ordet och försöka stärka det och tala om vad 
det egentligen står för.” Det är således tal om två typer av strategier här: en som direkt ger sig i kast 
med att bemöta fördomar i hopp om att stärka den feministiska syn de själva har, och en som på 
ett mer indirekt sätt arbetar i feminismens tjänst genom att linda in den i mindre känsliga ord. 

Här finns även anledning att knyta an till den diskussion som fördes ovan om s-kvinnornas 
konkretisering av feminismen. För att få med sig åhörarna beskriver exempelvis en informant 
från ledningsnivån hur hon brukar plocka ned ett feministiskt resonemang till den konkreta var-
dagsnivån och ställa frågor om egna upplevelser. Genom att på detta sätt ge kvinnor en ”aha-
upplevelse”, som hon kallar det för, upplever hon att hon lättare får med sig åhöraren än genom 
att tala i mer övergripande och teoretiska termer. Det här kan då ses som ett slags medvetande-
höjning i stil med den metod 60-talets radikala kvinnorörelse använde sig av.77 Att den feminis-
tiska förståelsen av samhället möter ett motstånd som måste hanteras av dess förespråkare fram-
står här tydligt. Frågan är vilken diskurs som är den dominerande i samhället i stort, utanför den 
kontext min studie genomförts i – den om feminismen som handlingsinriktad politik eller den 
om feminismen som otillbörligt tjafs? 
 

Politiskt engagemang på feministiska grunder 
Hur kommer det sig då att informanterna har valt denna kanal för sitt politiska och feministiska 
engagemang? Jag har redan varit inne på kvinnoförbundets funktion som en plats att hämta kraft 
och inspiration ifrån. Likväl har dess funktion som politisk gemenskap grundad på en särskild 
solidaritet mellan kvinnor lyfts fram, med betoning på de delade mål och intressen kvinnorna kan 
sluta upp kring. Dessa aspekter överensstämmer också med vad som tidigare lyfts fram i forsk-
ning om könssegregerade verksamheter i allmänhet och om kvinnors politiska särorganisering i 
synnerhet. Bland annat har det framhållits att kvinnoverksamheter kan fungera som en trygg bas 
där motstånd mot dominerande sociala strukturer byggs upp och där demokratiutveckling kan ta 
sin form just i frånvaro av manliga strukturer.78 I historisk forskning har också det 
socialdemokratiska kvinnoförbundet beskrivits ha funktionen som samlings- och stödjepunkt för 

                                                 
77 se exempelvis Gemzöe, s. 46. 
78 Heléne Thomsson, Kvinnor, makt och förändring. Att möta kvinnor i behov av stöd (Lund: Studentlitteratur, 2002), s.108 f. 



 30

partiets kvinnor, men också som påtryckningsgrupp för kvinnors intressen och som ett avant-
garde med uppgift att tidigt peka ut behov i samhället.79  

Även om tyngdpunkten i den feministiska kampen idag påstås vara förflyttad till andra or-
ganisationer än de partipolitiska kvinnoförbunden, till lösare former av organisering i nätverk och 
dylikt80, menar flera av informanterna i min studie att partipolitik är vägen för förändring. Viljan 
att vara med och påverka samhället är stor och drivkraften verkar vara tron på att faktiskt göra 
skillnad. Vid det distriktsårsmöte jag deltog som observatör hamnade jag i samtal med en grupp 
kvinnor i 60-årsåldern, som berättade om att de många gånger funderat på att lägga ned sitt 
engagemang för att få mer tid åt andra saker, men att de hela tiden hålls kvar av denna aldrig 
sinande vilja att vara med och förändra ”bara en sak till”. En avantgardist förklarar, utifrån lik-
nande tankegångar, att hon utan denna tro på att göra skillnad inte hade orkat fortsätta med det 
tidskrävande arbete som engagemanget faktiskt innebär, och tillägger: ”Det är inte så att det är 
speciellt enkelt, men ibland ser man ju att man kanske har lyckats få nån att tänka om.” Förtjäns-
ten i engagemanget ligger alltså även i de små bidragen.  

Flertalet s-kvinnor jag intervjuat – alla utom en – började sitt politiska engagemang parti-
vägen, oftast i ungdomsförbundet SSU och annars via en lokal partiförening, för att senare bli 
medlemmar i S-kvinnor. Detta kan ses både som ett tecken på att dessa kvinnor inte trivdes i 
partiets manliga strukturer och att de inte heller fick gehör för de frågor eller det perspektiv de 
ville föra fram med jämställdhet i fokus. Alltså: jämställdhet varken råder i partiet eller är placerat 
högt på den politiska agendan. I sökandet efter en annan kanal för sitt engagemang hittade de då 
till kvinnoförbundet. Följande ordväxling med en informant från ledningsnivån visar på detta: 
 

I: // Det är ju så för oss kvinnor – jag har ju varit med i politiken ett tag – när vi kommer först 
och är ganska unga och så, då är vi… då välkomnas vi och vi får klappar på axeln av alla män 
och så, men sen när vi börjar ställa krav på att vi vill ha positioner och makt och inflytande, då 
finns inte det kvar. Och då känner du att du måste ha ditt eget nätverk (F: mm), och för mig 
blev det då att jag hittade nätverket i S-kvinnor. 
F: Tror du att det är vanligt att det är så, just att man går med i S-kvinnor lite senare i sin 
politiska karriär? 
I: Ja, jag tror att det är så för många, därför att vi lever… vi lever i den här tanken att vi är lika 
mycket värda och vi har samma rättigheter och möjligheter. När du är ung så märker du kanske 
inte så stora skillnader och då tänker man att ”ja, men så här ska det vara och då behövs det 
inte särskilda organisationer”. Men sen alltmer när du har jobbat ett tag och när du också har 
fått mer kunskap om hur samhället ser ut, så inser du att det där är ju inte sant. Och för att då 
förändra och för att också klara av att vara kvar i politiken, så behöver du ett eget nätverk. (F: 
mm) Det där kan ju se lite olika ut. Man kanske kan hitta sina nätverk på ett annat sätt också, 
men för mig så blev det självklart att nätverket var i S-kvinnor. (F: mm) Och det har ju också 
verkligen fungerat. Jag har känt mitt nätverk där, min trygghet och styrka. Jag hämtar kraft där. 
Så det har verkligen fungerat. 

 

Informanten ger här uttryck för ett politiskt maktspel med köns- och åldersbaserade förtecken, 
ett resonemang som förs nästan identiskt i en annan intervju med en kvinna från ledningsnivån. 
Dessa maktrelationer, som beskrivs gynna unga och politiskt oerfarna kvinnor till en början, slår 
sedan tillbaka när kvinnorna kräver mer handlingsutrymme och att få delta på lika villkor som 

                                                 
79 Karlsson, s. 52 f. 
80 Eduards, s. 64. 
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män i politiken. Då behöver de en partiell solidaritet och en partisk politik för att driva jäm-
ställdhetsfrågorna till fullo och ställa upp en enad front mot det motstånd de möter i samhället 
och, inte minst, i de egna partileden. En faktor som bidrar till svårigheten att bedriva feministisk 
politik genom ”vanliga” partiföreningar, förklarar en informant, är att feminismen inte är en fråga 
utan ett perspektiv som ständigt måste finnas närvarande i diskussioner och beslutsfattande. Här 
upplever kvinnorna jag samtalat med att de inte har med sig alla i partiet, och särskilt inte alla 
män. Att det socialdemokratiska partiet är ett uttalat feministiskt sådant verkar genomgående ses 
som en sak på papper – det är ord som inte tillräckligt visar sig i handling. Den manliga dominan-
sen inom politiken, och i samhället i stort, manar helt enkelt fram särorganisering av detta slag. 
Den kan således ses som både ett resultat av och en protest mot den rådande ordningen, ett sätt 
att skapa sig politiskt handlingsutrymme som grupp, vilket också har framhållits av forskare som 
studerat andra former av kvinnors separata organisering.81 Att en särorganisering riskerar att ce-
mentera uppdelandet av män och kvinnor uttrycks det alltså ingen oro för i materialet. 

I intervjuutdraget ovan talar informanten om att inse sanningen, och denna skulle då vara 
att kvinnor är systematiskt missgynnade i samhället och, därför även, i partipolitiken. Hon är inte 
ensam om att tala i termer av detta slag angående sitt engagemang. Att ”förstå”, att ”upptäcka 
strukturer och orättvisor”, att ”lära sig läxan” och att få ”aha-upplevelser” är några av uttrycken 
som används och som för tankarna till ett sorts feministiskt uppvaknande. Apropå vad som 
skrevs tidigare, om strategier, talar en informant också om att ge andra kvinnor sådana ”aha-
upplevelser”. Den feministiska världssynen konstrueras alltså här, i talad praktik, som en sanning 
som människor förr eller senare får upp ögonen för – antingen genom egna erfarenheter eller 
genom att få den påvisad för sig. Samtidigt finns också ett återkommande drag i intervjuerna att 
tala om feminismen som en självklarhet och som ett synsätt som alltid har präglat deras tankar. 
En informant växlar på ett intressant sätt mellan dessa två sätt att tala om det egna politiska enga-
gemanget. Tidigt i intervjun berättar hon att hennes engagemang rörande feminism och jäm-
ställdhet har funnits med sen hon var väldigt liten och hon beskriver hur hon tog strider med 
faderns vänner för flickors och pojkars lika möjligheter, vilket redan då gjorde att hon ”(…) blev 
ju kallad lite feminist och så här.” Det riktiga uppvaknandet, såsom informanten beskriver det 
senare i intervjun, kom dock först när en lärare på gymnasiet bekände sig till feminismen och 
radade upp alla samhällsreformer vi har feminister att tacka för. Vid det tillfället bestämde hon sig 
för att stolt kalla sig feminist. Att sedan gå med i S-kvinnor ”(…) var ju självklart”, även om det 
dröjde nästan tio år från det att hon fått detta uppvaknande innan hon valde att gå över från SSU 
till kvinnoförbundet. När jag bad en annan informant att beskriva vilken bild hon hade av 
feminismen och av kvinnorörelsen innan hon själv blev aktiv i Avantgarde, fick jag ett svar som 
också det, men på ett annorlunda sätt, betonar självklarheten i det feministiska perspektivet: 

Jag vet inte om jag hade nån klar bild direkt. Det har liksom varit så självklart i mitt liv, det har 
inte varit nånting jag har stått utanför liksom, utan jag har varit uppfostrad på det sättet (F: 

                                                 
81 se Eduards, s. 64, som studerat kvinnohusockupationen i Umeå 1983, Stödstrumpornas handlande 1992-1994, 
kvinnors tvärpolitiska organisering på Gotland 1993-1998 samt kvinnors organisering för kvinnojourer. 
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mm) – att tjejer kan göra exakt samma saker som killar kan, vi har exakt samma möjligheter, 
och om vi inte har det då ser vi till att skaffa oss dom möjligheterna. (F: mm) Så jag har liksom 
aldrig känt att jag har stått utanför den rörelsen överhuvudtaget (F: nej), men när jag gick med i 
S-kvinnor så hittade jag ett forum för det. (F: mm) Så jag tror inte att jag hade några tankar… 
För när man säger så, så känns det som att jag har på nåt sätt ett utanförperspektiv på femi-
nismen som en rörelse liksom, men jag tror inte att jag har haft det utanförperspektivet (F: nej) 
någonsin riktigt faktiskt. 

Detta sätt att tydligt skriva in sig i den feministiska rörelsen som en självklarhet hon aldrig stått 
utanför, för mina tankar till diskurspsykologins förståelse av aktiv självrepresentation. Att indivi-
den väljer en kommunikativt framgångsrik version av sin bakgrund – att hon när hon ser tillbaka 
på sig själv, genom ett sorts selektivt minnesarbete, väljer att framlyfta det som hänger ihop med 
positionen hon befinner sig i idag – blir således ett sätt för individen att tillskriva sin egen tillvaro 
betydelse.82 Huruvida informanterna i själva verket alltid haft feministiska tankar eller inte, är här 
inte frågan. Intressant är istället att, i diskurspsykologisk anda, undersöka vad utsagor av detta 
slag gör med intervjuerna som helhet och med informanternas framträdande. Som jag ser det 
fyller framlyftandet av självklarheten i deras feministiska engagemang och av den långa bakgrund 
de har som feminister funktionen att skänka dem större legitimitet att uttala sig just om denna 
rörelse. Genom att artikulera självet på detta för kontexten fördelaktiga sätt maximeras deras be-
rättigande att bli lyssnade till. 83

Medan feminismen alltså ofta framställs som en självklarhet av de aktiva s-kvinnorna, råder 
det däremot delade meningar om begreppen klasskamp och könskamp. Endast en kvinna från för-
bundets ledningsnivå använder sig spontant av dessa, innan jag fört dem på tal, och då i sin be-
skrivning av S-kvinnors värdegrund. Vidare förklarar hon att de måste föras ”sida vid sida”. Detta 
uttryckssätt är väl förankrat i S-kvinnor genom dess frekventa förekomst i förbundets texter84 
och för tankarna till den typ av två-system-teori som exempelvis Heidi Hartmann utvecklat för 
att främja den feministiska analysen inom vänsterrörelsen.85 Denna betoning av maktanalys ut-
ifrån både klass och kön, där de kapitalistiska och de patriarkala strukturerna ses i samverkan, 
visar således på en form av en intersektionell förståelse. Men för två av de yngre s-kvinnorna jag 
samtalat med ses detta uttryckssätt – att klasskamp och könskamp ska föras sida vid sida – med 
skepsis, och begreppen nämns först när de ombeds reflektera kring dem (vilket är fallet även med 
resterande informanter). En avantgardist menar då att klasskamp och könskamp är förlegade 
begrepp och att uttryckssättet att kampen måste föras sida vid sida är, för att klä det i hennes 
egna ord, ”en pastisch” som många använder utan att riktigt veta vad det betyder. En annan me-

                                                 
82 Derek Edwards & Jonathan Potter, “Remembering”, i Rom Harré & Peter Stearns (red.), Discursive psychology in 
practice (London: Sage, 1995), s. 34 f. Här framhålls att minnet ska studeras som en diskursiv handling. 
83 Potter& Wetherell, s.108 f. Resonemanget förs med koppling till K. J. Gergens teorier om ”warranting voice”. 
84 Förbundet presenterar sig genomgående med formuleringen: ”S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som 
ställer klasskamp och könskamp sida vid sida.” Se exempelvis S-kvinnors politik för ett jämställt samhälle, s. 1. 
85 Heidi Hartmanns text ”Det olyckliga äktenskapet mellan feminism och marxism. För en mer utvecklingsbar 
förening” utkom ursprungligen 1979 på engelska och finns återgiven i Hillevi Ganetz m.fl. (red.) Feminism och 
marxism. En förälskelse med förhinder (Stockholm: Arbetarkultur, 1986). Hartmann efterlyser ett förbund på lika villkor 
mellan marxism och feminism, vilket skulle ersätta klassperspektivets dominans inom vänsterrörelsen. 
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nar istället att begreppen är för allmänna, då kvinnorörelsen även rymmer feminismer som influe-
rats av andra ideologier än den socialistiska och arbetarrörelsen är bredare än socialdemokratin. 
Själv väljer hon därför att presentera sig som ”aktiv feminist och aktiv socialdemokrat”. 
 Intressant är att det i s-kvinnornas utsagor, på olika subtila sätt, ges uttryck för vad ett 
”sant” politiskt engagemang innebär. I solidarisk anda ska ens engagemang gynna andra och inte 
vara för egen vinnings skull. En informant talar just om den skyldighet som var och en av oss har 
att göra världen bättre. En annan om att sätta politiken före sin egen position inom partiet, det 
vill säga före sin egen karriär. Det här verkar alltså vara det eftersträvansvärda i många informan-
ters ögon – att individen på solidariska grunder står tillbaka för kollektivets vinster. Det här får 
också sin alldeles särskilda betydelse för många s-kvinnor. Som en informant från ledningsnivån 
påpekar kan det ibland kännas som ett hinder i det partipolitiska arbetet ”(…) att hela tiden vara 
på bettet när det gäller jämställdhetsfrågor.” Att vara feminist och engagerad för jämställdhet är 
inte särskilt högt värderat eller meriterande inom partiet menar hon, och förklarar att detta märks 
i valberedningsarbete. På så sätt kan den feministiska positionen ses som missgynnande för de 
kvinnor, och det fåtal män, som väljer denna politiska profilering.  

Socialdemokratiska kvinnors särorganisering har i tidigare forskning beskrivits som en evig 
balansakt mellan uppgiften som partiorganisation och kvinnoorganisation, då ett ifrågasättande av 
partiet kan ses som en ovänlig handling eller till och med som bristande solidaritet med partiet.86 
Någon sådan ”balansakt” – ett ord som i min mening andas ängslan – ges det dock inte uttryck 
för hos de s-kvinnor jag samtalat med. Snarare lyfter de stolt fram den pådrivande och kritiska 
roll som förbundet har gentemot partiet. ”Målet med oss är att se till att få partiet i rätt riktning 
när det gäller jämställdhet, /…/ att inte bli nån sorts lydorganisation till partiet, utan snarare 
tvärtom – att våga vara kritisk och våga driva det vi tror på”, är en utsaga som visar på just detta. 
Hur är det då med sammanhållningen inom förbundet? Vilka är det som får göra sin röst hörd? 
Jag ska i det kommande och sista analysavsnittet plocka upp den tråd om nyansskillnader som jag 
tidigare kastade ut i diskussionen om systerskap. 
 

Generationsklyfta där ålder görs till maktaspekt 
Det jag tidigare skrev om graden av problematisering inom förbundet – att det är de yngre s-
kvinnorna i materialet som kritiskt lyfter fram den hegemoniska feminismen och ger uttryck för 
en differentiering av kategorin ”kvinna” – kan kopplas an till generation som förklarande faktor, 
och gör också det av informanterna själva. I intervjuerna talas det återkommande om en genera-
tionsklyfta inom förbundet, men också om ett generationsskifte. En av de yngre kvinnorna, som 
förutom sitt medlemskap i Avantgarde även är engagerad i en lokal kvinnoklubb, ger tydligare än 
någon annan uttryck för den uppdelning hon ser inom förbundet. När hon ombeds reflektera 
kring vad den höga medelåldern innebär för S-kvinnor, följer ett långt resonemang i kritisk och 
frustrerad ton som utgår från just den lokala kvinnoklubben. Här återges en del av det: 
 

                                                 
86 Karlsson, s. 37. 
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I: Alltså, jag tycker att det är ett jätteproblem. (F: mm) Och jag tycker att… Alltså jag vet inte 
hur det ser ut i dom andra klubbarna, men i min klubb så är det liksom katastrof, alltså verkli-
gen. Hur man behandlar sina nya medlemmar, alltså hur man… Nu känner jag dom relativt väl, 
jag vet ju hur dom fungerar. Det är liksom ett gäng äldre tanter … men dom kan va så otroligt 
bitska och man får absolut inte nominera sig själv. För det försökte jag göra en gång. Dom blev 
helt vansinniga. ”Det får man inte göra och du kommer inte orka för du har barn”, och så 
bestämde dom åt mig att det går ju inte. Fast dom absolut inte hade någon annan kandidat (F: 
nej) som dom kunde driva. ((F: skratt)) Nej jag vet inte. Dom är… Vi har jätteproblem, det har 
vi faktiskt, och jag tror att det finns en liten klick medelålders kvinnor som liksom har… som 
sitter på den absolut största makten i S-kvinnor. (F: mm) Och sen har vi dom här medlemmarna 
som vart aktiva förut, som hänger med lite sådär. Nej det, alltså… Jag ser ju bara till min lokala 
klubb. Där känner inte jag att jag kan göra nånting, alltså det är helt fruktlösa diskussioner. Att 
sitta med dom och diskutera sexualbrottslagstiftningen, det går verkligen inte. Eller föräldraför-
säkringen eller nånting annat. Men skulle inte jag vara med så kan jag inte se att den här 
klubben kommer överleva, för dom är ju… Våran ordförande är ju total icke-feminist och 
skulle aldrig… Verkligen helt oinsatt i kvinnofrågor. Hon har det för att ha en plattform att stå 
på. (F: mm) Och sen så har vi liksom dom här andra gamla tanterna, och så är det jag. (F: mm) 
Och så en till tjej som har kommit med, som har tre barn och är tjugofem. Alltså… 
F: Men hur kommer det sig att du är med i den klubben då? 
I: Men jag känner lite såhär, att dom har ju skapat sig en klubb där dom liksom fikar en gång i 
månaden (F: mm) och så liksom stöttar dom varandra. Och så är det ordföranden då som 
ska… hon behöver liksom en plattform att stå på så hon kan bli nominerad till saker och så 
där. Och jag tycker inte att det är ok. Dom kan inte ta min kvinnoklubb som gisslan [sägs med 
skratt i rösten] och använda sig av den på det sättet. Så jag har ändå varit där för att tvinga dom 
att göra saker. Nu har dom ju i och för sig gjort det, väldigt motsträvigt, men… Ibland så 
känns det i och för sig som att man når fram lite grann, sådär. (F: mm)// 

 

Ledordet i denna informants intervju är förändring. Det var delvis med siktet inställt på att 
förändra S-kvinnor som hon gick med i förbundet och i ovanstående utdrag ses hon beskriva hur 
hon ihärdigt hänger kvar i sin kvinnoklubb av viljan att åstadkomma just förändring. Istället är 
det i Avantgarde hon får riktigt utlopp för sitt feministiska engagemang. Genomgående i in-
tervjun med denna avantgardist uttrycks en önskan om att förbundet ska bli mer radikalt och 
pådrivande, och att samtliga s-kvinnor ska stå upp för feminismen. Trots att förbundet är uttalat 
feministiskt, menar informanten att många av de äldre kvinnorna inte skulle kalla sig feminister. 
Exemplet ovan om den lokala klubbordföranden som ”total icke-feminist” visar också på kritik 
mot ett engagemang på strategiska grunder, vilket knyter an till tidigare resonemang om vad som 
är ett ”sant” politiskt engagemang. Genom att måla upp de äldre, förändringsobenägna s-kvin-
norna som gisslantagare antyder hon också att det pågår en konflikt inom förbundet mellan de 
unga pådrivarna och de äldre ”fikatanterna”. Resonemanget fortsätter med att informanten stakar 
ut en väg för att överbrygga denna generationsklyfta, och svaret tror hon ligger i att blanda sak-
frågediskussionen med mer teoretisk diskussion kring feminism. På så sätt tror hon att fler unga 
kvinnor skulle känna sig hemma i förbundet. Påpekas bör att detta är den tydligt mest kritiska 
intervjun och att tongångarna är mer nedtonade i samtalen med de andra s-kvinnorna. Det 
påpekas också av informanten själv att hennes kvinnoklubb kanske bara är ett dåligt exempel. 
 Tidigare skrev jag att ordboksdefinitionen var den dominerande diskursen om feminism i 
materialet och att den utmanades, från det omgivande samhället, av en kritiskt inställd diskurs där 
feministen framställs som rabiat och överdriven. Men vi kan också se att det pågår en diskursiv 
kamp inom förbundet mellan olika feministiska positioner och, samtidigt, mellan olika generatio-
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ner. Å ena sidan har vi definierandet av feminism som konkreta sakfrågor – en position som 
främst de äldre s-kvinnorna ses ta själva och även förklaras ta av de yngre. Å andra sidan har vi 
definierandet av feminism som en teoretisk diskussion kring själva konstruerandet av kön. I 
denna står ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med genusteorier i fokus, och positionen till-
skrivs just de yngre som beskrivs vara bekanta med denna ansats. Som jag visat på ovan går den 
förra vinnande ur striden – det är den handlingsinriktade diskursen om feminism som är den 
mest utmärkande för materialet. För även om de yngre har denna mer problematiserande och 
teoretiska bakgrund, förhåller de sig också ständigt till det handlingsinriktade och konkreta ge-
nom att hänvisa till sakfrågor. Vad informanten i utdraget ovan visar på är att det också finns en 
tredje ”grupp” kvinnor inom förbundet – kvinnor som tidigare varit aktiva men som nu hänger 
kvar mest av sociala skäl och knappt visar intresse för diskussion om vare sig sakfrågor eller 
feminism i sig. 
  I framställningen av medlemmarnas olika syn på feminism, och på världen i allmänhet, 
används alltså generation som diskursiv resurs. Dagens unga feminister är helt enkelt skolade i ett 
annat tankesätt än de äldre kvinnorna ”(…) som kämpade för att barnen skulle kunna gå på dagis 
så att dom skulle kunna jobba”, förklarar en avantgardist. Det är alltså ett annorlunda Sverige vi 
ser idag än för trettio-fyrtio år sedan, då strävandet efter att kvinnor skulle delta på lika villkor 
som män i arbetslivet fortfarande inte var en självklarhet87, vilket manat fram nya förståelser och 
satt andra frågor på agendan.  I denna diskrepans mellan olika världsåskådningar görs ålder till en 
maktdimension. Ovan förklarade en av de yngre informanterna hur hon tillrättavisats av kvinno-
klubbens äldre medlemmar som, utifrån egna erfarenheter och åsikter, drog upp gränser för vad 
hon kunde och inte kunde göra. De andra två avantgardisterna ger uttryck för liknande erfaren-
heter – av att inte uppleva sig bli lyssnade till i exempelvis familjepolitiska frågor för att de själva 
inte har barn, eller att mötas av attityden ”jag klarade det på min tid, då kan väl du klara det” när 
kombinerandet av arbete och familj diskuteras. Att på detta sätt bli nedtystad med hänvisning till 
sin ringa ålder och erfarenhet är en typ av åldersbaserad maktutövning, ”ålderism”, som har sitt 
ursprung i stereotypa, vedertagna föreställningar om ålderns innebörd.88

Att hög ålder blir till ett uttryck för erfarenhet och visdom, och därmed tolkningsföreträde, 
blir även synligt i följande utdrag ur en intervju med en kvinna från ledningsnivån. Utdraget visar 
också på en medvetenhet om vad den höga medelåldern ger för bild av förbundet:  

 

F: Upplever du att det påverkar politiken på nåt sätt att åldersstrukturen ser ut som den gör? 
I: Nej, det tycker jag inte. (F: mm) Jag tycker att tvärtom. I vissa avseenden är dom äldre mer 
radikala än dom yngre. (F: ok) För dom har ju levt längre. Om man tittar på individualiserad 
föräldraförsäkring, så är det otroligt vilket stöd vi har bland dom äldre kvinnorna. (F: ok) 
Och det är dom yngre som är emot. Dom äldre säger så här: ”Hörrudu, säg till dom där unga 
att det finns ett liv när gubben dör, och då står man där med så liten pension att man tvingas 
till socialbidrag”. Ja ja, det var en tant som satt i rullstol och liksom ”ta ta ta ta”. [illustrerar 
med pekfingret huttandes i luften] Ett otroligt bra stöd därifrån. 

                                                 
87 se Karlsson, kap. 7, om hur socialdemokratiska kvinnor på 70-talet kämpade för ”kvinnans jämlikhet” genom 
frågorna om sex timmars arbetsdag och pappaledighet. 
88 Christopher L. Bodily, “Ageism and the Deployments of ’Age’: A Constructionist View”, I Theodore R. Sarbin & 
John Kitsuse (red.), Constructing the Social (London: Sage, 1994), s. 183. 
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I informantens svar menar jag att det går att utläsa vilka föreställningar som florerar i samhället 
om äldre inom politiken – att de skulle vara passiva eller rent av bakåtsträvare. Hennes ”nej, 
tvärtom”, och tillägget att de äldre ofta är mer radikala, placerar henne i en sorts försvarsställning 
för de äldre kvinnorna inom förbundet och synliggör därmed den kritiska inställning som, av 
detta att döma, verkar vara det gängse bemötandet. Den äldre generationen tillskrivs således både 
en aktiv och radikal roll samt, som avantgardisten sågs göra ovan, en roll som passiv och icke-
uppdaterad med dagens situation. Dessa positioner tillskrivs här medlemmarna enbart utifrån 
ålder/generation, som alltså görs till en diskursiv resurs i förklarandet av meningsskiljaktigheter. 
Vad informanterna menar med ”äldre” och ”yngre/unga” förblir oftast outsagt och lämnar 
åhöraren med egna associationer. Konstruerandet av ålderskategorier i materialet menar jag måste 
ses i relation till förbundets åldersstruktur. Att Avantgarde, med en medelålder på cirka 33 år i 
sina klubbar, kallar sig ”unga s-kvinnor” ska just ses i relation till förbundets totala medelålder på 
nästan 62 år. Det är också på detta sätt, i kombination med informanternas positioner inom 
förbundet, som jag har använt mig av ålderskategorierna ”äldre” och ”yngre” i min analys. 
 Här kan man ställa sig frågan, med koppling till generation, om vem som har tolkningsföre-
träde när det gäller feminism och den feministiska politiken. Vilken feministisk hållning är mest 
legitim och på vilka grunder? De bipolära kategoriernas centrala plats i konstruerandet av makt, 
där hierarkier byggs utifrån motsatspar som man/kvinna och svensk/invandrare89, ger ett otydli-
gare förklaringsunderlag beträffande ålder, menar jag. Maktutövning och ojämlikhet på åldersba-
serad grund pekar inte lika säkert ut vem det är som har överhanden. Är det den äldre, med 
hänvisning till erfarenhet, eller den yngre som kommer med nya, fräscha idéer? Vad materialet 
visar är att ålder används som en resurs för tillskrivande av tolkningsföreträde – både av de äldre 
och av de yngre – i dialogen mellan förbundets medlemmar. Ovan sågs en avantgardist tillskriva 
den största makten i förbundet till ”en liten klick medelålders kvinnor”, vilket stämmer överens 
med de slutsatser jag tidigare dragit om att den mer teoretiskt orienterade feminismen, framförd 
av avantgardisterna, är den utmanande diskursen inom S-kvinnor. Intressant med ålder som 
maktaspekt är också att den, i och med ålderns ständiga föränderlighet, tillskriver individen nya 
positioner under livets gång, till skillnad från exempelvis kön och etnicitet. 90 Med detta i åtanke, 
och förutsatt att avantgardisterna jag samtalat med är representativa för den yngre generationen s-
kvinnor överlag, kan en förändring av den feministiska framtoningen tänkas bli synlig när, och 
om, styret av förbundet hamnar i deras händer.  
 Hur hanteras då den generationsklyfta som beskrivs av informanterna? Att ett möte av 
ståndpunkter och ett erfarenhetsutbyte är viktigt poängteras av flera informanter. ”Alla är vi 
präglade av det årtionde vi är födda och den bilden av verkligheten”, förklarar en informant från 
ledningsnivån som sedan pläderar för åldersblandningens betydelse för förbundet. En avantgar-
dist för ett liknande resonemang och tillägger att bredden av synsätt och frågor snarare är en 

                                                 
89 de los Reyes & Mulinari, s. 24 f. 
90 Krekula m.fl., s. 85 f. 
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styrka än ett problem. I detta ser jag en strävan efter en mer inkluderande feminism utifrån ålder 
som kategori – en feminism som inte bara är för kvinnor i yrkesverksam och/eller reproduktiv 
ålder, som så ofta är fallet.91 På feministhelgen framhölls också upprepade gånger att dagens 
yngre s-kvinnor inte får glömma vad tidigare generationer uträttat genom historien och att det är 
deras förtjänst att jämställdheten är på den höga nivå den är idag. ”Vi står inte i motsats till dom 
utan vi ska bygga vidare på vad dom uträttat”, påpekar en deltagare. Här sätts alltså 
medlemmarnas engagemang i ett historiskt perspektiv då organisationen ”görs” till en viktig aktör 
i svensk politik. 

Kluven solidaritet? – avslutande diskussion 
Så här avslutningsvis skulle jag vilja lyfta fram den hypotes om kluven solidaritet som jag ställde 
upp i inledningsavsnittet, och i diskussionen kring denna också på ett tydligare sätt knyta an till de 
frågeställningar som legat till grund för studien. Är det då fråga om en ”kluven” solidaritet för de 
aktiva s-kvinnor jag samtalat med? Ger de uttryck för en analytisk kluvenhet mellan kategorierna 
klass och kön, eller för en kluvenhet i engagemang och lojalitet mellan parti och förbund? I 
informanternas utsagor betonas genomgående vikten av att kvinnor stöttar varandra, bygger upp 
egna nätverk och verkar tillsammans i den politiska kampen för jämställdhet, i en anda som 
stundtals kallas ”systerskap”. Att solidariteten formuleras på detta sätt och får sitt konkreta ut-
lopp i kvinnornas särorganisering är i sig ett uttryck för den rådande könsmaktsordningen i sam-
hället. Kollektiv utestängning och kollektivt förtryck kräver ett enande i motståndet, det vill säga 
ett kollektivt handlande på samma grund (kategorin ”kvinna”) som man också vill ifrågasätta. Det 
är just här särorganiseringens dilemma ligger: hur kan kvinnor organisera sig och tala om sig som 
grupp samtidigt som de vill utmana könsordningen, som ju bygger på just en förtryckande upp-
delning av män och kvinnor?92 I materialet framstår särorganiseringen som en nödvändighet. Om 
man inom socialdemokratins ramar hade tagit lika stor hänsyn till kön som klass i sina analyser, 
hade särskilda kvinnoorganisationer av den typ S-kvinnor representerar inte behövts för att driva 
på för en politik med feministiskt perspektiv. Att bedriva solidaritetspolitik utifrån ett 
klassperspektiv är fortfarande dominerande inom arbetarrörelsen generellt och socialdemokratin 
specifikt. För att jämbördigt foga in ett feministiskt perspektiv i analysen krävs därför ett 
kvinnoförbund, en ”egen maktbas” 93 där kvinnor inte förlitar sig på att männen ska föra kampen 
åt dem, som Hartmann pläderar för i sin artikel om föreningen av marxism och feminism.94 Detta 
skulle då tyda på att solidariteten är kluven. 
 Samtidigt, av informanternas utsagor att döma, är solidariteten i själva verket inte alls så 
problematisk eller kluven. Centrerandet av solidariteten kring kvinnor motsäger inte nödvändigt-
vis solidariteten på klassmässiga grunder, så som jag tolkar materialet. Det är ju just detta som är 

                                                 
91 Ibid., s. 82. Författarna menar att äldre kvinnor ofta osynliggörs i feministisk forskning. 
92 Eduards, s. 11. 
93 Hartmann, s. 49. 
94 se tidigare resonemang med tillhörande not i avsnittet ”Politiskt engagemang på feministiska grunder”, s. 32. 
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poängen – att köns- och klasshierarkier är oupplösligt förbundna, samverkande, och därför måste 
analyseras och bemötas på just detta intersektionella sätt. Inte heller ska andra analytiska katego-
rier, och maktordningarna på dess grunder, uteslutas i denna analys. Istället för ”kluven”, som ju 
antyder en vacklande ställning, menar jag alltså att solidariteten ska förstås som partiell. Det hand-
lar då om ett aktivt ställningstagande från s-kvinnornas sida – ett ställningstagande för att främja 
kvinnor och motverka den manliga dominansen – vilket kommer till uttryck i en partisk politik 
med jämställdhet som mål. 

Hur ter sig då denna partiella solidaritet? Att samtliga informanter hänvisar till samhällets 
mest utsatta kvinnor – kvinnor som lever under dåliga förhållanden och i utanförskap av något 
slag – när de ombeds beskriva vilka de känner solidaritet med, åskådliggör alltså en mångdimen-
sionell förståelse av sociala förhållanden som inte stannar vid att studera könsmaktsordningen. 
Här har jag visat på hur såväl klass som etnicitet/invandrarstatus, ålder och sexualitet lyfts fram i 
materialet som samverkande med kön när individer positioneras i samhällets makthierarkier. 
Könstillhörigheten är alltså inget som per automatik enar alla kvinnor, och s-kvinnorna ses här 
därför göra ett val att fokusera på de mest utsatta inom denna differentierade kategori. Formule-
randet av en partisk politik innebär just en insikt om detta: att den feministiska politiken inte kan 
tjäna alla kvinnor.95 För S-kvinnor innebär detta en inriktning på kanske i första hand arbetarklas-
sens kvinnor eller, för att tala i vidare termer, på de mindre privilegierade kvinnorna i samhället. 
Det är på detta sätt jag föreslår att det politiska engagemanget inom S-kvinnor ska förstås – som 
en uppslutning för jämställdhet vilken tar sin grund i en partiell solidaritet, och därmed en partisk 
politik där kön kombineras med i första hand klass i analysen. 

De aktiva s-kvinnor jag mött i denna studie arbetar alltså inom ramarna för ett parti som 
sätter bekämpningen av klassorättvisor i främsta rummet och där de själva driver på för ett jäm-
bördigt införande av ett feministiskt perspektiv. Genomgående utgår kvinnorna just från sin po-
sitionering inom partiet och kvinnoförbundet, vilket lämnar de mer allmänna termerna arbetarrö-
relse och kvinnorörelse i bakgrunden. Som en informant också påpekar är de senare alltför all-
männa. Denna tydligare definierade positionering går även i linje med den konkretisering som s-
kvinnorna generellt ger uttryck för i intervjuerna. Såväl feminismen som socialdemokratin talas 
också om som självklara politiska vägval av flertalet informanter, just med koppling till solidaritet 
och bekämpandet av orättvisor. Samtidigt undviks ibland, av strategiska skäl, just begreppet 
”feminism” till förmån för mindre (negativt) värdeladdade ord när s-kvinnorna talar om sitt poli-
tiska engagemang. Detta visar att feminismen är en omstridd diskurs som fylls med olika inne-
börder. Dominerande på fältet har jag visat att den konkreta, sakfrågepolitiskt inriktade feminis-
men är. Denna utmanas dock både av en negativt laddad diskurs om feminism från utanförstå-
ende motståndare, och av en mer teoretiskt orienterad diskurs inom förbundet. Den senare fram-
förs då av de yngre s-kvinnorna med rötterna i genusteori. 

Att det just är sakfrågor och en handlingsinriktad feminism som hamnar i fokus, menar jag 
bland annat kan härledas till poststrukturalistiska tankegångar. Kvinnors enande kring vissa speci-
                                                 
95 Stoltz, s. 64 f. 
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fika frågor att gemensamt bekämpa är ett sätt att skapa en politisk gemenskap. Kategorin 
”kvinna” är då enande trots sitt rymmande av olikheter, då den samlar kvinnor i kampen mot 
strukturella orättvisor som drabbar dem som kollektiv underordnat gruppen män. Den grund 
som exempelvis Mouffe ritar upp för den feministiska kampen utifrån en poststrukturalistisk 
utgångspunkt – att den i huvudsak ska bedrivas mot själva konstruktionen av ”kvinnor” som 
underordnad kategori i alla dess olika former96 – kan således delvis ses representerad i S-kvinnors 
arbete. Sakfrågorna med sina konkreta åtgärdsförslag är just ett sätt att arbeta mot underordning 
och för jämställdhet utan att fastna i ett tillskrivande av essentiella identiteter. Men att gå mer på 
djupet och ifrågasätta själva kategoriseringen i sig, som Mouffe eftersträvar i pluralismens namn, 
är dock bristfällig i förbundet som helhet, vilket de yngre s-kvinnornas utmanande diskurs om 
feminism vittnar om. Deras vilja att problematisera det vedertagna begreppet ”kvinna” kan just 
ses som ett sätt att försöka tillskriva världen en annan betydelse än den idag rådande, alltså som 
ett inlägg i den diskursiva kampen97. Detta görs kanske tydligast av den avantgardist som 
problematiserar systerskapet och kritiserar den feministiska analysens utgångspunkt i vit-
het/svenskhet som norm. Det är också utifrån utsagor av detta slag jag menar att det går att tala 
om ett generationsskifte inom förbundet. 

Att studera den feministiska rörelsen empiriskt – att låta aktiva representanter komma till tals 
och ge sin syn på jämställdhet och på vad feminism som politisk kamp innebär – anser jag är 
viktigt. Som materialet visat på möter denna politiska rörelse fortfarande stort motstånd från om-
givningen, trots dess legitima krav på kvinnors och mäns lika villkor i samhället. Synliggörandet 
av dess bas och budskap tycks därför nödvändigt än. I studien har också en kartläggning av makt-
relationer inom feminismen gjorts, utifrån ett studerande av diskursiv praktik på det aktuella 
fältet. Denna tjänar syftet att problematisera rörelsen i sig, och materialet har just visat på hur 
makt yttras som tolkningsföreträde. Ålder och etnicitet har lyfts fram som två aspekter som 
placerar s-kvinnorna i olika positioner att tala, bli lyssnade till och inkluderade. Yngre kvinnor ger 
uttryck för att bli klappade på huvudet av de äldre med hänvisning till sin ringa erfarenhet, medan 
invandrarkvinnor och kvinnor med annan etnisk bakgrund än svensk beskrivs som osynliggjorda 
i det politiska definierandet och planerandet. Att kvinnorna valt att driva feministisk politik ut-
ifrån denna särorganiserade plattform är också, som nämnts ovan, ett uttryck för den manliga 
dominansen i den så kallade allmänna politiken. Inom dessa strukturer verkar alltså s-kvinnorna. 

På Eduards fråga om ”kvinnorörelsen framgångsrikt kan arbeta både för bättre villkor och mot 
fastlåsta och förenklade föreställningar om vad det betyder att vara kvinna”98 menar jag att svaret 
är jakande. Om kvinnorörelsen blickar inåt och ifrågasätter maktordningar inom sin egen rörelse 
och ideologi – utifrån såväl klass som etnicitet/invandrarstatus, sexualitet, funktionshinder och 
ålder – har den kommit en bra bit på vägen från den universalistiska förenklingen av kön. Att 
vara kvinna innebär inte samma sak för alla individer med kvinnligt kön. Detta har också de ak-

                                                 
96 Mouffe, s. 382. 
97 Winther Jørgensen & Phillips, s. 13. 
98 Eduards, s. 12. Författarens kursivering. 
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tiva s-kvinnor jag mött, och särskilt de yngre medlemmarna i förbundet, fört resonemang kring. 
Av materialet att döma pågår också en omförhandling av ”vi-et” inom S-kvinnor genom en pro-
blematisering och differentiering av systerskapet till förmån för en mer heterogen gemenskap. 
Det är också här intersektionalitetens främsta politiska budskap ligger – i betoningen av olikheter 
och i framförandet av en politik i demokratisk, pluralistisk anda.99 Det gäller alltså för feminismen 
att, i konstruerandet av sin politiska gemenskap, undvika ett förtryckande av minoriteter samtidigt 
som rörelsen inte får bli för splittrad.100 Häri ligger utmaningen. 

Sammanfattning 
I denna studie står aktiva kvinnor inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet, även kallat S-
kvinnor, i fokus. Det är en studie om feminism, feministisk politik och politiskt engagemang som 
utförts genom intervjuer och observationer inom väggarna för detta särorganiserade partipolitiska 
förbund. Syftet har dels varit att undersöka hur den politiska innebörden och basen för de aktiva 
s-kvinnornas engagemang formuleras, och dels att undersöka vilka som omfattas av den socialde-
mokratiska feminismen, så som den uttrycks av de aktiva s-kvinnorna själva. Det för arbetarrörel-
sen centrala begreppet solidaritet har fått tjäna som utgångspunkt för en feministisk diskussion om 
klass och kön, men även om etnicitet och ålder/generation. Frågeställningarna som behandlats i 
studien är tre till antalet och lyder: Hur positionerar sig aktiva s-kvinnor i relation till arbetar-
rörelsen respektive kvinnorörelsen och feminismen? Hur ska denna form av politiskt engage-
mang, närmare bestämt inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet, förstås i relation till be-
grepp som jämställdhet och solidaritet? Vilka inkluderas i förbundets feministiska politik och 
omfattas av den solidaritet som där proklameras? 
 Genom tillämpandet av diskursanalys vid studerandet av materialet – intervjuutsagor samt 
mötessamtal mellan förbundets medlemmar – har analysen fokuserat s-kvinnornas tal kring stu-
diens tre huvudteman: solidaritet, feminism och det politiska engagemanget inom S-kvinnor. 
Närmare bestämt har en diskurspsykologisk ingång använts och analysen av utsagorna har därför 
till största del kretsat kring deras variation/konsistens och funktion. Med poststrukturalistisk fe-
minism som inspirationskälla och med ett intersektionellt angreppssätt har S-kvinnors politik 
sedan problematiserats. Analysen har huvudsakligen kretsat kring s-kvinnornas handlingsinriktade 
och sakfrågepolitiska feminism, kring en särskild partiell solidaritet mellan kvinnor, samt kring en 
differentiering av kategorin ”kvinna”. I den diskussion om politisk inkludering och exkludering 
som följt därefter har kategorierna kön, klass, etnicitet/invandrarstatus och ålder/generation 
aktualiserats. I samband med det har också makt analyserats som tolkningsföreträde, och det 
framgår då att såväl unga kvinnor som kvinnor med invandrarbakgrund kan ha svårt att göra sina 
röster hörda i förbundet och/eller att bli inkluderade i de politiska diskussioner som förs. 

Solidaritetsdiskursen framträder som genomsyrande såväl talet om feminism som talet om 
det egna politiska engagemanget. Det är utifrån tanken om ett solidariskt värnande om de som 
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har det svårt i samhället som s-kvinnornas engagemang tar sin form, och det inriktas då särskilt 
på kvinnor. Jag har därför föreslagit att det politiska engagemanget inom S-kvinnor ska förstås 
som en uppslutning för jämställdhet vilken tar sin grund i en partiell solidaritet kvinnor emellan 
och får utlopp i en partisk politik där kön kombineras med i första hand klass i analysen. Vidare 
har den sakfrågeinriktade feminismen förklarats som just ett sätt att ena kvinnor i en feministisk 
kamp genom att fokusera på orättvisor att bekämpa. Men den har också förklarats som en reak-
tion på den konkurrerande och negativt laddade diskurs om feminism som aktiva feminister mö-
ter från omgivningen. Samtidigt visar materialet att de aktiva s-kvinnorna positionerar sig främst 
utifrån sin partitillhörighet och som feminister, vilket lämnar de mer allmänna begreppen 
arbetarrörelse och kvinnorörelse i skymundan. 
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