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Titel  

”Varannan Damernas” – En jämförande analys av Socialdemokraternas och Moderaternas jämställdhetspolitik 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Uppsatsen syfte är att undersöka och analysera det jämställdhetspolitiska fält som Moderaterna och 
Socialdemokraterna presenterar på deras respektive hemsidor. Genom att ta hjälp av metoden idé och ideologianalys 
samt partiernas ideologi ämnar arbetet generera en klargörande bild av partiernas jämställdhetspolitik samt klargöra 
möjliga intentioner bakom deras politiska ställningstaganden i frågan. Varför jag valt att analysera informationen som 
finns på respektive partis hemsidor är eftersom just den informationskällan när ut och används av många osäkra 
väljare. Jag har sett det intressant att se hur partierna visar upp sin bild av vad jämställdhet är och hur man ska jobba 
för den.  
 
Genom min analys har jag delat in och skapat följande rubriker: Individen i centrum, Samhället i centrum, Feminism, 
Jämställdhet – start och mål, Vi är bäst i världen, Hemmet och privatlivet, Arbete och Näringslivet, Politiken, 
Samstämmighet och skiljelinjer bland partierna och till sist Kritik mot varandra. 
 
 
Nyckelord 

Jämställdhet, Jämställdhetspolitik, Socialdemokraterna, Moderaterna, Idé och ideologianalys, Internet, Riksdagsvalet 
2006,   
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Inledning 
Valspråket ”Varannan Damernas” kunde den svenska befolkningen se pryda 
Socialdemokraternas valkampanj 1994. Det var under Ingvar Carlssons tid som partiledare som 
Socialdemokraternas valsedlar utarbetades efter principen "Varannan damernas". Detta innebar 
att det skulle finnas lika många kvinnor som män representerade på valsedlarna och efter valet 
1994 var hälften av Socialdemokraterna i regeringen män och hälften kvinnor.1 Valet 1994 har 
setts som en revansch för kvinnorna inom politiken, då det gått sämre valet innan, detta skriver 
bland annat Maud Eduards om i Förbjuden handling - Om kvinnors organisering och feministisk teori.2 
Hon skriver även att målet med ”Varannan Damernas” är att inget kön ska ha mindre än 40 % av 
platserna och heller inte mer än 60 % av platserna till de folkvalda församlingarna.  
 
Hur jobbet för ökad jämställdhet ska fortgå har varit en omstridd fråga inom politiken och andra 
instanser. Den statliga myndigheten JämO: s jämställdhetsombudsman Claes Borgström menar 
att det krävs mer satsningar till jämställdhetsarbetet i jämförelse med frågans omfattning och 
behov. Borgström menar vidare att genomförandet av verklig jämställdhet är den överlägset mest 
angelägna samhällsförändringen. Borgström skriver detta i en debattartikel i Göteborgsposten 
2005 och han framhöll redan då att jämställdhetsfrågan på något sätt skulle komma att bli en av 
de avgörande frågorna i riksdagsvalet 2006 

 

Det blir alltmer tydligt att jämställdhetsfrågan är vår tids viktigaste enskilda politiska fråga. Den 
är grogrunden för de mest provocerande utspelen och de vitalaste debatterna såväl i riksdagen 
som i forskarvärlden och vid köksborden runtom i landet. Och det är ingen vild gissning att 
den på ett eller annat sätt kommer att vara avgörande för utgången av 2006 års val.3

 
Vikten i jämställdhetsfrågan lyfts fram av Borgström och han visar att det inte räcker med det 
arbete som partierna gör idag. Ämnet är högst aktuellt och ses som ett självklart inslag i den 
politiska debatten. Att någon institution eller parti inte skulle verka för ökad jämställdhet vore 
idag en helt befängd tanke. Detta är ett av de intressanta inslagen som jämställdhetsdebatten och 
politiken har, att det idag är ett naturligt inslag i både riksdagen och andra institutioner. En 
intressant och hård fråga som kan ställas är om partierna arbetar helhjärtat mot en ökad 
jämställdhet eller om det bara är en punkt som ”måste” stå med i partiprogrammet för att inte 
framstå som för konservativa inför väljarna? Ett annat intressant inslag är att partierna arbetar på 
så olika sätt för att öka jämställdheten och vad olika förslag som till exempel kvotering egentligen 
har för verkan. Genom att se till de metoder partierna förespråkar för en ökad jämställdhet, ser 
jag det intressant att försöka hitta intentionerna bakom deras beslut om sådana finns.  

                                                 
1 www.socialdemokraterna.se, Startsida→ Vårt parti → Vår historia (2006-04-24) 
2 Eduards, Maud, (2002), Förbjuden handling – Om kvinnors organisering och feministisk teori, Stockholm: Liber AB, s. 27ff 
3 www.jamombud.se, Politiker inser inte vikten i jämställdhet, publicerad i Göteborgsposten 2005-01-09, (2006-01-30) 

http://www.socialdemokraterna.se/
http://www.jamombud.se/
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Partierna själva är också medvetna om att jämställdhetsfrågan är populär. Socialdemokraterna 
skriver i Strategier för ett feministiskt parti att ”Valanalysgruppen av 2002 års val pekade ut 
jämställdhet som en nyckelfråga för att socialdemokraterna ska kunna vinna nästa val”4 Det finns 
en retorik hos partiet att jämställdhetsfrågan är populär och att den kommer att ha en stor 
betydelse inför valet 2006. Vidare skriver de att ”Socialdemokraterna ska vara Sveriges mest 
jämställda parti […] Socialdemokraterna ska också i väljarnas ögon vara det mest jämställda 
partiet”5 Socialdemokraterna vill fungera som en bra förebild som själva är jämställda och är 
villiga att satsa på jämställdhetspolitiska återgärder.  
 

Jämställdhet  
Begreppen jämställdhet och jämlikhet är sammankopplade men har olika innebörder, men till 
mitten av 70-talet användes orden som varandras synonymer. Det var under 70-talets andra hälft 
som begreppet jämställdhet fick sin officiella betydelse i politiken, ordet skulle användas för 
politiska frågor som gällde förhållandet mellan könen. Detta beslutades på Socialdemokraternas 
partikongress 1975 och gjorde att frågor som handlade och förhållandet mellan könen fick en 
plats på den politiska arenan. Jämställdhetstanken fungerade bra med Socialdemokraternas politik 
som vid denna tid ville få ut mer kvinnor på arbetsmarknaden och satsningar gjordes bland annat 
i barnomsorgen för att kunna uppnå jämlika förhållanden mellan män och kvinnor. Tanken var 
även att locka fler kvinnor att rösta på partiet och engagera sig i politiken. 6  
 
”Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga 
områden i livet”7. Denna jämställdhetsdefinition skrev regeringen på 1980-talet och den skulle 
fungera som den allmänna jämställdhetsdefinitionen. Jag har sett att denna mening lever vidare 
idag, både hos Socialdemokraterna och hos Moderaterna. Den används fortfarande som riktlinje 
när partierna diskuterar jämställdhet. Detta kommer jag att ta upp mer senare i min analysdel. 
Om man ser till Nationalencyklopedin definition av jämställdhet så ses samma mening som 
grundläggande förklaring för jämställdhet som den som Socialdemokraterna redan anlade på 80-
talet.   

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och 
inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i 
fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång 

                                                 
4 www.socialdemokraterna.se, Strategier för ett feministiskt parti 2004-03-26, s.1 (2006-04-18) 
5 www.socialdemokraterna.se, Strategier för ett feministiskt parti 2004-03-26, s. 9 (2006-04-18) 
6 Florin, Christina, Nilsson, Bengt, (2000), Något som liknar en oblodig revolution – Jämställdhetens politisering under 1960-och 
70-talen, Umeå Universitet: Jämställdhetskommittén, s. 10ff   
7 Ohlsson, Lena (red). Sundgren Grinups, Berit (red). (1994), Jämställdhetskunskap, Karlstad: Jämställdhetscentrum, 
Högskolan i Karlstad, s. 117 

http://www.socialdemokraterna.se/
http://www.socialdemokraterna.se/
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till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, 
delat ansvar för hem och barn samt slutligen frihet från könsrelaterat våld.8

 
Nationalencyklopedins definition av jämställdhet berör som sagt män och kvinnors rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter. Definitionen är vid och innefattar både arbetsplats, utbildning, 
hemmet, barnansvar och könsrelaterat våld. Denna breda definition kan ses som den gängse 
bilden av vad jämställdhet är och är intressant att se eftersom den ligger nära politikens egen syn 
på jämställdhet.     
 
Begreppet ”gender mainstreaming” introducerades av den svenska riksdagen i slutet av 90-talet 
och skulle fungera som huvudstrategi i det jämställdhetspolitiska arbetet.9 Tanken var att 
integrera jämställdhetstanken inom alla politikområden. Detta skriver Malin Rönnblom, fil. Dr i 
statsvetenskap, i sin essä Mainstreamad regionalpolitik.10 Att jämställdhetsarbetet ska genomsyra all 
politik är ganska självklart men samtidigt ger det en luddig bild av hur arbetet ska fortlöpa och att 
jämställdhetsarbetet glöms bort när politiker säger att den ska genomsyra all politik och på så sätt 
inte får en direkt plats i politiken. Rönnblom som i sin essä har analyserat propositioner och 
annat politiskt material, dock lite äldre material än vad jag själv har gjort, menar bland annat att 
jämställdgetsarbetet och hur det ska utföras är oklart beskrivit och det är svårt att se hur det 
praktiska arbetet ska gå till i arbetet med mainstreaming. Rönnblom ställer sig frågan: ”Vad är det 
som integreras när jämställdhet ska finnas med i alla politikområden?”11 Frågan är inspirerande 
och har följt mig i mitt analysarbete.  
 
Rönnblom skriver också i sin avhandling Ett eget rum? Kvinnors organisering möter etablerad politik att 
jämställdhet ses som en självklarhet i politiken eftersom jämställdhet är ett begrepp som kopplas 
samman med frihet och demokrati.12. Det är en allmän uppfattning att jämställdhet är något 
positivt och ska ha inverkan i både politiken, marknaden och i den enskildes hem. Skiljelinjerna 
ligger sålunda i vad som mer specifikt inräknas i jämställdhetsbegreppet och vilka medel som bör 
tillämpas. 
 

                                                 
8 www.ne.se, sökord: jämställdhet, (2006-01-30) 
9 Mainstreamingsstrategin var ett resultat av FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995. Se bland annat Rönnblom, Maria, 
(2002), Ett eget rum? Kvinnors organisering möter etablerad politik, Umeå: Satsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2002:3, 
Umeå universitet    
10 www.swepsa.org/politologen/ht2003.pdf, Rönnblom, Malin, (2003), Mainstreamad regionalpolitik, i Politologen 
hösten 2003, s. 51 
11 Ibid. s 61 
12 Rönnblom, Maria, (2002), Ett eget rum? Kvinnors organisering möter etablerad politik, Umeå: Satsvetenskapliga 
institutionens skriftserie, 2002:3, Umeå universitet, s. 22 

http://www.ne.se/
http://www.swepsa.org/politologen/ht2003.pdf
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”Alla är för jämställdhet”, så skriver Eva Magnusson i Jämställdhet i många olika versioner – mönster i 
den politiska retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-tal13. Hon menar att alla är för jämställdhet i 
Norden oavsett politisk ställning och att ingen politiker skulle säga att de jobbar mot 
jämställdheten. Företeelsen att jämställdhet är ett självklart mål att eftersträva visare både 
Magnusson och Rönnblom.  I Magnussons forskning använder hon sig av tre olika kategorier och 
typer av jämställdhetsbegreppet. Den första är rättighetsargumentet, som innebär att ett jämställt 
samhälle är uppnått när den offentliga sfären, politiska arenan, har uppnått en 50/50 delning av 
män och kvinnor. Den andra kategorin är resursargumentet som bygger på att kvinnor är 
annorlunda än män och bidrar med något till politiken som inte män kan. Det tredje argumentet 
kallas intresseargumentet, att kvinnor som grupp ses som nödvändiga i politiken eftersom de har 
andra intressen än den manliga gruppen. 
 
Susanna Popova, författare till boken Elitfeministerna – ett spel för gallerierna, menar att det idag 
existerar en stor klyfta mellan ”etablissemangsfeminismen och den synen på jämställdhet de allra 
flesta i Sverige har”14 Den allmänna synen på jämställdhet menar Popova härstammar från 
liberala tankar om frihet. Och det är också där, hos liberala tänkare, som jämställdhetsarbete 
började, genom arbetet för kvinnlig rösträtt. Popova menar att elitfeministerna är en liten grupp i 
samhället som leder jämställdhetsdiskussionen och detta i fel riktning. Elitfeministerna består av 
både forskare, politiker och journalister. Popova skriver att den feministiska rörelsen 
Stödstrumporna har bidragit till att kvinnor inom universitets- och högskolevärlden har fått 
ökade resurser och fler befattningar inom regeringskansli och statlig förvaltning. Utifrån detta har 
det sedan ”vuxit fram en offentlig finansierad statsfeminism med politiker som lyckats liera sig 
med mediefeminister.”15 Popova menar att elitfeminismen lyckats skapa den extrema 
jämställdhetspolitik som idag finns i Sverige och att den inte överensstämmer med gemene mans 
åsikter.  
 
Popovas bok kritiserar både författare, forskare, universitet, journalister och politiker för att vara 
så kallade allierade elitfeminister. Popova går även hårt emot Margareta Winbergs 
(jämställdhetsminister 1998-2003) hot om att införa könskvotering i bolagsstyrelser (1999).16  
 

När medborgarna inte tänker och uppför sig som eliten vill får de en uppmaning att skärpa sig. 
De vanliga människorna förstår inte sitt eget bästa och bör lära sig att lyssna till experterna. 
Och följer folket inte de välmenande råden kommer de styrande att ta till lagstiftning. För i den 
bästa av radikalfeministiska världar råder perfekt harmoni mellan grupper. Och i den 

                                                 
13 www.nikk.uio.no, Magnusson, Eva, (1999), Jämställdhet i många olika versioner – mönster i den politiska retoriken för 
jämställdhet i svenskt 1990-tal, publicerad på NIKK, (2006-04-18)  
14 Popova, Susanna, (2004), Elitfeministerna. Ett spel för gallerierna, Stockholm: Bonnier Fakta, s. 9 
15 Ibid. s. 110 
16 Ibid. s. 15 

http://www.nikk.uio.no/
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ekvationen är den enskilda människans önskemål bara ett hinder. Jämställdhet är inte att leva 
som man vill, oavsett kön. Utan att leva som eliten vill, ständigt medveten om sitt kön.17  

 
Jag vill med Popovas resonemang och åsikter visa att det existerar vitt skilda meningar om 
jämställdhetspolitiken idag. Jag vill även visa att det idag finns olika uppfattningar om hur man 
ser på kön, genus och ojämlikheterna mellan kvinnor och män. Popova förespråkar det liberala 
synsätt på jämställdhetspolitik även fast hon också där är mycket kritisk till de nyliberaler som 
hon menar har anammat elitfeministernas syn på jämställdhet.   
 
Moderaterna och Socialdemokraterna är inga idésprutor som kommer med förslag och idéer om 
hur jämställdheten ska kunna förbättras ur tomma intet. Politiken består av en komplex väv som 
påverkas av flera olika instanser. Dessa kan till exempel vara olika tankesmedjor som Timbro, 
som hör hemma inom det högra blocket och dels Agora/Arenagruppen som hör hemma inom 
det vänstra blocket. Timbro skriver på sin hemsida att de ska fungera som ett:  
             

[…] centrum för idéutveckling och opinionsbildning för fundamentala värden för det svenska 
näringslivet.[…] I allt för hög utsträckning hindrar den stora staten människor från att agera 
som de önskar och därmed tar Sverige inte vara på sina möjligheter. Det är för många företag 
som aldrig startas, för många människor som inte hittar en plats i arbetslivet, […] Nu är det 
återigen dags att arbeta för en tydlig och liberal förändringsagenda. Vi gör det genom att 
presentera fakta och argument, böcker, och rapporter och genom att vara engagerade 
opinionsbildare i samhällsdebatten.18

 
Agora har också som uppgift att påverka opinionsbildningen men då åt ett mer radikalt håll. De 
vill: ”verka utifrån värderingar baserade på jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, demokrati och 
frihet, att arbeta för ett debattklimat präglat av dialog och ömsesidig respekt.”19 Dessa två 
tankesmedjor påverkar politiken och opinionen åt olika håll och ingår i den komplexa politiska 
väven. Vidare kommer jag inte att analysera Agoras och Timbros material utan jag anser det 
viktigt att måla upp en bild av det intellektuella landskap som politiker verkar inom.  
 
Andra faktorer som påverkar politiken är självklart lagar, som politikerna själva varit med och 
skapat.  Sveriges jämställdhetslag siktar främst till att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet. 
Tommy Iseskog skriver i Aktivt jämställdhetsarbete – För jämställt arbetsliv och jämställda arbetsplatser20, 
att lagens huvudsyfte är att män och kvinnor ska behandlas lika i arbetslivet. Jämställdhetslagen 
innehåller två olika delar. Den första föreskriver det aktiva arbetet mot ökad jämställdhet och den 
andra delen innehåller förbud mot direkt och indirekt könsdiskriminering. Politikerna förespråkar 
                                                 
17 Popova, (2004), s. 122-123 
18 www.timbro.se, Startsida→ Om timbro, (2006-04-27) 
19 www.arenaek.se, Startsida→ Om Agora. (2006-04-27) 
20 Iseskog, Tommy, (2005), Aktivt jämställdhetsarbete – För jämställt arbetsliv och jämställda arbetsplatser, Stockholm: 
Thomson Fakta AB, s. 9 

http://www.timbro.se/
http://www.arenaek.se/
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självklart inte att de vill att män och kvinnor ska behandlas olika i lagen men jag menar här att de 
inte skulle kunna det eftersom det då skulle bryta mot jämställdhetslagen. Vidare är det intressant 
att jämställdhet blivit så pass accepterat att det är integrerat i ett formellt regelverk. Att det finns 
lagar som dels uttrycker vad jämställdhet är och hur jämställdhets ska integreras och fungera i 
arbetslivet.  
    

Liberalism 
Lena Halldenius, fil. Doktor i praktisk filosofi, skriver och problematiserar liberalism i sin bok, 
med samma namn, och menar att liberalismen är frihetens ideologi, även fast andra ideologier har 
sin tolkning på begreppet. 21 Halldenius menar att en liberal måste hålla med om följande för att 
ha ett liberalt tankesätt:  
 

En individ är fri i den utsträckningen andra inte interfererar, mot hennes faktiska vilja, i det 
hon kan, väljer eller avser göra. Frihetsinskränkningar är faktiska och oönskade hinder som 
andra sätter i min väg, hinder som består av andra människors handlingar, och som omöjliggör 
eller på ett avgörande sätt försvårar för mig att göra det jag annars hade gjort eller kunnat 
göra.22     

 
Liberalismens frihetstanke är inte oproblematisk och Halldenius menar att den ofta hamnar i 
konflikt med jämlikhet. Problematiken ligger i att när jämlikhet ska skapas i någon situation så 
måste någon eller någras frihet rubbas, det vill säga att när en omfördelning av resurser sker så 
störs någons frihet. En annan stark människosyn som präglar liberalismen är att varje individ gör 
sina egna genuina val i livet och dessa ska inte beskäras eller skymfas av någon annan individ.23 
Marknaden och dess fördelning av resurser ska, ur ett liberalt synsätt, vara byggd på en 
konkurrenskraftig idé, marknaden ska inte var styrd av någon instans. Detta är nyliberalistens 
tankar om marknaden enligt Halldenius, hon vill även påpeka att den mer socialliberalistiska 
tänkaren också tycker att ”marknaden är den huvudsakliga fördelaren av resurser, men att den av 
rättviseskäl bör utsättas för begränsningar […]”24 Det vill säga att ju längre man närmar sig åt ett 
mer socialistiskt tänkande desto mer ska marknaden vara kontrollerad. 
  
Moderaterna visar tydligt på sin hemsida att de är ett liberalt parti Citatet är hämtat från deras 
hemsida och fungerar där som ett svar på frågan ”Vilken ideologi har Moderaterna?”. 
 

Vi är ett både liberalt och konservativt parti. Vi vill utveckla och förbättra människors frihet, 
rättssäkerhet och rättstrygghet. Vår uppfattning är att varje människa är unik och har ett eget 

                                                 
21 Halldenius, Lena, (2003), Liberalism, Stockholm: Bilda Förlag, s. 32-33 
22 Ibid. s. 33-34 
23 Ibid. s. 44 
24 Ibid. s 86 
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värde. Den moderata ekonomiska politiken bygger på tanken om fri företagsamhet och en fri 
ekonomi. Vi är därför motståndare till socialism.25

 
Liberalismens grundidéer som jag presenterade ovan finns med i Moderaternas definition av hur 
de ser på sin ideologiska grund. Det är människans frihet och en konkurrenskraftig och öppen 
marknad som står i centrum. 
 

Socialism  
Till skillnad från liberalismen så utgår inte socialismen från marknaden och den enskilda 
människan utan ser mer till kollektivet och statens förmåga att lösa politiska och ekonomiska 
problem. Björn Elmbrant skriver i Politikens ABC att socialism är en: ”Samhälliggörande politisk 
åskådning som vill lösa problem genom aktiv stat och genom människors gemensamma, 
kollektiva aktiviteter.”26   
 
Socialdemokraterna visar inte tydligt på deras hemsida hur deras förhållningssätt till socialism är 
men de vill visa att socialismens idéer har ändrats i och med tidens och samhällets utveckling. 
Följande citat är hämtat från Socialdemokraternas stadgar från år 2005: 
 

[…] den demokratiska socialismens idéer har tagits i arv från tidigare generationer, de har 
omformats av gjorda erfarenheter och de utgör drivkraften i dagens och morgondagens 
politiska strävanden. Sina djupaste rötter har Socialdemokratin i övertygelsen om alla 
människors lika värde och varje människas okränkbarhet.27  

 
Socialdemokraterna vill visa att de inte grundligt kan gå efter socialismens alla riktlinjer utan att, 
som det står i citatet, låta socialismens idéer ändras och formas när samhället också gör det. 
Citatet visar också att det är de demokratiska socialistiska tankarna som fått färga partiet och på så 
sätt tar de avstånd från ”[…] den auktoritära och elitiska varianten (av socialism, egen anm.) som 
tillämpats som blodbesudlad diktatur i Sovjetunionen […]”28

 

Syfte och frågeställning  
Syftet med mitt projektarbete är att studera riksdagspartierna Moderaterna och 
Socialdemokraternas jämställdhetspolitik. Genom att analysera rapporter, motioner, partiprogram 
och tal från respektive parti, med hjälp av idé och ideologianalys, ska jag få en djup inblick och en 
förståelse för hur jämställdhetspolitiken målas upp och används på partiernas egna hemsidor. 
                                                 
25 www.moderat.se, Startsida →Vårt parti→ Vilken ideologi har moderaterna?, (2006-04-26) 
26 Elmbrant, Björn, (1995), Politikens ABC, Stockholm: Fisher & Co, s. 167  
27 www.socialdemokraterna.se, Stadgar för 2005 – Stadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti, s.  (2006-05-03) 
28 Elmbrant, (1995), s. 167 

http://www.moderat.se,/
http://www.socialdemokraterna.se/
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Rönnblom använder i sin avhandling, Ett eget rum? Kvinnors organisering möter etablerad politik, 
jämställdhet som ett fält som kritiskt ska granskas, analyseras och problematiseras.29 Denna syn 
på jämställdhet har följt mig i analysen och jag ser mitt jämställdhetsmaterial som ett fält att 
utforska.  
 
För att kunna besvara mitt syfte använder jag mig av några frågeställningar. Dessa är:  

 Vad menar de olika riksdagspartierna med jämställdhet? 
 Vad lägger respektive parti för innebörd i ordet jämställdhet och hur används det i deras 

politik?  
 Kan man se intentionerna bakom deras jämställdhetspolitik?  
 Skiljer sig partiernas jämställdhetspolitik från deras ideologiska ställningstaganden?  
 På vilket sätt är jämställdhetsfrågan en självklar punkt i partierna?  

 

Material 
Textmaterial är hämtat från de olika partiernas hemsidor på Internet och det av främst två 
anledningar. För det första är informationen på partiets hemsida intressant att ta del av för att 
partiet själv har lagt ut den information de vill att väljarna ska kunna ta del av. Det är partiet själv 
som skapar sig en bild av hur deras politik ser ut och vad de väljer att lyfta fram för frågor. För 
det andra ser jag hemsidorna som en intressant källa eftersom hemsidor idag når och används av 
fler väljare och många ser Internet och hemsidor som en bra och enkel informationskälla. En 
undersökning gjord av analysföretaget TEMO i december 2005 visar att Internet är den 
vanligaste informationskällan när personer vill söka kunskap om de olika partierna. Av de 1036 
osäkra väljare och potentiella partibytare i undersökningen uppgav 49 % att de skulle använda 
Internet för att få reda på mer om partiernas politik.30 Därför är det extra intressant att använda 
sig av hemsidornas information inför det stundande valet i september 2006, för att analysera 
deras jämställdhetspolitik.  
 
Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna 
och Miljöpartiets hemsidor har alla en slags översiktspolitik, en A-Ö, där de skriver kortfattat om 
varje politiskt område. Dessa förenklade och mer korta förklaringar av partiernas 
jämställdhetspolitik är av intresse då jag vill använda mig av det material som även en person som 
snabbt vill kolla upp vart partiet står i en specifik fråga skulle göra. Jag använder mig även av 
partiprogram, motioner, tal och rapporter för att få en djupare bild av jämställdhetsfrågan. De 
partier jag kommer att gå djupare in på är de två ledande i Sverige, Moderaterna och 
Socialdemokraterna. Varför jag valt att gå djupare in på dessa partier är eftersom de representerar 

                                                 
29 Rönnblom, (2002), s. 21-22 
30 www.webupdate.se, Internet kan avgöra nästa års val visar TEMO undersökning, 2005-12-16 (2006-01-27) 

http://www.webupdate.se/
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varsitt politiskt block och är varandras rivaler. Deras hemsidor är större och det finns mer 
material att ta del av från Socialdemokraterna och Moderaternas hemsidor.  
 
Socialdemokraterna har mer material att ta del av på deras hemsida än vad Moderaterna har. Jag 
har ändå försökt att ta material från båda sidorna i den mån att jag fått tillräckligt med material 
för min analys. Från Socialdemokraternas sida har jag använt Strategier från 2004, politiska 
riktlinjer från 2005, A-Ö information från hemsidan från år 2006, olika tal från 2004 och 2005, 
Partikongressens material från år 2005, partiprogram och slutligen motioner och utlåtanden från 
partistyrelsen över motionerna från år 2005. Från moderaternas sida har jag analyserat artiklar 
publicerade på deras hemsida från åren 2004 – 2006, A-Ö informationen från hemsidan år 2006, 
motioner från åren 2005-2006, artiklar i dagspressen från år 2006 och slutligen en längre 
artikel/uppsats från år 2006. De artiklar som jag använt från dagspressen har jag inte slumpvis 
valt utan de har jag funnit genom länkar från respektive partis hemsida. Detta för att mitt 
analysmaterial ska representera det som partierna själva väljer att ha med på sina respektive 
hemsidor.  
 
Som kan ses ovan använder jag mig inte av material som är skrivet tidigare än år 2004. Detta för 
att uppnå en så aktuell analys som möjligt av respektive partis åsikter inför valet år 2006. Ett 
tidsenligt material känns också viktigt att använda eftersom jämställdhetsdiskussionens innehåll 
hela tiden är föränderligt. Dock förekommer material som är skrivna innan år 2004 men då 
endast i syfte att beskriva/ge information om hur partiet har tänkt eller handlat i en som berör 
datum innan år 2004. De mer kortfattade förklaringar som finns på hemsidorna om jämställdhet 
är inte daterade. Partierna ansvarar dock för att deras hemsidor ska vara uppdaterade så den 
information som finns på deras hemsida idag antar jag speglar de värderingar partiet står för 
2006.  
 
Eftersom mitt arbete är grundat på den information som finns på respektive partis hemsida kan 
det finns ojämlikheter i materialet som jag använder. Som jag nämnde ovan har Moderaterna lite 
mindre material på sin hemsida än Socialdemokraterna. De övriga partierna har dock stora 
skillnader i materialtillgänglighet på hemsidorna. Detta är ett ytterligare skäl till varför jag valt att 
analysera Socialdemokraterna och Moderaternas hemsidor som ändå har något så när liknande 
mängd material på sina respektive hemsidor.  
 
Precis som jag har avgränsningar i mitt material så har även partierna det. Jämställdhetspolitiken 
är ett väldigt heteronormativt område. Mitt material saknar helt en diskussion om 
jämställdhetsdebatten som ett heteronormativt område och saknar en problematisering i frågan. 
Mycket av jämställdhetspolitiken förutsätter att individen lever i ett heterosexuellt förhållande 
eller att hon/han har barn. Detta gör att de individer som inte har barn eller lever i homosexuella 
förhållanden räknas bort. Exempel på områden i jämställdhetspolitiken som förutsätter 
heteronormativitet och/eller barn är Föräldraförsäkringen, Våld mot kvinnan där förövaren alltid 
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anses vara män, maxtaxa på dagis, hushållsnäratjänster och så vidare. Det är ett medvetet val från 
min sida att inte vidare diskutera partiernas heteronorma jämställdhetspolitik eftersom jag ämnar 
visa den bild som partierna målar upp om jämställdhet.   
 

Idé- och ideologianalys  
Idé- och ideologianalys är den metod jag valt för mitt arbete och detta av flera skäl. Jag ska nu 
utifrån boken Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys av Göran 
Bergström och Kristina Boréus31 beskriva metoden och de delar jag ser användbara för min 
analys.  Det finns sex olika inriktningar inom idé och ideologianalysen och jag har hämtat 
inspiration från några av dem. En inriktning karakteriseras av att den söker efter en logik i en 
politisk ideologisk analys. Frågor som kan användas i en sådan analys kan enligt författarna vara:  
 

Hur argumenterar partiet X i fråga om välfärdspolitiken? Vilka är huvudbegreppen i 
argumentationen? Vad ges det för betydelse? I vilken utsträckning förekommer i debatten 
outtalade premisser? Förekommer motstridiga resonemang?32  

 
Dessa frågor inspirerade mig och liknar de jag själv har som frågeställningar. Inriktningen kallas 
innehållslig idéanalys och har som huvuduppgift att kunna redogöra en klarhet om vad som sägs i 
materialet. Metoden angriper frågan från flera olika håll och det är det som är intressant och som 
jag tror kommer att bidra till en mångsidig analys av mitt material. Jag är vidare intresserad av 
intentionerna bakom partiernas framförande av jämställdhetspolitik och även här kan jag koppla 
samman metoden. Bergström och Boréus skriver: 
 

Idé och ideologianalys kan analysera vilka ideologier som omfattas av partier eller 
organisationer. Idé och ideologianalys kan till skillnad från diskursanalysen hantera frågor om 
intentioner hos aktörer.33

 
Genom att analysera metoderna som partierna förespråkar för en ökad jämställdhet och det 
jämställdhetspolitiska fält hos Moderaterna och Socialdemokraterna ser jag det möjligt att kunna 
se intentionerna som kan vara bakomliggande, även genom att jämföra deras respektive ideologi 
med deras åsikter. Metoden kommer att användas som hjälp och guidning i analysarbetet. 
 
Idé och ideologianalys känns också relevant för studien eftersom partierna har en grundläggande 
ideologi som jag måste se till när jag analyserar mitt jämställdhetspolitiska fält. Det är ytterst 

                                                 
31 Bergström, Göran och Boréus, Kristina, (2000), Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 
Lund: Studentlitteratur, s. 154-176 
32 Bergström och Boréus, (2000), s. 154 
33 Bergström och Boréus, (2000), s. 175 
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relevant att partiernas ideologier läggs in i kontexten i och med att det är av intresse att se hur 
ideologin påverkar politikerna i deras beslutsfattande.  
 
Förutom idé och ideologianalys som hjälp när jag arbetat fram min analys har jag även använt 
mig av olika teorier. Dessa är Rönnbloms forskning om mainstreamad jämställdhetspolitik, 
Magnussons tre olika kategorier och typer av jämställdhetsbegreppet samt jämställdhetslagen. (Se 
sidan 3-4).  
 

Forskarens roll  
Forskarens roll har alltid en betydelse i materialet. Jag menar att det är omöjligt att vara objektiv 
när man väljer ut, tar in, och analyserar ett material. Det viktiga är att ha i åtanke att jag hela tiden 
påverkar analysarbetet och försöker förstå min egen inverkan på materialet. I mitt arbete som 
kommer att röra jämställdhet blir det extra intressant att försöka se mig själv i arbetet. Detta 
eftersom jämställdhet handlar om balansen och dynamiken mellan kvinnor och män, och jag blir 
då intressant eftersom jag är kvinna. Under arbetes gång ska jag ändå sträva efter opartiskhet 
genom att dels försöka se på en fråga från både en manlig och en kvinnlig synvinkel och dels 
genom att lyfta blicken lite högre och se över de traditionella könsroller och på så sätt kunna se 
på en fråga mer rättvist. Jag är också medveten om att jag är ideologiskt färgad och har mina 
åsikter om partierna och deras politik, men ämnar ändå att ta avstånd från dessa så att de inte 
påverkar mitt arbetet i analysen. Jag är dock medveten om att det är ytterst svårt att helt ta 
avstånd från mina egna åsikter.  
 

Analys 
För att kunna svara på mitt syfte, har jag som nämnt tidigare, använt mig av ett antal frågor. 
Dessa var: vad menar de olika riksdagspartierna med jämställdhet, vad lägger respektive parti för 
innebörd i ordet jämställdhet och hur använts det i deras politik? Kan man se intentionerna 
bakom deras jämställdhetspolitik? Skiljer sig partiernas jämställdhetspolitik från deras ideologiska 
ställningstaganden? På vilket sätt är jämställdhetsfrågan en självklar punkt i alla partier? Utifrån 
dessa frågor, som jag ställt mot mitt material, har jag delat in min analysdel i följande avsnitt: 
Individen i centrum, Samhället i centrum, Feminism, Jämställdhet – start och mål, Vi är bäst i 
världen, Hemmet och privatlivet, Arbete och Näringslivet, Politiken, Samstämmighet och 
skiljelinjer bland partierna och till sist Kritik mot varandra. Jag har således låtit materialet styra 
över de rubriker som jag skapat i analysen.  
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Individen i centrum 
Moderaternas jämställdhetspolitik fokuserar på begreppen individ och frihet. Moderaterna ser 
jämställdhetsproblemet först och främst som ett problem som ligger på individnivå och det är 
också där som problemet först måste bekämpas. Det vill säga att det är individen själv som måste 
ta steget och jobba mot en ökad jämställdhet. Moderaterna har därför, som jag valt att kalla det, 
en individorienterad människosyn. Partiet har också en mycket stark betoning på frihetsbegreppet 
och menar att människans fria vilja inte ska inskränkas av politiska beslut. Istället för politiska 
bestämmelser ska individen bestämma över sig själv. Marknaden ska även den fungera fritt och 
inte vara hårt tyglad av staten.  
 
Följande citat är hämtade från en artikel skriven av Anders Borg, chefsekonom och kanslichef för 
Moderaterna. Artikeln heter Döttrarna gjorde mig till feminist och däri skriver Borga att: 
 

Indelning av människor efter kön börjar tidigt, med rosa för flickor och blått för pojkar, och 
fortsätter så genom hela livet. Den som avskyr rosa eller rött får problem på H&M. 
Barnböcker och tv översköljer våra barn med rollbeskrivningar som de inte bett om och som 
begränsar deras frihet.34  

 
Borg menar att det finns ett problem med markandens krafter med reklam och tv som 
översköljer barn med rollbeskrivningar. Det är här ett liberalt dilemma kommer in i bilden. Om 
marknaden inte är kontrollerad kan tv och andra instanser överskölja barn med rollbeskrivningar, 
liberalen vill ju ändå att markanden inte ska vara styrd och kontrollerad för att det i sin tur 
påverkar individens frihet. Borg menar vidare att föräldrar, fritidsledare och förskollärare måste ta 
sitt ansvar för barnen och guida dem och vägra acceptera de roller som då till exempel 
barnböcker och tv översköljer dem med. Vidare skriver han att:   
  

Att vara fri är att själv välja, inte att styras av andras vilja. Att vara fri är att vara 
självbestämmande och självreflekterande. Könsroller som hindrar eller styr individernas val är 
en inskränkning av friheten.35

 
Här försöker Borg lösa det liberala dilemmat mellan individens frihet och marknadens krafter 
genom att anklaga välfärdsstaten för att styra andras vilja, att det är välfärdsstaten som beskär 
individens frihet. Borg lyfter vidare fram skattelättnader och enklare regler för företag som 
lösningar på jämställdhetsproblematiken. Borg menar att genusstrukturen förstärks av 
välfärdsstaten som hindrar kvinnor och att: 
 

                                                 
34www.moderat.se, Borg, Anders, Döttrarna gjorde mig till feminist, Publicerad i Expressen 2006-03-13 (2006-04-03) 
35 www.moderat.se, Borg, Anders, Döttrarna gjorde mig till feminist, Publicerad i Expressen 2006-03-13 (2006-04-03) 

http://www.moderat.se/
http://www.moderat.se/
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Statens ansvar för att vidmakthålla könsmaktsordningen är stort. Den ekonomiska 
underordningen av kvinnor beror inte främst på biologiska faktorer eller kvinnors fria val, utan 
på att välfärdsstaten innehåller mekanismer som snedvrider våra val.36

 
Borg menar vidare att kvinnor har lägre inkomster på grund av den förtryckande välfärdsstaten 
som består av en skatte- och bidragsutformning som i sin tur bidrar till att det inte lönar sig för 
kvinnor att arbeta heltid istället för deltid. Han kritiserar även de regler som hämmar individer 
från att starta egna företag och att detta leder till en ökning av de ekonomiska orättvisorna mellan 
män och kvinnor, alltså, om fler kvinnor blir egenföretagare så minskar 
förmögenhetsskillnaderna.  
 

Samhället i centrum 
Till skillnad från Moderaternas jämställdhetspolitik ser Socialdemokraterna till kollektivet och 
politiska beslut som vägledning till en ökad jämställdhet i samhället. Den styrande kraften ska 
vara politiken och inte marknaden och tyngdpunkten ligger på kollektivet istället för som hos 
Moderaterna där individen står i centrum. Detta är också grundskillnaderna i Moderaternas och 
Socialdemokraternas övriga politik. Socialdemokraterna visar tydligt i materialet att det inte är fel 
att införa lagar som kan leda till en ökad jämställdhet och att det är en del av samhällsbygget i 
Sverige. Socialdemokraternas grundtankar syns tydligt i deras partiprogram från 2001 där de 
skriver: ”En politik för jämlikhet handlar om rättvist och solidariskt finansiera varandras välfärd, 
och förutsätter en effektiv och ambitiös fördelningspolitik.”37 Socialdemokraterna kollektiva 
tanke syns tydligt i citatet där de visar att alla individer i samhället sitter i samma båt och att 
genom deras fördelningspolitik ska allas välfärd finansieras.   
 

Feminism  
Socialdemokraterna menar, som tidigare nämnts, att deras ideologi ändrats i takt med att 
samhället gjort det. Ett exempel på detta är när Socialdemokraterna vid partikongressen 2001 
beslutade om ett nytt partiprogram och feminismen blev inskriven som en del av partiets 
ideologi.       
 

[…] feminismen – kampen för jämställdheten – är en del av en större helhet, socialdemokratins 
överordnade jämlikhetsmål. Socialdemokratins feministiska analys är därmed sammanvävd 
med analyserna av övriga ojämlikhetsskapande struktur, exempelvis klass och etnicitet. Därför 
handlar det inte om att partiet ska ansluta sig till någon specifik, utanförstående feministisk 

                                                 
36 www.moderat.se, Borg, Anders, Döttrarna gjorde mig till feminist, Publicerad i Expressen 2006-03-13 (2006-04-03) 
37 www.socialdemokratrena.se, Partiprogram 2001, s.22, (2006-05-04) 

http://www.moderat.se/
http://www.socialdemokratrena.se/
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teori. Det handlar om att bredda och fördjupa vår egen jämlikhetsanalys och integrera 
genusperspektivet i den samhällssyn, som redan är socialdemokratins.38  

 
Här syns det tydligt att den feministiska inskrivningen i partiprogrammet är präglad av 
jämlikhetsmål och är på så sätt ingen direkt egen punkt. Det verkar heller inte vara 
Socialdemokraternas mål att göra feminismen till en stor och egen punkt som ska verka för sig 
själv utan att de feministiska idéerna ska verka inom ramen för jämställdhet och jämlikhet.     
 
Strategi för ett feministiskt parti, skrevs 2004 av Socialdemokraterna och i texten förklarar författarna 
att, som sagts innan, att Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Intressant är att texten (på 
10 sidor) mest handlar om jämställdhetspolitiska strategier och benämns inte som feministiska 
strategier. Även fast begreppet feminism finns där så tenderar det ändå att försvinna i textens 
samanhang. Samma sak ses här, som i Partiprogrammet från 2001, att feminismen ligger under 
jämställdhet och jämlikhet och är inte en egen punkt.  
 

Att vara socialdemokratisk feminist är att tro på det solidariska samhället. Det är ytterst vad det 
handlar om. Samhället där direktörens dotter går i samma klass som metallarbetarens son. Där 
undersköterskan delar sjuksal med ingenjören. Där ekonomibiträdet bor i samma område som 
forskningschefen. Den här idén - precis som idén om kvotering eller varannan damernas - 
anklagas ibland för att vara gammalmodig. Inget kunde vara mer fel. Det är en modern tanke. 
Ingen vision kan vara större. Allas lika värde och lika rätt.39  

 
Citatet är hämtat från ett tal av Göran Persson från år 2005. Jag menar att det även här tydligt 
synliggörs ett tecken på att feminismbegreppet vävs in i de socialdemokartiska tankarna om 
solidaritet, klass och allas lika värde. Feministbegreppet blir även här invävt i redan rådande 
åsikter hos partiet.  
 
Moderaterna har en annan inställning till feminism än det förhållningssättet Socialdemokraterna 
har. De skriver tydligt på hemsidan att de inte är ett feministiskt parti men att enskilda politiker 
och medlemmar kan kalla sig det. Partiet menar:  
 

Att Moderaterna är kluvna inför feministbegreppet beror på att vänstern har monopoliserat 
begreppet och föreslår statliga lösningar utan att ta individuella hänsyn. Vi moderater tror inte 
på enhetslösningar för alla kvinnor. 40   

 

                                                 
38 www.socialdemokraterna.se, (2001) Förslag till nytt partiprogram – Partistyrelsens utlåtande över motionerna om…, 
Socialdemokraterna 2001, s. 43 (2006-04-28) 
39 www.socialdemokraterna.se, Persson, Göran, Ny myndighet för jämställdhet behövs! Tal: 2005-05-21 (2006-03-30) 
40 www.moderat.se, Startsida→ Idéer och åsikter →Jämställdhet (2006-05-02) 
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Moderaterna visar här sina starka grundideologiska ståndpunkter, frihet samt deras 
individorienterade åsikter. En moderat som dock påpekat att han är feminist är kanslichefen och 
chefsekonomen Anders Borg. Han skriver att han blev feminist när han insåg att hans döttrar 
blev olika behandlade i jämförelse med pojkar, och när han uppmärksammade att flickor 
systematiskt missgynnas i samhället41 Det finns skiljelinjer bland enskilda moderater och det är 
partiet medvetna om, vilket syns i ovanstående citat, när de påpekar att enskilda moderater kallar 
sig feminister. Popova ser kritiskt till att feminismen kryper in bland moderater och andra liberala 
anhängare. Hon kritiserar bland annat den högerinriktade tankesmedjan Timbro för att ha 
anammat feminismens tankar då de 2003 publicerade skriften Frihet och feminism. Popova kritiserar 
de två författarna till skriften för att ha anammat den radikalfeministiska ideologin och att deras 
resonemang inte går ihop med liberalismens. Popova menar att författarna köper 
radikalfeministernas resonemang till hälften och att det på så sätt finns obesvarade frågor kvar. 
Ett exempel är att författarna anammar att alla kvinnor är underordnade alla män, Popova menar 
då att författarna inte har något bra svar till vart de kvinnor kommer ifrån som faktiskt inte är 
underordnade män. Radikalfeministerna menar, enligt Popova, att dessa kvinnor som kanske har 
en chefsposition i ett företag enbart är sociala män. Och detta resonemang köper inte författarna 
och på så sätt menar Popova att de köper radikalfeminismens resonemang till hälften.42 Popova 
blir här en, av säkert många, som kritiserar att feminismen kommit att bli en accepterad term 
inom den liberala diskussionen.  
 

Jämställdhet – start och i mål   
Hur Moderaterna ser på själva begreppet jämställdhet liknar jag vid en tidsaxel med en start och 
ett mål (Se figur 1).  De beskriver jämställdhetsarbetet som långt gånget i Sverige och att det bara 
kvarstår en rad problem som måste återgärdas. Några exempel är:  
 

Oavsett hur man räknar kvarstår en löneskillnad som är till kvinnornas nackdel. Detta är en 
indikation på att det svenska samhället inte är helt jämställt.43

Politiken borde utgå ifrån att alla människor är lika mycket värda och skall ges lika rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter. Tyvärr har vi inte nått dithän än.44  

 
Deras beskrivning kan liknas med att det finns ett samhälle där det existerar en helt uppfylld 
jämställdhet, som om det en dag skulle vara färdigjobbat med jämställdheten. Frågan är då om 
det finns ett helt jämställt samhälle eller om kraven och målen alltid kommer att vara föränderliga. 
De kvinnor som kämpade för kvinnlig rösträtt i Sverige i början av 1900-talet kanske inte skulle 

                                                 
41 www.moderat.se, Borg, Anders, Döttrarna gjorde mig till feminist, publicerad i Expressen 2006-03-13, (2006-04-03)  
42 Popova, (2004), s. 32-35 
43 www.moderat.se, Reinfeldt, Fredrik m.fl. Partimotion 2005/06:m009, Jämställdhetspolitik, s. 6 (2006-01-27) 
44 Ibid. s. 15 (2006-01-27) 
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kunna föreställa sig att föräldraförsäkring och kvotering skulle vara mål i samhället för ökad 
jämställdhet. I och med att samhället förändras bör också målen och medlen för jämställdhet hela 
tiden förändras, vara en process (Se figur 2). Socialdemokraterna lägger istället sin tyngdpunkt på 
att jämställdhetsarbetet ingår i det socialdemokratiska samhällsbygget. Göran Persson säger i ett 
tal:  
 

Vi kan känna oss stolta över vad vi uträttat, men det betyder inte att vi nu kan luta oss tillbaka 
och betrakta vårt arbete som avslutat Vi socialdemokrater är aldrig nöjda med vårt 
samhällsbygge. Vi måste alltid ha förmågan att både känna stolthet över det vi uträttat, och 
kritiskt granska orättvisorna och bakslagen. 45

 
Persson visar på ett mer processinriktat jämställdhetsarbete, att bygget aldrig tar slut (figur 2), och 
det stämmer väl överens med Socialdemokraternas ideologi, att politiken ska bygga och styra 
samhället. Socialdemokraternas sätt att se på jämställdheten som en process och ett byggande 
svarar på så sätt varför Moderaterna tar avstånd från den bilden. De vill, som tidigare nämnts, 
inte att politiken ska ha för stor inverkan på markanden och individen. Moderaterna får på så sätt 
ett mer linjärt tänkande med ett start och ett mål (figur 1).  
 

Process                   1) Start-------------------- Mål                         2) 

 

 

Vi är bäst i Världen!         
Jag förkastar inte att Sverige i jämförelse med andra länder har kommit långt i 
jämställdhetsarbetet men vill här visa på att det är något som de båda partierna är duktiga att 
skylta med.  
 
Moderaterna har en tydlig jargong om att Sverige är mycket bra på jämställdhet i jämförelse med 
resten av världen. De nämner dock att till exempel Finland och Frankrike har mer högavlönade 
kvinnor än Sverige och att Sverige inte är bäst på jämställdhet på alla punkter. Ändå är det mycket 
tydligt att Moderaterna ser det som att Sveriges jämställdhetspolitik har kommit långt och är en 
god förebild för andra länder. Moderaterna är stolta över Sveriges jämställdhetspolitik, dels 
uttalas stoltheten från Moderaternas sida helt uttalat (se citat 1) och dels lite mer svävande, 
outtalat (se citat 2): 
 

1) Studier visar att ökade rättigheter för kvinnor, mer utbildning och högre inflytande medför 
ett bättre liv för många kvinnor, men också ökad inkomst per capita, minskad korruption, 

                                                 
45 www.socialdemokraterna.se, Persson, Göran, Ny myndighet för jämställdhet behövs! Tal: 2005-05-21 (2006-03-30) 
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minskad spridning av sjukdomar som AIDS och en generellt sett bättre levnadsstandard. 
Sverige har därför ett ansvar att i internationella sammanhang föregå med gott exempel och 
bidra till en ökad jämställdhet i andra länder, i enighet med vår grundidé om alla människors 
lika värde och alla individers frihet.46  

 

2) För en kvinna kan jämställdhet betyda att få lika hög lön som sin manliga kollega. För en 
annan kan det betyda att slippa vara rädd för överfall när hon går hem efter en kväll på krogen 
eller att inte bli nypt i rumpan på arbetet. För en tredje kvinna innebär jämställdhet att inte bli 
omskuren, att tillåtas äga land eller att ha rösträtt.47  

 
Här blir jämställdhetsfrågan inte ”så farlig” i Sverige då läsaren kopplar att ”ett nyp i rumpan” 
inte är ett så allvarligt problem som frågan om könsstympning som existerar i andra länder. 
Jämställdhetsproblemet som beskrivs råda i Sverige blir i denna kontext mycket liten och genom 
att Moderaterna här gör kopplingar till länder i tredje världen och deras problem flyttas fokus 
från det som det egentligen ska handla om, nämligen Sveriges jämställdhetsproblem. Det är lätt 
för Moderaterna att förfina jämställdhetsproblemen i Sverige när de, som de gör, sätter 
problemen i kontrast till tredje världens. Moderaterna menar också att kvinnor som individer har 
olika syn på vad jämställdhet innebär och därför är det svårt att skapa några övergripande 
jämställdhetsprojekt som passar alla kvinnor. Moderaterna ger en bild av att det är bättre att låta 
den kompetenta individen lösa det på sitt eget sätt och bara se till att de grundläggande mänskliga 
rättigheterna tillgodoses.  
 
Rönnblom visar liknande resultat i sin studie, att politiker är väldigt stolta över att 
jämställdhetsarbete har kommit så långt i Sverige och att Sverige kan verka som förebild för 
andra länder. Hon skriver att jämställdhet presenteras i termer av ”svensk exportvara”48  
 
Socialdemokraterna skyltar också med att Sverige har kommit mycket långt i jämställdhetsarbetet. 
”Sverige är ett av världens mest jämställda länder”49 skriver Socialdemokraterna på deras 
hemsida. I samma text framkommer också tydligt att detta är tack vare en välmedveten 
Socialdemokratisk politik med den generella välfärdsmodellen som grund. Att det är en väl 
utvecklad barn och äldreomsorg, utbyggd trygghetsförsäkring och en generös föräldraförsäkring 
som bland annat bidragit till att Sverige kommit långt med jämställdhetsarbetet. 
Socialdemokraterna skriver med stolthet att det är deras välfärdspolitik som lett Sveriges 
jämställdhetsutveckling dit den är idag. Vidare menar Socialdemokraterna att vi i Sverige inte är 
jämställda och att det finns mycket arbete kvar att göra och att arbetet även i fortsättningen ska 

                                                 
46www.moderat.se, Reinfeldt, Fredrik m.fl. Partimotion 2005/06:m009, Jämställdhetspolitik, s. 25 (2006-01-27) 
47 Ibid. s. 4  
48 Rönnblom, (2003), s. 59  
49 www.socialdemokraterna.se, Valblad Jämställdhet. pdf, Startsida→ Vår politik→ Vår politik A-Ö→ Jämställdhet, s. 1, 
(2006-04-28) 
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bygga på en välfärdspolitik.50 Göran Persson säger i ett tal från 2005: ”Av alla de 
samhällsmodeller som finns runt om i världen är vår välfärdsmodell – den svenska modellen – 
den överlägset bästa för jämställdheten.”51 Risken med Socialdemokraternas tydliga 
stolthetskänsla är att tyngdpunkten på de problem som fortfarande finns idag försvinner. Precis 
som hos Moderaterna, försvinner fokus från problemet, försvinner från de ojämställda områden 
som idag existerar och en jargong blir synlig att Sveriges jämställdhetsproblem inte är så 
brännande. 
 

Hemmet & privatlivet 

Våld mot kvinnor  
Moderaterna har i sin jämställdhetspolitik en stark betoning på att bekämpa våldet mot kvinnor. 
Det är här i materialet som jag finner de mest aktiva och materiella förslagen till en ökad 
jämställdhet, genom att bekämpa våldet mot kvinnor. Moderaterna vill öka de materiella skydden 
för kvinnor, så som elektronisk övervakning, att kvinnor ska beviljas vapenlicens för tårgasspray, 
förövaren ska utrustas med elektronisk fotboja och kvinnan ska kunna ha tillgång till en 
specialdresserad hund som skydd eller i svåra fall ska kvinnan få tillgång till egen livvakt. 
Materialet från Moderaterna visar även starkt på att det krävs mycket mer poliser i samhället än 
vad det finns idag och även strängare straff för förövarna.52 Detta är en av Moderaternas ledande 
punkter i sin politik, att det måste till mer poliser så att alla ska kunna känna sig trygga ute på 
gatorna och i sina hem. Mer poliser ska inte bara bidra till att våldet mot kvinnor ska minska utan 
även alla andra typer av brottslighet ska kunna bekämpas bättre.  
 
Som sagt så ligger tyngdpunkten på frågor som rör våld mot kvinnor. Detta i till exempel 
Moderaternas motion till riksdagen som heter Jämställdhetspolitik från år 200553. I Magnussons 
studie skriver hon att i Moderaternas partimotion om jämställdhet, som skrevs 1998, förekommer 
det ingen text som berör våld mot kvinnor54. Detta ter sig intressant då jag i mitt material funnit 
raka motsatsen. Magnusson menar att diskussionen om våld mot kvinnor mer hörde hemma hos 
kvinnopolitiken och inte i jämställdhetsdiskussionen. Med kvinnopolitiken menar jag den rubrik 
varunder det i politiken förut diskuterades till exempel frågor som ”våld mot kvinnor”. Mellan 
1998 till 2005 har alltså frågan om våldet mot kvinnor förflyttat sig in i jämställdhetspolitikens 
rum.  
 
                                                 
50 www.socialdemokraterna.se, Valblad Jämställdhet. pdf, Startsida→ Vår politik→ Vår politik A-Ö→ Jämställdhet, s. 1, 
(2006-04-28) 
51 www.socialdemokraterna.se, Persson, Göran, Ny myndighet för jämställdhet behövs! Tal: 2005-05-21 (2006-03-30) 
52 www.moderat.se, Våld mot kvinnor, (2006-03-24) och Stoppa kvinnovåldet, nu!, (2006-03-27) 
53 www.moderat.se, Reinfeldt, Fredrik m.fl. Partimotion 2005/06:m009, Jämställdhetspolitik (2006-01-27) 
54 Magnusson, (1999) 

http://www.socialdemokraterna.se/
http://www.socialdemokraterna.se/
http://www.moderat.se/
http://www.moderat.se/


 19

Om man ser denna förflyttning av begreppet som avsiktlig från Moderaternas sida kan 
händelseförloppet se ut på följande sätt: 
 
Moderaterna vill satsa på mer poliser → Moderaterna visar att det behövs i bekämpningen mot 
kvinnovåldet → frågan om ”våldet mot kvinnor” flyttas från kvinnopolitik till jämställdhetspolitik 
→ och Moderaterna kan nu argumentera för mer poliser i arbetet mot ett mer jämställt samhälle. 
 
Företeelsen kan också ses som att frågan om ”våldet mot kvinnor” hör hemma i 
jämställdhetspolitiken eftersom att det utbredda våldet mot kvinnor hämmar ett jämställt 
samhälle. Det är för mig svårt att avgöra vilka intentioner som finns bakom företeelsen att 
”våldet mot kvinnor” idag hamnar under jämställdhetsdiskussionen istället för under rubriken 
kvinnopolitik.  
 
En tredje synvinkel är att diskussionen om ”våld mot kvinnor” har fått stor uppmärksamhet i och 
med händelser som till exempel mansnätverket för kvinnofrid som startade i Piteå hösten 2005. 
Detta skulle kunna tyda på att det finns strömningar i samhället som gör att det är smart att 
plocka upp just diskussionen om ”våld mot kvinnor”. 
 
Socialdemokraterna menar självfallet också att det existerar mycket könsrelaterat våld mot 
kvinnor idag och ser det som en prioriterad fråga. Socialdemokraterna menar att insatser som de 
har gjort som motverkar våldet mot kvinnor är bland annat inrättandet av ett nationellt råd för 
kvinnor och att de har kriminaliserat sexköp. Istället för att trycka på behovet av mer poliser som 
Moderaterna gör, menar Socialdemokraterna att det behövs mer kunskap och kompetens till olika 
institutioner i samhället som till exempel myndigheter och kommuner som jobbar med 
våldutsatta kvinnor.55 Socialdemokraterna nämner också att det behövs tekniska hjälpmedel till 
våldutsatta kvinnor men trycker inte på den punkten i lika hög grad som Moderaterna. 
Socialdemokraterna menar också att brottsförebyggande arbete i skolorna är viktigt för att öka 
tryggheten.56 Skiljelinjerna hos de båda partierna ligger i deras medel till att bekämpa våldet mot 
kvinnor. Socialdemokraterna förmedlar en bild att de vill bekämpa problemet på en mer basic 
nivå genom att jobba i skolorna och att öka informationen och kunskapen, ta tag i problemet 
innan det blir ett större. Medan Moderaterna ger en bild av att vilja lägga resurserna på toppen, ta 
tag i problemet när det är ett. Dels genom mer poliser och hårdare straff för förövaren. 
Moderaternas syn på att de vill satsa på de materiella återgärderna kan tolkas som att de vill stärka 
den våldutsatta kvinnan på ett personligt plan, ge ett verktyg så att hon kan skydda sig själv efter 
sina behov. Detta stämmer således in på deras ideologiska ställningstagande att lösningen ska 
passa individens behov och inte vara en kollektiv lösning.     
                               

                                                 
55 Se bland annat www.socialdemokraterna.se, Politiska riktlinjer (2005) 
56 www.socialdemokraterna.se, Startsida→ Vår politik→ Vår politik A-Ö→ Jämställdhet→Kvinnofrid, (2006-04-26) 
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            Ovanifrån: Moderaterna bekämpar problemet när det är ett problem 

↑ 
⏐ 
↓ 

                                   Underifrån: Socialdemokraterna vill bekämpa problemet innan det blir ett  
 

Föräldraförsäkring & Hushållsnäratjänster 
Både Socialdemokraterna och Moderaterna menar att det är ett problem att kvinna gör det mesta 
i hemmet med städning och att ta hand om barnen. Socialdemokraternas lösning till problemet, 
att kvinnan gör det mesta arbetet i hemmet, är att uppmuntra både mamman och pappan att 
stanna hemma med barnet när det är litet. Denna förklaring har Socialdemokraterna till varför de 
har infört en extra mamma- och pappamånad i föräldraförsäkringen. Socialdemokraterna menar 
att om mamman själv tar hand om barn och hem när barnet är litet så är risken större att 
mamman fortsätter med detta när hon kommer ut i arbetslivet igen. Andra återgärder som 
Socialdemokraterna har/vill införa är en höjning av taket i föräldraförsäkringen och en maxtaxa i 
förskolan.57 Genom dessa förslag visar Socialdemokraterna att de vill ha en stark påverkan på 
föräldrapolitiken, att det är okej att kunna gå in och bestämma hur en familj ska kunna få arbete 
och barn att gå ihop. Detta genom att utöka till en extra mamma- pappamånad och dels genom 
införandet av maxtaxa i förskolan. Detta förslag ser inte Moderaterna som ett bra sätt att lösa 
problemet på eftersom det går emot deras ideologiska ställningstagande att politiken ska införa 
lagar och bestämmelser över hur den enskilda människan vill planera sin vardag. Moderaternas 
svar på problemet, att kvinnor gör mer hushållsarbete, är att sänka skatten på 
hushållsnäratjänster.58  Moderaterna ser också hushållsnäratjänster som viktigt eftersom det ska 
minska stressen för barnföräldrar. Socialdemokraterna tror istället på att successivt förkorta 
arbetstiden för att få livet att gå ihop och på så sätt minska stressen.59 Socialdemokraterna visar 
att de inte vill införa några skattesänkningar på något plan, helt enligt deras politik, att de vill 
behålla det svenska skattesystemet. Det skattesystem som Moderaterna vill reducera genom till 
exempel hushållsnäratjänster.  
 
Socialdemokraterna förespråkar en ändring genom att männen tar mer ansvar för 
hushållssysslorna genom att ge båda parter mer tid till hemmet. Påtryckningar görs på männen 
från Socialdemokraternas sida, att de ska ta ett större ansvar vilket inte blir lika tydligt hos 
                                                 
57 www.socialdemokraterna.se, Startsida →  A-Ö→ Jämställdhet, (2006-01-24) 
58 www.moderat.se, Jämställdheten stärks med hushållsnäratjänster, (2006-03-27) 
59 www.socialdemokraterna.se, Startsida→   A-Ö→ Jämställdhet, (2006-01-24) 
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Moderaterna. Genom att förespråka hushållsnäratjänster som lösning på problemet så flyttas 
ansvaret från kvinnan till ”städerskan” istället för att flytta ansvaret från kvinnan till både mannen 
och kvinnan. Frågan blir således om jämställdhets skapas när problemet bara förskjuts till en 
annan part, i detta fall de städerskor/städare som ska utföra tjänster i hemmen. I mitt material 
från Moderaterna finns det ingen tydlig plan uppvisad hur det hela ska gå till som till exempel 
vilka som ska utföra dessa tjänster hemma hos folk. Risken kan finnas att skattereducering för 
hushållsnäratjänster förstärker denna redan kvinnodominerade arbetsplats.    
 
Moderaternas förslag om skattesänkning på hushållsnäratjänster kan härledas till deras 
grundpolitik att skattesystemet som idag finns måste ändras. Moderaterna vill ge varje person mer 
pengar över i plånboken varje månad och på så sätt ge individen mer frihet att förvalta sina egna 
resurser, och om så individen önskar – investera i hushållsnäratjänster. Förslaget går också hand i 
hand med Moderaternas politik att det ska bli lättare att starta eget företag för kvinnor. Om 
efterfrågan ökar för hushållsnäratjänster kan fler kvinnor bryta sig loss från sina nuvarande 
arbetsgivare och starta eget och på så sätt kunna påverka sitt eget liv och sin egen frihet. 
Socialdemokraterna riktar ingen direkt kritik till hushållsnäratjänster i materialet men visar att de 
inte tycker att Moderaternas skattesänkningar är rätt lösning på problem utan förespråkar istället 
en stark föräldraförsäkring. 
 

Arbetet/Näringslivet 
Moderaterna och Socialdemokraterna menar att det idag existerar: 

• löneskillnader mellan män och kvinnor 
• svårigheter för kvinnor att kunna leva på sin lön 
• ofrivilligt deltidsarbete  

Dessa punkter ser partierna som problem som måste motarbetas. I frågan om det ojämställda 
näringslivet så sätter båda partierna sina grundideologiska verktyg i full handling. Moderaterna 
trycker på de höga skatterna som den största orsaken till att det finns svårigheter att leva på sin 
lön. De menar även att de som har svårt att klara sig på sin lön, oftast är bidragstagare, och att 
detta inskränker på individens frihet. Att vara beroende av bidrag är kränkande för att det hindrar 
individen att göra som hon vill eftersom hon är styrd och beroende av staten.60  
 
Båda partierna menar att det är ett stort problem att så många jobbar deltid mot sin vilja och att 
det oftast är kvinnor som har dessa positioner i samhället. Partierna vill att varje individ ska ha 
rätten till att kunna försörja sig själv och att det är kränkande för individen om det inte går.  
 

                                                 
60 www.moderat.se, Startsida→ Idéer och åsikter→ Jämställdhet→ Hur vill moderaterna öka kvinnors möjligheter att kunna 
leva på sin lön?  (2006-05-04) 
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Moderaternas svar på problemet är att man ska öppna upp vården för marknaden, det vill säga att 
privatisera den offentliga sektorn. Detta ska således leda till att kvinnor ska kunna välja sina 
arbetsgivare, ha möjlighet att starta eget, och möjligheten till bättre lön och på så sätt kunna bli 
självförsörjande. Detta stämmer bra överens med deras grundideologiska tankar, att marknaden 
ska leva mer fritt från statens tyglar. 
 
Socialdemokraternas svar på problemet är att ge förtur till de deltidsarbetande inom vården till 
heltidstjänsterna. Socialdemokraterna skriver i Jämställdhet publicerad på hemsidan att ”100 
miljoner kronor om året har avsatts de närmaste åren för försöksverksamhet mot 
deltidsarbetslösheten”61 Socialdemokraterna visar på att införa insatser för att kunna ändra på 
problemet medan Moderaterna vill ändra om hela systemet, hand i hand med en av deras bärande 
tankar, att privatisera marknaden.  Socialdemokraterna skriver att: 
 

För att öka jämställdheten mellan könen måste insatser göras för att stärka kvinnors ställning 
på arbetsmarknaden. Minskning av antalet visstidsanställning, rätt till heltid, lika lön för 
likvärdigt arbete och stärkt lagskydd för gravida och föräldralediga måste genomföras.62

 
Socialdemokraterna vill hålla fast vid sin välfärdsmodell med en stark och fungerande omsorg. 
Moderaterna vill också sätta de deltidsarbetande kvinnorna i heltidsjobben men istället genom att 
följa sin ideologiska grundidé, att privatisera den offentliga sektorn och på så sätt kunna erbjuda 
kvinnor ett större utbud av arbetsgivare. En ytterligare åtgärd som Moderaterna vill införa är att 
öka möjligheten för kvinnor att starta eget företag. Detta ska då öka kvinnans frihet och rätten att 
bestämma och planera över sin egen samvaro. Möjlighetens ska kunna genomföras av sänkta 
skatter.  
 

Politiken  
Eftersom partierna skyltar med att det är mycket viktigt med att jämställdhetsarbetet ska 
inkluderas i alla politikerområden, så kallad ”mainstreaming”, är det intressant att se vad partiet 
själva gör för att öka jämställdheten inom partiet. Socialdemokraterna är mycket stolta över deras 
införande av ”Varannan damernas” och ser det beslutet som ett stort delmål som är nått. Varvade 
listor används både vid val till parlamentariska församlingar och partiinterna organ. I Strategier för 
ett feministiskt parti63 redogör Socialdemokraterna hur långt de kommit i jämställdhetsarbetet inom 
partiet. De skriver att när det gäller anställningar och förtroendeuppdrag så är partiet jämställt 
men när det gäller ordförandeposter eller andra funktioner där bara en ska tillsättas är det 

                                                 
61  www.socialdemokraterna.se, Startsida→  A-Ö→ Jämställdhet, (2006-01-24) 
62 www.socialdemokraterna.se, Startsida→ Vår politik→ Vår politik A-Ö→ Jämställdhet→ Föräldraförsäkringen, 
(2006-04-26) 
63 www.socialdemokraterna.se, Strategier för ett feministiskt parti 2004-03-26, s.1 (2006-04-18) 
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övervägande män som har de posterna. Strategier för ett feministiskt parti avslutas med förslag och 
riktlinjer för hur partiet ska bli ännu bättre på jämställdhet och då inte bara det att antalet män 
och kvinnor ska vara 50/50. Men deras förslag är inte direkt konkreta och de visar upp en luddig 
bild till läsaren hur de ska jobba för att öka jämställdheten inom partiet. Socialdemokraternas syn 
på jämställdhet inom politiken, med bland annat Varannan Damernas, ger en bild av att de är 
fokuserade på att jämställdhet är när en 50/50 uppdelning är uppfylld inom partiet. 
Socialdemokraterna bild passar in i Magnussons första kategori, rättighetsargumentet. Att: ett 
jämställt samhälle är uppnått när den politiska arenan har uppnått en 50/50 delning av män och 
kvinnor (Se sidan 4).  
 
Moderaterna visar inte upp en bild av hur de vill att jämställdhetsarbetet ska gå tillväga inom 
partiet, diskussionen saknas helt. Det är således svårt att se hur de uppfattar kvinnans roll inom 
partiet. Om hon är en resurs för partiet eftersom hon är kvinna och har andra intressen än män 
eller om kvinnor är annorlunda än män och bidrar med något till politiken som inte män kan. 
Moderaterna passar i alla fall inte in under rättighetsargumentet som Socialdemokraterna gör.  
Det enda som Moderaterna kort nämner om på hemsidan är förebilder:  
 

Genom att lyfta fram goda exempel kan vi arbeta för ett mer jämställt samhälle. Om vi visar att 
en ledare inte alltid är en man så kan vi börja bryta föreställningen om att ledaregenskaper är 
manliga egenskaper. Genom förebilder kan vi ifrågasätta och bryta den manliga normen.64  

 
Moderaterna visar inte alls upp bilden av att de representerar en bra jämställd fördelning mellan 
män och kvinnor när man läser deras partimotion om just jämställdhet. Av de 13 personer som 
var med och författade motionen så är bara 5 av dem kvinnor.65 Moderaterna vill heller inte 
införa några direkta bestämmelser hur de ska uppnå en mer jämn fördelning av män och kvinnor 
i partiet eftersom det skulle innebära att de måste införa bestämmelser som kan likställas 
kvotering. De vill istället, hand i hand med deras ideologi, bara visa upp bra förebilder som till 
exempel kvinnliga ledare som den enskilda individen sedan själv får ta till sig om hon vill. 
Moderaterna kommer på detta sätt bort från bestämda varvade listor som Socialdemokraterna 
förespråkar.  
 

Samstämmighet och skiljelinjer bland partierna 
Gemensamheter finns det självfallet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. De båda delar 
synen på att det existerar ett ojämställt samhälle och att det existerar traditionella könsroller som 
verkar hämmande för kvinnor. De båda anser att jämställdhetsfrågan är en viktig fråga i politiken 
idag. Skiljelinjerna ligger i, som framkommit, att det beskriver olika problemområden i 

                                                 
64 www.moderat.se, Startsida→ Idéer och åsikter→ Jämställdhet, (2006-01-27) 
65 www.moderat.se, Reinfeldt, Fredrik m.fl. Partimotion 2005/06:m009, Jämställdhetspolitik, s. 28, (2006-01-27) 

http://www.moderat.se/
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jämställdhetsfrågan olika mycket. Tillexempel så trycker Moderaterna på att bekämpa våldet mot 
kvinnor medan Socialdemokraterna lägger tyngdpunkten på återgärder inom familjepolitiken. Det 
är således också stora skiljelinjer i hur de vill nå sina respektive politiska områden. 
 
Magnussons och Rönnbloms diskuterar (se sidan 4) att alla är för jämställdheten i Norden och att 
det är en självklarhet att det strävas efter ett mer jämställt samhälle. Både Moderaterna och 
Socialdemokraterna använder och på så sätt accepterar ord som könsmaktordning, norm, 
könsroll och könssegregerad.66 Popova kritiserar bland annat Timbro för att ha anammat ord 
som dessa och menar att ”genus, struktur, könsmaktordning, klass, kollektiv och förtryck”67 är 
ord som tillhör den radikalfeministiska verktygslådan. Dessa ord försöker radikalfeministerna, 
enligt Popova, göra till allmänna och bruksvänliga inom diskussionen om jämställdhet. 
 

Kritik mot varandra  
Moderaterna och Socialdemokraterna har självfallet kritik mot varandras strategier men här har 
jag sett stora skiljelinjer mellan dem. Nästan all kritik som återfinns i materialet är riktat från 
Moderaterna till Socialdemokraterna. Detta kan bero på att Socialdemokraterna suttit vid makten 
de senaste åren och det är lättare att rikta kritik mot den som håller i klubban. Mycket av 
Moderaternas kritik handlar om att de vänsterinspirerande och feministiska idéerna till en ökad 
jämställdhet inte fungerar och att det fortfarande finns så mycket ojämställt efter så många år 
med socialdemokratin vid makten att det är ett bevis på att deras sätt att arbeta på måste ändras. 
Socialdemokraterna menar dock att det inte alls är på det sättet utan menar att det är den 
Socialdemokratiska välfärdsmodellen som har gjort att Sverige kommit så pass långt i arbetet med 
jämställdheten. Socialdemokraterna förespråkar även att deras välfärdsmodell är det bästa sättet 
att jobba på.68

 
För Moderaterna blir här feministbegreppet komplicerat. Partiet menar att de inte är ett 
feministiskt parti och de lägger mycket kritik vid det ”feministiska” sättet att jobba. Samtidigt 
försäkrar de sig genom att skriva att enskilda medlemmar kan kalla sig feminister. Det märks 
tydligt i materialet att det finns en splittring inom partiet, hur de ska se och förhålla sig till 
feminism. Jag vill inte påstå något annat än att det finns splittringar inom Socialdemokraterna 
också men menar att den tydligaste synliga splittringen finns hos Moderaterna. Precis som 
Rönnblom menar att jämställdhet blivit ett naturaliserat begrepp och allmänt accepterat att arbeta 
för (se sidan 3-4) så menar jag att materialet visat att feminism är på början att också bli ett 

                                                 
66 Se bland annat, www.moderat.se, Reinfeldt, Fredrik m.fl. Partimotion 2005/06:m009, Jämställdhetspolitik, (2006-01-
27) 
67 Popova, (2004), s.35 
68 Se bland annat www.socialdemokraterna.se, Persson, Göran, Ny myndighet för jämställdhet behövs! Tal: 2005-05-21 
(2006-03-30) 
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accepterat begrepp bland partierna. Socialdemokraterna har redan skrivit in det i sitt partiprogram 
och enskilda Moderater har accepterat och använder ordet i en positiv mening. Jag tror att ordet, 
även fast det läggs olika innebörder i ordet feminism precis som det görs i ordet jämställdhet, 
kommer att bli mer och mer accepterat. Att det kommer att ses som mycket bakåtsträvande om 
partierna i framtiden inte accepterar feminismen, även fast partier bara använder ordet i ett 
retoriskt syfte. Detta menar författarna till boken Frihet och feminism, som Popova kritiserar. 
Popova skriver att ”de (författarna, egen anmärkning) är rädda att liberaler marginaliserar sig om 
de inte anpassar sig till radikalfeminismen.”69 Här är det alltså liberaler själva som menar att det 
de måste anpassa sig till samhällets förändringar och all den forskning som förespråkar feminism. 
Även Anders Borg som skrev artikeln Döttrarna gjorde mig till feminist, har anammat begreppet. 
Dock kan man ändå fortfarande läsa på Moderaternas hemsida att de inte är ett feministiskt parti.  
 
 
 

                                                 
69 Popova, (2004), s.34 
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Slutdiskussion 
Allt kopplas till jämställdhet och jämställdhet kopplas till allt 

 
Jag har i mitt arbete försökt klargöra Moderaternas och Socialdemokraternas 
jämställdhetspolitiska fält och vilken bild de ger till sina väljare genom deras respektive hemsidor. 
Jag vill för det första klargöra att det bakom respektive partis förslag och åsikter så existerar den 
komplexa politiska väven som jag diskuterade i inledningen. Bakom ett jämställdhetsförslag kan 
det ligga idéer som har arbetats fram av PR-byråer, tankesmedjor, opinionsbildande arbete, 
lobbying och så vidare. Det är viktigt att ha detta i åtanke när man ser till vilka förslag som 
kommer upp på den politiska agendan. Jag menar vidare att väljare ska se extra kritiskt till de 
jämställdhetsförslag som kommer upp och föreslås av politiker, eftersom dessa lätt kan ha andra 
intentioner bakom sig än att i första hand förbättra jämställdheten. Dock så påverkar alltid ett 
politiskt beslut ett annat och politiker kan ha intentionerna att påverka flera olika områden 
genom ett speciellt förslag. Det är riskfyllt att dela upp vissa beslut som ädlare än ett annat men 
jag vill trycka på att politiker gärna använder sig av jämställdhet i retoriskt syfte för att uppnå 
olika mål. 
 
Moderaterna säger i följande citat att de är medlemmar i den komplexa politiska väven där 
Moderaterna drar nytta av det opinionsbildande arbetet som finns för att sedan kunna nå sina mål 
i politiken. Moderaterna ger en bild av att, istället för att använda lagstiftning, använda 
övertalning för att nå sina mål. De överlåter arbetet till individen och marknaden att lösa 
problemet med jämställdhet eftersom de i sin ideologiska grundsyn hellre fokuserar på individen 
än strukturen.  
 

Man kan inte lagstifta bort dåliga attityder, nedvärderande syn på kvinnor eller ett förtryckande 
beteende. Men det är nödvändigt att vi, genom opinionsbildning och öppen debatt fokuserar 
på problemen och drar upp dem i ljuset. På så sätt kan vi få den långsiktiga attitydförändringen 
som ger varje människa möjlighet att forma sitt eget liv.70  

 
Moderaternas starkaste förslag till att öka jämställdheten mellan män och kvinnor, är som sagt, att 
stoppa våldet mot kvinnor genom införa mer poliser i samhället. Det är också här jag sett de mest 
aktiva och materiella förslagen i deras jämställdhetspolitik. Samtidigt ställer jag mig frågan om 
”våld mot kvinnor” i första hand är en jämställdhetsfråga. Att kvinnor som blir fysiskt och 
psykiskt misshandlade av sina män inte lever jämställt är det inget tvivel om men samtidigt är 
detta ett våldsbrott. En kriminell handling som kanske måste ses från den synvinkeln i första 
hand och sedan som att det kommer att gynna jämställdheten för de kvinnor som slipper att bli 
utsatta för våld.  
                                                 
70 www.moderat.se, Reinfeldt, Fredrik m.fl. Partimotion 2005/06:m009, Jämställdhetspolitik, s. 24 (2006-01-27) 
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Moderaterna skriver även att jämställdhet i vissa länder kan handla om att inte bli omskuren. Att 
kvinnor blir omskurna är ett stort problem och problemet finns i kulturer där det är ytterst viktigt 
att garantera att kvinnor är kyska och rena, dessa kvinnor lever ofta under en manlig auktoritet. 
Att inte bli omskuren är en mänsklig rättighet och kanske inte första hand en jämställdhetsfråga. 
Om företeelsen att kvinnor blir omskurna skulle försvinna skulle det självklart leda till att de 
förhållandena i den kulturen skulle bli mer jämställda. Moderaterna pekar på att det bara händer i 
andra hemska länder och förbiser att det är ett problem som också finns i Sverige. Jag vill med 
detta exempel lyfta fram att politiker, i detta fall Moderaterna, lägger fram ämnen som får ett 
starkt genomslag i debatt och media. Det är smart gjort av partierna att plocka upp just 
diskussionen om kvinnor som blir omskurna i jämställdhetsdebatten för att på så sätt få starkt 
genomslag och respons på sin jämställdhetspolitik.  
 
Jag vill för det andra klargöra en ytterligare viktig faktor bakom den politiska väven, nämligen 
forskningsvärlden och dess arbete. Jag har som sagt hittat många använda och accepterade 
ord/begrepp som kanske först syntes i forskning. Partierna tar del av forskning i deras motioner 
och partiprogram och det syns tydligt att ord som: könsmaktordning, norm, könsroll och 
könssegregerad är anammade av de båda partierna. Jag anser att dessa ord är viktiga för att kunna 
förklara samtiden och komma med förslag som passar den. Popovas resonemang att orden tillhör 
den radikalfeministiska verktygslådan är en mycket bakåtsträvande tanke och fungerar inte enligt 
mig. Jag tror hon ses som en mycket konservativ tänkare i jämställdhetsdiskussionen och det går 
inte hem bland många av väljarna. Om Moderaterna hade följt Popovas idéer och stått bakom 
hennes kritik till den ”radikalfeministiska eliten” tror jag inte att Moderaterna gått hem lika bra 
hos många av deras väljare. Moderaterna hade setts som för konservativa, bakåtsträvande, även 
fast de själva menar att det är ett konservativt parti fast då i en mer ideologisk mening.  
 
Det finns dock ett motstånd mot feminism men ordet blir mer och mer accepterat, även hos 
Moderaterna, fast de inte säger att de är ett feministiskt parti. Moderaterna ger ändå en bild av att 
ha accepterat feminism i en del former genom att Andres Borg, chefsekonom och kanslichef 
kunde länka sin artikel, Döttrarna gjorde mig till feminist, som publicerades i Expressen, direkt till 
Moderaternas hemsida.  
 
För det tredje vill jag påpeka att, om ett parti vill, kan de koppla alla sina viljor till 
jämställdhetspolitiken. Jag ser risken i att när politikerna inte har kreativa förslag till hur de ska 
införa den mainstreamade jämställdhetspolitiken så försvinner just jämställdhetspolitiken som 
egen punkt. Vidare är jämställdhetsbegreppet så brett och på så sätt problematiskt då det 
innefattar både tårgasspray till våldutsatta kvinnor och en extra pappamånad i 
föräldraförsäkringen. Det breda jämställdhetspolitiska fältet är problematiskt eftersom ett parti 
kan lägga in många av sina viljor i jämställdhetsdiskussionen som kanske inte i förstahand handlar 
om jämställdhet. Ett exempel på detta är Moderaternas förslag till hushållsnäratjänster. Jag ser att 
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förslaget nästan enbart grundar sig i deras ideologiska ställningstagande, att det måste införas 
skattesänkningar. Jag kan inte se det gynna det svenska samhället till att bli mer jämställt. De som 
idag är intresserade av att köpa hushållsnäratjänster kanske redan har råd med den utgiften? 
Socialdemokraterna visar också på att de har förslag som ligger mycket nära deras ideologiska 
syn. Detta som till exempel Socialdemokraternas satsningar på att få in de deltidsarbetslösa 
kvinnorna inom vården till heltidsarbeten genom att förstärka den offentliga sektorn och på så 
sätt kunna arbeta vidare på deras samhällsbygge med en stark politiks styrning i grunden.  
 
Jag vill klargöra att det framkommit mycket tydligt på mitt jämställdhetspolitiska fält att partiernas 
ideologiska synvinkel är starkt avspeglade i deras jämställdhetsförslag. Deras punkter som de 
trycker på mest är lätt att spåra till deras ideologiska ställningstaganden. Sedan tar även de båda 
partierna upp andra förslag men som inte får lika stor plats på hemsidan och som kanske på ett 
mer ideologiskt plan hör hemma på den andra sidan av det politiska blocket men tas med för att 
kunna vinna fler väljare eller att helt enkelt verka vara nytänkande och förändringsbenägna. Deras 
bild av jämställdhet som visas upp genom deras hemsidor är att jämställdhet är något som alla 
måste jobba för och de båda partierna menar att det fortfarande existerar ojämlikhet mellan män 
och kvinnor på flera olika områden i Sverige idag. Ordet jämställdhet används flitigt och många 
olika ämnen läggs under rubriken jämställdhetspolitik. Jag har sett i materialet att det används i 
retoriskt syfte när partierna diskuterar olika politiska ändamål. Jämställdhet kopplas ihop med 
demokrati och frihet (se sidan 3), begrepp som idag är självklara att alla är för och att partierna 
måste jobba för dessa mål. Ordet får ibland i materialet en alldeles för självklar funktion och 
glöms således bort att existera som en egen punkt. Detta blir problematiskt då 
jämställdhetsbegreppet och innebörden kan bli ett fint förkläde åt partiernas grundviljor. En idé 
kan åka snålskjuts på jämställdhetsarbetets bekostnad. Detta eftersom alla idag är för 
jämställdheten och att ämnet både är populärt att diskutera runt köksbordet, i näringslivet och 
bland politiker. Samtidigt är det intressant att jämställdhet varken dyker upp som egen punkt på 
Socialdemokraternas hemsida under ”Våra viktigaste frågor” eller på Moderaternas hemsida 
under ”Idéer och åsikter, Vanliga frågor och svar”. Och med den informationen i bagaget blir 
jämställdhet mer ett retoriskt begrepp i politiken än en viktig punkt för sig.  
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