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Abstract 

The aim of this paper is to ascertain what kind of feminist expressions that are prevalent 

in two of Sweden’s major political youth organizations, the Swedish Social Democratic 

Youth League and the Centre Party Youth using ideal types constructed from major 

feminist ideologies. A comparison between the two is also a part of the analysis, to 

clarify the differences and similarities between the two regarding issues pertaining 

gender equality. Socialist feminism and radical feminism were prevalent in the Swedish 

Social Democratic Youth League but it also contained expressions of liberal feminism. 

The Centre Party Youth were exclusively liberal feminist in their expression. The 

differences between the two were ideological and the causal explanations for why 

gender equality exists differed as well. The similarities were limited to certain specific 

issues where they identified similar, if not identical, problems in society.  
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1 Inledning 

Det finns flera fall där tidigare medlemmar i politiska partiers ungdomsförbund fasas in 

i moderpartierna och får en framstående roll i beslutsfattandet. Exempel på dessa är till 

exempel Gustav Fridolin (Grön Ungdom), Annie Lööf (Centerpartiets 

Ungdomsförbund), Fredrik Reinfeldt (Moderata Ungdomsförbundet), Nina 

Larsson(Liberala Ungdomsförbundet), Gabriel Wikström(Sveriges Socialdemokratiska 

Ungdomsförbund) och Jimmie Åkesson (Sverigedemokratisk Ungdom). Med detta i 

åtanke går det att konstatera att dessa ungdomsförbund fostrar Sveriges politiska framtid 

till viss del och de åsikter som dessa ungdomsförbund har kan ha en inverkan på 

Sveriges politiska utveckling.  

Ett högaktuellt ämne bland både partier och deras ungdomsförbund är feminism 

och jämställdhet. Hur ungdomsförbunden knyter an till dessa frågor kan möjligtvis 

forma Sveriges framtida lagstiftning. Problemet kring ämnet feminism och jämställdhet 

är att det är ett mycket polariserat ämne. I en undersökning från opinions- och 

marknadsundersökningsföretaget Yougov var det endast 27 % av de tillfrågade som 

kallar sig för feminister och 23 % som kallade sig för feminister i vissa 

sammanhang/situationer (Sundberg, 2016). Det visade sig även att alliansväljare i 

mycket mindre utsträckning kallade sig för feminister, 21 % gentemot rödgröna väljares 

48 % (Sundberg 2016). Huruvida detta avspeglar sig i ungdomsförbundens 

utgångspunkter i ämnet blir således relevant då deras politik kan antingen locka till sig 

eller stöta bort potentiella väljare beroende på deras framtid i moderpartierna. Att belysa 

och återge skillnaderna mellan ungdomsförbund i ämnet feminism och jämställdhet kan 

därför möjligtvis ge ett underlag för spekulation i sammanhanget kring 

samhällsutvecklingen och de värderingar som kommer anses korrelera med de så 

kallade svenska värderingarna i framtiden.  

Oavsett ståndpunkt i ämnet så kommer Sverige påverkas på ett eller annat sätt då 

den yngre generationens värderingar skiljer sig från den äldres. I Yougovs undersökning 

var det 45 % av alla kvinnor mellan 18-27 år gamla som identifierade sig som 

feminister och alla de äldre kategorierna hamnar i ett intervall mellan 31-36% förutom i 

kategorin kvinnor mellan 45-54 år där 23 % identifierade sig som feminister (Sundberg 

2016). Bland de tillfrågade männen var andelen som identifierade 26 % som feminister 

medan de äldre hamnade i ett intervall från yngst till äldst på 21-16% (Sundberg, 2016).  

I en undersökning utförd av forskaren Martin Ljunge, publicerad i Svenska 

Dagbladet, framkommer det emellertid att män innehar liknande attityder till 
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jämställdhet och könsroller och kvinnorna hade marginellt mer jämställda attityder än 

män (Ljunge, 2015). Större attitydskillnader återfinns när faktorerna utbildning, ålder 

och födelseland räknas in (Ljunge, 2015).  

       

1.1 Syfte 
Att undersöka och identifiera uttryck för liberalfeminism, socialistisk feminism och 

radikalfeminism i Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbunds (SSU) och 

Centerpartiets ungdomsförbunds (CUF) formuleringar kring jämställdhet och belysa 

eventuella skillnader och likheter mellan ungdomsförbunden. 

 

1.2 Frågeställningar 
 Vilka sorters feminism ges det uttryck för i SSU respektive CUF? 

 Vilka likheter/olikheter kan observeras mellan ungdomsförbunden? 
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1.3 Bakgrund 

 

Jämställdhet, även kallat gender equality på engelska, är ett begrepp nära besläktat med 

jämlikhet, men istället för alla människors lika värde fokuserar jämställdhet på 

förhållandet mellan män och kvinnor (Nationalencyklopedin: Jämställdhet). Det går att 

dela upp jämställdhet i olika typer som till exempel kvantitativ jämställdhet, kvalitativ 

jämställdhet, formell jämställdhet och reell jämställdhet (Nationalencyklopedin: 

Jämställdhet). Kvantitativ jämställdhet, även kallad rättviseaspekten, handlar om att 

människor utan särskilda skäl har lägre lön, sämre arbetsvillkor och mindre möjligheter 

till inflytande med mera vilket ses som orättvist (Nationalencyklopedin: Jämställdhet). 

Kvalitativ jämställdhet härrör till ett förhållande där det råder könsneutralitet i olika 

sorters formuleringar som till exempel regler, rutiner och värderingar 

(Nationalencyklopedin: Jämställdhet). Förändringar i kvantitativ fördelningen kan leda 

till kvalitativa förändringar och tvärtom (Nationalencyklopedin: Jämställdhet). Formell 

jämställdhet handlar om att det inte finns några formella eller rättsliga hinder för att 

jämställdhet ska uppnås, vilket i Sverige har uppnåtts (Nationalencyklopedin: 

Jämställdhet). Reell jämställdhet däremot handlar om kvinnor och mäns lika villkor i 

verkligheten, vilket ännu ej har uppnåtts (Nationalencyklopedin: Jämställdhet).    

Det finns även många områden inom jämställdhet, men för att avgränsa denna 

undersökning kommer tre av dessa att väljas ut. Dessa benämns även som väsentliga av 

författarna vid Nationalencyklopedin och behandlas även i SOU 2005:66 som särskilda 

jämställdhetsområden. Dessa områden är arbetsmarknad, utbildning och försörjning, 

familj och föräldraskap samt makt och inflytande. Hur de olika analysobjekten vill 

uppnå jämställdhet inom dessa områden är således denna undersöknings fokus. 

Det finns många sätt att arbeta för att uppnå jämställdhet och ett av dessa, 

kanske ett av de vanligaste, är feminism.   

 

Eva Magnusson skrev sin artikel Jämställdhet i många olika versioner - mönster i den 

politiska retoriken för jämställdhet i svenskt 1990-tal inom ett projekt om 

jämställdhetspolitik i Norden vid Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning vid 

Oslos universitet (Magnusson 1999:1). Undersökningen fokuserar på riksdagspartiers, 

och i viss mån även ungdomsförbunds, skrifter för jämställdhet och retoriken som fokus 

(Magnusson 1999:1). Syftet är att förmedla vad jämställdhet betyder för de olika 

riksdagspartierna och hur dessa fungerar i relation till varandra. 
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Jämställdhetsbegreppet ges en bakgrund med tillhörande värdesättning, bland 

annat kort om vad feminister, antifeminister och så kallade a-feminister känner inför 

begreppet (Magnusson 1999:1). Även en kort motivation varför jämställdhet undersöks 

inom politiken presenteras, nämligen att det förekommer i en rad olika politiska uttryck 

som exempelvis lagstiftning och andra sorters dokument (Magnusson 1999: 2). 

Författaren går även igenom tidigare argument som observerats av samhällsvetare i 

Norden i samband med jämställdhet (Magnusson 1999: 2). Dessa anser författaren vara 

utmärkta utgångspunkter till indelningen av jämställdhetsargument men väljer själv att 

specificera ytterligare då det i materialet förekommer mer specifika argument 

(Magnusson 1999: 2). 

Materialet i fråga är diverse skriftliga källor från de sju riksdagspartiernas 

partifunktionärer, dessa källor är allt från motioner, artiklar från partiernas egna 

tidsskrifter till internetartiklar och partiprogram (Magnusson 1999: 3). Källorna 

innefattar tidsramen relevant till det som då var nutid, det vill säga mitten och slutet av 

1990-talet (Magnusson 1999: 3). Variationsvidden har även den varit central för 

undersökningen och således uttrycks detta genom sammanlagt fjorton “versioner” av 

vad jämställdhet är i svensk kontext (Magnusson 1999: 4). Dessa fjorton delas in i sex 

olika rubriker i relation till vad den betoning som tillsätts argumenten (Magnusson 

1999: 4.).  

I författarens avslutande kommentar efter analysen påvisas tre olika bilder med 

koppling till jämställdhet (Magnusson 1999: 18). För det första verkar det inte finnas en 

gemensam innebörd av begreppet utan en rad olika versioner förekommer (Magnusson 

1999: 18). För det andra är uppfattningarna om vad jämställdhet är i många fall direkt 

inkompatibla med varandra och en gemensam och specifik definition av jämställdhet 

riskerar att stänga ute vissa av uppfattningarna (Magnusson 1999: 18). Den tredje och 

sista bilden är att när ämnen såsom skillnad, likhet och jämlikhet diskuteras så är 

entydigheten och klarheten som högst i politisk praxis när det är på filosofisk och 

metateoretisk nivå (Magnusson 1999: 18). Slutklämmen blir att om alla de olika 

versionerna av jämställdhet som framgått under analysen ska tas på allvar måste både 

politiker och andra människor kanske komma på nya sätt om vad att vara “för” 

jämställdhet egentligen innebär (Magnusson 1999: 18). 

Denna artikel belyser olikheterna mellan de olika partiernas syn på jämställdhet, 

ett begrepp som även idag är omstritt trots att många partier genomgått avsevärda 

förändringar under 2000-talet. Exempel är Socialdemokraternas socialliberala 
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nyprägling via 2001 års programrevision (Nationalencyklopedin: SAP) och 

Centerpartiets mer liberala utveckling under samma period (Nationalencyklopedin: 

Centerpartiet). I den kommande undersökningens kontext, som snarare belyser 

begreppet feminism, blir denna artikel en historisk överblick på 

jämställdhetsbegreppet.              

 

1.4 Disposition 

Undersökningens upplägg utformas med hänsyn till analysobjekten och för att bäst 

besvara de etablerade frågeställningarna. Bakgrund kommer att ges för 

ungdomsförbunden och dess koppling till sina moderpartier i form av kortare 

framförande av ungdomsförbundens historia. Tidigare forskning kommer ingripa 

akademiska artiklar och uppsatser där liknande ämne behandlas. Metodkapitlet ger en 

kort överblick av materialet som ska analyseras och beskriver grundligt metoden som 

ska användas för att besvara arbetets frågeställningar. Teorikapitlet kommer att 

innehålla de teorier och begrepp som står till grund för undersökningens analys, med 

utgångspunkt i feministiska inriktningar. Analyskapitlet kommer använda sig av den 

valda metoden och de valda teorierna för att försöka besvara de uppställda 

frågeställningarna. Resultatkapitlet kommer redogöra för dessa eventuella svar på 

frågeställningarna och kommentera dessa. Arbetet avslutas med en slutsats och en 

avslutande diskussion angående resultatet med möjliga utgångspunkter för framtida 

undersökningar i ämnet. 
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2 Tidigare forskning 
Insamlingen av tidigare forskning visade sig tidigt vara någorlunda problematisk på 

grund av ett flertal anledningar. Trots att feminism är ett väldigt populärt ämne att 

behandla och att ungdomsförbund är relativt populära analysobjekt, så var det väldigt 

sällan dessa två behandlades i linje med denna uppsatsens design. Även fast denna 

studies snäva inriktning har två källor av tidigare forskning lyckats inhämtas. 

 

2.1 Idealtyper och stereotyper inom feminism av Hanna Engkvist 

Examensarbetet i fråga författades av Hanna Engkvist, en student vid 

kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet under vårterminen 

2014 (Engkvist 2014.). Med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer och idealtyper 

baserade på tre olika feministiska inriktningar har stereotypa föreställningar av 

feminism undersökts bland fem kvinnliga respondenter mellan 20-25 år gamla 

(Engkvist 2014: abstract). Författaren inleder sin uppsats med att problematisera själva 

begreppet feminism i den svenska allmänna diskursen och att det således förekommer 

stereotypiska antaganden om vad det faktiskt innebär (Engkvist 2014: 5). Författarens 

intresseområde blir således hur dessa stereotyper och idealtypiska versioner av 

inriktningar inom feminism formar människors val att identifiera sig som feminister 

(Engkvist 2014: 5). Författarens egen förförståelse om feminism behandlas efter 

inledningen för att förtydliga hennes ståndpunkt i ämnet (Engkvist 2014: 6). Det 

redogörs även för feminismens historia och hur dess roll ser ut i Sverige idag (Engkvist 

2014: 6-8). Syftet mynnar ut i kvinnors uppfattning och relation till ämnet feminism och 

feminister samt undersöka om stereotypa bilder och idealtyper påverkar individers 

beskrivning av andra individer (Engkvist 2014: 8). 

Trots att materialet, som ligger till underlag för studien, skiljer sig avsevärt från 

denna uppsats om ungdomsförbundens feministiska uttryck så är ett av analysverktygen 

det samma. Engkvists konstruktion av idealtyper visade sig framgångsrikt i att analysera 

och sortera in respondenternas egna feministiska uttryck, en ambition som denna 

uppsats har att eftersträva i kontexten för de utvalda politiska ungdomsförbunden 

(Engkvist 2014: 49-50). Med detta i åtanke förefaller det även kanske rimligt att hämta 

inspiration från Engkvists konstruktion av idealtyper, även om de feministiska 

inriktningarna som ligger till grund för den kommande analysen skiljer sig från de 
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behandlade i Engkvists uppsats samt att källorna där deras bakgrund är hämtade från 

även de skiljer sig åt.      

 

2.2 Makt och jämställdhet i jämställdhetsdebatten av Magnus Hansson  

Magnus Hanssons examensarbete från 2015 behandlar mäns plats i 

jämställdhetsdebatten med fokus på de politiska ungdomsförbundens tankar kring dessa 

med utgång från ett maktperspektiv (Hansson 2015: 5, 15). Syftet med uppsatsen är att 

undersöka de olika regeringspartiernas ungdomsförbunds inställningar och 

föreställningar om tolkningsföreträde i jämställdhetsfrågor med hjälp av intervjuer med 

ungdomsförbundens jämställdhetspolitiska talespersoner (Hansson 2015: 15-16). Även 

om detta gör att män känner sig mindre benägna att intressera sig för 

jämställdhetsfrågor (Hansson 2015: 17). Frågorna och svaren i intervjuerna mynnar ut i 

fem olika yttringar, dessa är tolkningsföreträde på grund av kön, tolkningsföreträde på 

grund av ideologi, tolkningsföreträde vad gäller problem lösningar och orsaker, aktivt 

upprätthållande av könsspecifika tolkningsföreträden och medvetenheten om 

könsspecifika tolkningsföreträden (Hansson 2015: 19-27). 

Denna uppsats är intressant i den kommande analysen på grund av dess 

synliggörande av de olika politiska ungdomsförbundens ståndpunkter kring 

jämställdhetsdebatten. Särskilt intressant för SSU och CUF, som är de analysobjekt som 

ligger till grund för detta arbetes analys, är att det förekommer ett generellt 

tolkningsföreträde som lärts in via deltagandet i debatter om frågorna inom 

ungdomsförbunden (Hansson 2015: 27). I och med att intervjuobjekten representerar 

ungdomsförbunden i sina funktioner som jämställdhetspolitiska talespersoner så är det 

kanske därför nyttigt att ha i åtanke att de har haft en central roll i utformningen av 

ungdomsförbundens politiska program.          
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3 Metod och material 
För att besvara de frågeställningarna kommer en kvalitativ textanalys med idéanalytisk 

inriktning underkastas, för att behandla ungdomsförbundens program. Sedan jämförs 

resultatet av dessa för att påvisa hur de ger uttryck för feministiska idéer, om det finns 

likheter och olikheter mellan dem samt vilka feministiska inriktningar det går att 

identifiera i deras texter. 

Materialet som kommer att ligga till grund för undersökningen är 

ungdomsförbundens politiska handlingsprogram. De utvalda ungdomsförbunden är 

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) och Centerpartiets 

Ungdomsförbund (CUF). Motiveringen till varför just dessa valts ut är att de skiljer sig 

rent ideologiskt, då SSU är ett demokratiskt socialistiskt ungdomsförbund 

(Nationalencyklopedin: Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund) och CUF är ett 

liberalt förbund (CUF Idéprogram.). Även SSU är det andra största ungdomsförbundet 

till medlemsantal samt att de har en väldokumenterad dokumentsamling för insamling 

av analysenheter. CUF må ha ett lägre medlemsantal men även de innehar en rik källa 

att basera den kommande analysen på.    

 

3.1 Kvalitativ textanalys - idéanalytisk inriktning 

Analysmetoden syftar till att genom aktivt läsande av en text få en förståelse för vad 

som uttrycks i texten i sin helhet i enlighet med undersökningens syfte (Esaiasson et al. 

2012: 210). Enligt Esaiasson et al (2012: 210-211) finns det två huvudtyper av 

frågeställningar att härleda till metoden, nämligen att systematisera textens innehåll 

eller kritiskt granska innehållet. Vid systematiseringen av textens innehåll återfinns tre 

sorters tillvägagångssätt: klargöra tankestrukturen, logisk ordning eller klassificering av 

innehållet (Esaiasson et al. 2012: 211). Klargöring av tankestrukturen syftar till att lyfta 

fram och begripliggöra det centrala i texten (Esaiasson et al. 2012: 211).  Logisk 

ordning av innehållet i texter handlar om att formalisera tankeinnehållet i en text för att 

kategorisera detta i lätt överblickbara kategorier (Esaiasson et al. 2012: 211). Denna 

variant används till exempel vid argumentationsanalyser eller retorik analyser 

(Esaiasson et al. 2012: 211). Den sista varianten av systematiserande undersökning är 

att klassificera innehållet i texten (Esaiasson et al. 2012: 211) Klassificerande analyser 

använder sig ofta av sådana analytiska redskap som idealtyper och klassindelningar 

(Esaiasson et al. 2012: 211). Kvalitativ textanalys förutsätter att tolkaren underkastar sig 

två grundläggande krav, nämligen kravet på tydlig argumentation och kravet på tydliga 
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kriterier för slutsatsdragning (Esaiasson et al. 2012: 214). Tolkaren måste med andra 

ord använda sig av tydligt definierade analysredskap för att sedan tillämpa dessa i sin 

systematiska undersökning (Esaiasson et al. 2012: 215).    

Tolkningen av texten handlar om förhållandet att begripa och förstå en text och 

den frågeställning som önskas besvaras (Esaiasson et al. 2012: 221). Esaiasson et al. 

(2012: 221) lägger fram att tolkningsarbetets behov grundar sig i åtminstone fyra 

faktorer, nämligen frågans karaktär, tankens klarhet, valet av tolkningsperspektiv och 

avståndet mellan text och den uttolkande forskaren. Med frågans karaktär menar de 

huruvida tolkaren intresserar sig för textens manifesta eller latenta budskap (Esaiasson 

et al. 2012: 221). De menar att textens manifesta budskap är det som kan utläsas efter 

ytlig läsning av texten medan den latenta härrör till textens underliggande mening 

(Esaiasson et al. 2012: 221). Tankens klarhet handlar om att textens författare inte alltid 

syftar till att uttrycka sig tvetydigt utan att denne helt enkelt möjligtvis inte har en 

genomtänkt uppfattning av det behandlade ämnet (Esaiasson et al. 2012: 221). 

Tolkningsperspektivet härrör till vem som tolkar texten, det vill säga vem texten i 

slutändan kan sägas vara ämnad för (Esaiasson et al. 2012: 221). Esaiasson et al. (2012: 

221-222) tar upp tre tolkningsperspektiv, nämligen undersökningens författare i sin 

egen tid, vad texten betyder för avsändaren samt vad texten kan betyda för en specifik 

grupp av mottagare. Det första tolkningsperspektivet handlar om att tolka texten i 

dagens kontext (Esaiasson et al. 2012: 222), vilket i denna undersökning inte kan ses 

vara särskilt problematiskt då materialet som behandlas är skriven i just denna kontext. 

Det andra tolkningsperspektivet handlar om vad avsändaren avsåg att den skulle betyda 

(Esaiasson et al. 2012: 222), vad vill de olika ungdomsförbunden uttrycka med sina 

program? Det tredje perspektivet härrör till vilken mottagargrupp texten är ämnad för 

(Esaiasson et al. 2012: 222), vilka vill ungdomsförbunden nå med sina program? 

Esaiasson et al. (2012: 222) förklarar att avståndet mellan text och uttolkare handlar om 

forskaren är bekant med miljön där texten har producerats. Huruvida detta blir ett 

problem i tolkningsarbetet återstår att se, med tanke på att de olika ungdomsförbundens 

miljö ter sig tämligen främmande för tolkaren i det här fallet. Avslutningsvis angående 

tolkningsarbetet så förutsätter arbetet eftertänksam och noggrann genomläsning av 

texten (Esaiasson et al. 2012: 222). Att bestämma vilken genre texten tillhör, behandla 

både texten som helhet och i dess olika delar och att tolka texten generöst (Esaiasson et 

al. 2012: 222-223).    
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Slutsatsdragningen ska enligt Esaiasson et al. (2012: 225) på ett övertygande sätt 

belägga ståndpunkten. Tolkaren ska tydligt argumentera varför tolkningen fick det 

utslag det fick och att öppet redogöra de kriterier som tillämpats under tolkningsarbetet 

(Esaiasson et al. 2012: 225). 

 

3.2 Idealtyper som verktyg 

I enlighet med studiens syfte och frågeställningar kommer varianten relaterad till 

klassificering användas för att behandla materialet. Med hjälp av idealtyper kan 

materialet delas in för att besvara frågeställningen “Vilka feministiska inriktningar ges 

det uttryck för i ungdomsförbundens program?”. Detta görs med fördelen att försöka 

karaktärisera textens utmärkande egenskaper och uttryck angående ämnet feminism 

(Esaiasson et al. 2012: 139). Med idealtyper åberopas inte vad som finns i verkligheten 

utan extrema versioner av fenomenet i fråga (Esaiasson et al. 2012: 139). De är en 

förenklad beskrivning av verkligheten, en renodling av bestämda element (Esaiasson et 

al. 2012: 140). Med andra ord beskriver alltså inte idealtyperna av feminism just den 

sortens feminism som kan väntas förekomma i materialet utan används för att 

klassificera denna. De idealtyper som kommer ligga till grund för att klassificera 

ungdomsförbundens program är liberalfeminism, socialistisk feminism och 

radikalfeminism. Dessa kommer beskrivas ytterligare i ett senare kapitel. Ur ett 

utvärderingsperspektiv måste tolkaren enligt Esaiasson et al (2012: 143) ålägga sig två 

tester. För det första måste tolkaren fråga sig själv om de utvalda idealtyperna leder till 

ett intressant resultat. För det andra ska tolkaren tillfråga andra forskare huruvida 

användandet av idealtyperna leder till intressanta resultat. Ett klart krav angående 

operationaliserbarhet är att idealtyperna måste innehålla element från verkligheten 

(Esaiasson et al. 2012: 143). Idealtyperna skall även verka för att påvisa substantiella 

olikheter, vilket i denna undersöknings fall är av största vikt (Esaiasson et al. 2012: 

143).  

 I boken Textens mening och makts kapitel om idé- och ideologianalys tas 

även idealtypsbegreppets rötter upp, nämligen i samband med sociologen Max Weber 

(Bergström & Boréus 2012: 150). Weber påpekar även han att en idealtyp bara är ett 

analysverktyg som har sin användning till att renodla vissa drag för att sedan formulera 

hypoteser (Bergström & Boréus 2012: 150). Bokens författare har dock, istället för att 

använda idealtyper för att renodla företeelser som till exempel kapitalism, valt att 

använda dem för att rekonstruera idésystem (Bergström & Boréus 2012: 150). 
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Användning av idealtyper i idéanalyser är inte för att formulera hypoteser utan snarare 

att konstruera en tolkningsram för att applicera på texter (Bergström & Boréus 2012: 

150). Exemplet kapitlets författare använder sig av för att illustrera detta behandlar 

föreställningar om välfärdspolitik utifrån olika perspektiv, nämligen nykonservatism, 

socialliberalism och nyliberalism (Bergström & Boréus 2012: 150). De behandlar idéer 

som är relevanta för frågeställningen, några exempel är synen på individuella rättigheter 

och statlig styrning av ekonomin (Bergström & Boréus 2012: 150). Detta blir en 

typologi som påvisar väsentliga egenskaper hos varje ideologi och för att utveckla en 

sådan idealtyp krävs det en politisk-teoretisk referensram (Bergström & Boréus 2012: 

150). I detta arbetets teorikapitel följer således just en sådan överblick över de olika 

inriktningarna av feminism som ligger till grund för idealtyperna. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Efter genomläsning av analysenheterna tolkas texten utifrån de ovan nämnda 

idealtyperna med utgång i ett analysverktyg i linje med det Ulf Mörkenstam använde sig 

av i sin avhandling Om “Lapparnas privilegier” - Föreställningar om samiskhet i 

svensk samepolitik 1831-1997 (Bergström & Boréus 2012: 387). Analysverktyget i 

fråga är utformad på ett tämligen enkelt vis, nämligen att tolka vad problemet är, vad 

orsaken till problemet är och vad lösningen bör vara (Bergström & Boréus 2012: 388). 

Analysverktyget i sig är ofta tillämpningsbart på diskursanalyser, men kan även i denna 

undersöknings kontext visa sig vara fruktbar. Detta för att koppla samman 

analysobjektens uppfattningar om verkligheten med de etablerade idealtyperna. I 

Bergström & Boréus (Bergström & Boréus 2012: 388) kapitel understryks detta med att 

politik i hög grad handlar om att formulera mål för att uppnå lösningar på uppfattade 

problem. Kombinationen av idealtyper och detta analysverktyg gör det således enklare 

att besvara undersökningens frågeställningar och gör det även enklare för en 

utomstående läsare att få förståelse för författarens tolkning.   

 

3.4 Idealtyper - feminism  

Idealtyperna är som tidigare understrukits renodlade versioner av ett fenomen, i detta 

fall olika inriktningar av feminism. Dessa idealtyper utformas för att kontrastera de 

väsentliga mellan de olika inriktningarna för att sedan fungera som en tolkningsram i 

analysarbetet. För att detta verktyg ska användas för att besvara den första 

frågeställningen, om vilken sorts feminism det ges uttryck för i de två olika 
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ungdomsförbundens program, måste tydliga avgränsningar och konkretisering av 

idealtyperna genomföras. 

Idealtyperna är uppbyggda enligt Engkvists (2014: 35) där författaren delar in 

dessa i tre olika ämnen. Dessa är: 1. Kärnan till förtryck i samhället. 2. 

Tillvägagångssätt mot kvinnors förtryck. 3. Perspektivens idealtypiska budskap. Det 

som dock skiljer sig är att författaren bortsett från liberalfeminism och radikalfeminism 

valt att använda sig av särartsfeminism (Engkvist 2014: 35). Detta medför dock inga 

problem för utformningen av idealtyperna i den kommande analysen, då det kan arbetas 

om för att även innefatta socialistisk feminism. Sedermera bör det även tilläggas att en 

ren kopiering av Engkvists idealtyper inte äger rum, då dessa är uppbyggda i enlighet 

med hennes egen förståelse om de olika inriktningarna från annan litteratur.  

 

3.5 Idealtypsdiagram 

Liberalfeminism Socialistisk feminism Radikalfeminism 

Ojämlikheten grundar sig i 

kulturella föreställningar 

om vad som är manligt och 

kvinnligt. Kön ska inte 

definiera en individ och 

hindra dennes möjligheter. 

Ojämlikheten och 

patriarkatet grundar sig i det 

kapitaliska samhället, där 

kärnfamiljen är ett utlopp för 

kapitalismen och 

patriarkatet. Detta ges 

uttryck i klassamhället, som 

är en produkt av 

kapitalismen. 

Ojämlikheten grundar sig i att 

alla falanger av samhället 

genomsyras av patriarkala 

strukturer. 

Könsmaktsordningen är 

institutionell. 

Det privata är det politiska. 

Förändra normerna och 

frigör individen, genom 

opinionsbildning och fria 

val snarare än tvingande 

lagstiftning.  

Omfattande förändring av 

sociala och ekonomiska 

system. 

Synliggörande av det 

strukturella förtrycket i 

samhället. 

Jämställd tillgång för både 

män och kvinnor till 

offentligheten. 

Individualism premieras 

Jämställdhet uppnås först 

efter det kapitalistiska 

systemet förkastas 

Jämställdhet uppnås genom 

en total förändring av 

samhällets strukturer 
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3.6 Analysobjekt 
3.6.1 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) 

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis ungdomsförbund och bildades 1917 

då det tidigare ungdomsförbundet bröt med SAP för att bilda vad idag utgör 

Vänsterpartiet.  (Nationalencyklopedin: Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund). 

De ska med grund i moderpartiets program samt deras egna principprogram verka för 

att utveckla samhället i en anda av demokratisk socialism (Nationalencyklopedin: 

Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund). De verkar även för att upplysa om 

socialdemokratins idéer, den socialdemokratiska politiken och att ta tillvara på 

ungdomars intressen i samhället (Nationalencyklopedin: Sveriges socialdemokratiska 

ungdomsförbund). De har idag ett medlemsantal på cirka 4 000 medlemmar och är 

Sveriges andra största politiska ungdomsförbund (Nationalencyklopedin: Sveriges 

socialdemokratiska ungdomsförbund). Förbundsordföranden är sedan 2015 Philip 

Botström (Nationalencyklopedin: Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund). 

3.6.2 Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) 

 CUF har sina rötter i den framväxande politiska bonderörelsen och började formas den 

17 juni 1917 men erhöll inte en officiell status som politiskt ungdomsförbund förrän den 

9 juni 1919 där Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund (SLU) bildades 

(Centerpartiets Ungdomsförbund). Under 1950-talet gick de från att vara en ren 

landsbygds och jordbrukarrörelse till att bli en idéburen organisation (Centerpartiets 

Ungdomsförbund). Det slogs fast att de skulle “samla ungdomen till ett aktivt arbete för 

ett samhälle som skänker personlig frihet och rättvisa åt alla medborgare” 

(Centerpartiets Ungdomsförbund). SLU blev Centerpartiets Ungdomsförbund 1962 och 

under följande år stärktes ungdomsförbundets motstånd mot centraliseringen 

(Centerpartiets Ungdomsförbund). Lokalsamhället, miljön och utrikesfrågor blev 

viktiga frågor för förbundet under 1960-talet och under 1970-talet och framåt präglades 

ungdomsförbundet av en mittenpolitik (Centerpartiets Ungdomsförbund). Under 1990-

talet lanserades ekohumanism som ett begrepp för att redogöra ungdomsförbundets 

ideologiska bas och mot slutet av 1990-talet ökade ambitionen att börja uttrycka sig i 

mer statsvetenskapliga termer (Centerpartiets Ungdomsförbund). I början av 2000-talet 

betecknades sig förbundet som ett “grönt socialliberalt” förbund men har sedan början 

av 2010-talet betecknat sig som ett “grönt liberalt” förbund med större fokus på frågor 
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om personlig frihet och friare arbetsmarknad och handelspolitik (Centerpartiets 

Ungdomsförbund).  

 

4 Teori 
Feminismen som ideologi grundar sig i två grundantaganden, det första är att kvinnor är 

missgynnade i samhället på grund av sitt kön och för det andra att detta missgynnande 

kan och bör utplånas (Heywood 2012:226). Idén om feminism som en egen ideologi såg 

dagens ljus under 1960-talet, dessförinnan sågs kvinnorörelsen som ett utlopp av 

liberalismen och socialismen (Heywood 2012:229). Det som ledde till ideologins 

särskiljning från dessa var uppkomsten av radikalfeminismen (Heywood 2012:229). 

Enligt Heywood (Heywood 2012:229) finns det fyra gemensamma områden som 

behandlas av de olika feministiska inriktningarna, nämligen omdefinieringen av det 

politiska, patriarkatet, kön och genus samt jämlikhet och olikhet (Heywood 

2012:229).     

 

4.1 Liberalfeminism 

Liberalfeminismen hämtar, som namnet antyder, inspiration från liberalismen 

(Heywood 2012: 237). Liberalismens idéer och värdegrund var central i den så kallade 

“första vågen” av kvinnokampen, som banade väg för kvinnors rösträtt (Heywood 2012: 

237). Även den så kallade “andra vågen” hade en stor liberal del (Heywood 2012:238). 

Liberalfeminismens grundfilosofi är således individualismen, vilken sätter stor vikt vid 

individen snarare än sociala grupper eller kollektiva grupperingar (Heywood 2012:238). 

Individen är det absolut viktigaste och således är innehar alla individer samma 

moraliska värde (Heywood 2012:238). Individer ska därför inte att dömas på grund av 

kön, etnicitet eller tro utan på rationella grunder som deras karaktärs innehåll, deras 

talanger eller personliga värde (Heywood 2012:238). All sorts diskriminering av 

kvinnor ska därför vara förbjuden (Heywood 2012:238).  

Liberalfeminismen väljer dock oftast att fokusera på den så kallade 

offentligheten när det kommer till jämställdhet (Heywood 2012: 239). Offentligheten 

omfattar traditionellt sett politik, arbete, utbildning, konst och litteratur (Heywood 2012: 

230). Historiskt har offentligheten varit en arena för män, men efter första (kvinnors 

rösträtt) och andra (politiska och legala rättigheter) vågen öppnades den även upp för 

kvinnor. Den motsatta arenan, den så kallade privata sfären, har inte varit aktuell för 

liberalfeminismens arbete (Heywood 2012: 239). Liberalfeminismen ser således 
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kvinnors lutning mot familjelivet som ett naturligt och frivilligt val (Heywood 2012: 

239). Liberala feminister har traditionellt haft uppfattningen att män och kvinnor är 

olika och att de val dessa gör beror på biologiska skillnader (Heywood 2012: 239). 

Betty Friedan, en modern liberalfeminist, påpekade i sin bok The Second Stage (1983) 

att det kan visa sig vara ett problem att balansera familjelivet och “frigörelsen” av nya 

möjligheter i offentligheten (Heywood 2012: 239). Detta visade sig dock vara öppet för 

stor kritik från bland annat radikalfeminister, som tyckte att fokuset på familjens 

överväldigande betydelse för kvinnan bidrog till den så kallade “mystique of 

motherhood”( Heywood 2012: 239). Andra fördömde bokens budskap att kvinnor kan 

“have it all”, det vill säga att de kan vara framgångsrika karriärmässigt och i kapacitet 

som mödrar och hemmafruskap (Heywood 2012: 239). 

Författarna till boken Frihet och feminism (2003) identifierar sig själva som 

liberaler och pekar i första hand på kulturella företeelser som roten till ojämställdheten, 

det är dessa företeelser som hindrar kvinnor och män att ses som individer snarare än 

uttryck för sina könstillhörigheter (Dahlman & Möllerström 2003: 11). I den svenska 

kontexten har liberalfeminismen fungerat som en motpol mot vad de kallar vänsterns 

kollektivistiska syn på kvinnor (Dahlman & Möllerström 2003: 33). Men medan den så 

kallade förenade vänstern framställer kvinnan som ett offer så framställer högern 

kvinnan som en superstark karriärskvinna, bägge ses som en schablonbild uppmålad för 

att passa deras ideologiska föreställningar (Dahlman & Möllerström 2003: 45). 

Författarna menar att även högerns framställande kvinnan som en ideal individ faktiskt 

kan stjälpa än att hjälpa strävan mot individualiseringen och friheten (Dahlman & 

Möllerström 2003: 45). De påpekar även att det inte finns en helt renodlad individ utan 

att alla har på ett eller annat sätt färgats av diverse kollektiv (Dahlman & Möllerström 

2003: 45). 
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4.2 Socialistisk feminism 

Socialistisk feminism förkastar liberalfeminismens lösningar och problembild, vilka 

syftade till kvinnors politiska och lagliga frihet. Istället menar de att relationen mellan 

könen har sin bas i det sociala och ekonomiska systemet och att det enda som kan leda 

till äkta jämställdhet är stor omstruktur av samhället genom en social revolution 

(Heywood 2012:240). Den centrala delen i socialistisk feminism är att patriarkatet 

endast kan förstås i relation till sociala och ekonomiska faktorer (Heywood 2012:240). 

Detta grundar sig i Friedrich Engels Familjen, privategendomens och statens ursprung 

från 1884, där Engels slår fast kapitalismens och den privata egendomens införande 

påverkat samhället (Heywood 2012:240). Engels påpekar att familjer var 

kommunistiska med inslag av matriarkat, där egendom och social position gick i arv 

genom kvinnolinjen var en vanlig företeelse (Heywood 2012:240). Kapitalismens fokus 

på manligt ägarskap beskrivs enligt Engels som “världshistoriens nederlag för det 

kvinnliga könet” (Heywood 2012:240). Familjeinstitutionen ses enligt Engels, och 

efterkommande socialistiska feminister, som uttrycket för kvinnligt förtryck (Heywood 

2012:240). “Borgarfamiljen” är patriarkal och förtryckande på grund av att männen vill 

att deras söner ska ärva egendomen (Heywood 2012:240). Männen uppnådde obestritt 

faderskap genom att kräva monogami från kvinnorna, vilket berövade dem från att ta 

flera sexuella partners, medan männen rutinmässigt bröt mot monogamin (Heywood 

2012:240). Kvinnorna kompenserades för denna kuvning genom att utveckla en kultur 

där romantisk kärlek lovprisas men som egentligen är ett organiserat hyckleri framtaget 

för att värna manliga privilegier och manligt ägarskap (Heywood 2012:240). Andra 

socialistiska feminister förespråkar ett byte från den traditionella och patriarkala 

familjen till ett system av kollektivt levande och fri kärlek (Heywood 

2012:240).  Kapitalismen tjänar på olika sätt att kvinnor förhåller sig inom ramen för 

hushållsarbete och moderskap (Heywood 2012: 241). Männen kan således fokusera på 

att arbeta och undgå negativa aspekter såsom utanförskap och frustration i samband med 

livet som så kallad löneslav (Heywood 2012: 241). Männen avnjuter hög status inom 

familjeenheten i sina roller som försörjare och slipper underkasta sig det mindre viktiga 

hushållsarbetet (Heywood 2012: 241). Ett centralt problem inom socialistisk feminism 

är länken mellan klass och kön (Heywood 2012: 241). Osäkerhet kring huruvida social 

klass eller könstillhörighet innehar högre betydelse (Heywood 2012: 241). Traditionella 

marxister väljer att skjuta undan “kvinnokampen” till förmån för klasskampen och anser 

att den kvinnliga frigörelsen kommer inträffa efter den sociala revolutionens 



  
 

17 

genomförande, som en biprodukt (Heywood 2012: 241). De tycker således att 

feminister bör istället vara aktiva inom arbetarrörelsen istället för den separata och 

splittrande kvinnorörelsen (Heywood 2012: 241). Moderna socialistiska feminister 

finner det ofta ytterst svårt att lyfta klasskampen före könskampen, särskilt på grund av 

besvikelsen som följde när den socialistiska (kommunistiska) Sovjetunionen inte lyckats 

utplåna patriarkatet (Heywood 2012: 241). De moderna socialistiska feministerna ger 

istället uttryck för en nymarxistisk utgångspunkt för att tackla aspekten av sexuellt 

förtryck (Heywood 2012: 241). Således blir samspelet mellan ekonomiska, sociala, 

politiska och kulturella aspekter centralt istället för singulärt fokus på klass (Heywood 

2012: 241). Ett exempel på denna sortens analys återfinns i Juliet Mitchells bok Den 

nya kvinnorörelsen (Heywood 2012: 241). Hon föreslog att kvinnor fyller fyra sociala 

funktioner, nämligen att de tillhör arbetskraften och bidrar till produktionen, de föder 

barn, de är ansvariga för att socialisera barnen och till sist att de är sexuella objekt 

(Heywood 2012: 241). Hon understryker att den kvinnliga frigörelsen inte kommer att 

uppfyllas förrän kvinnorna slår sig fria från samtliga av dessa fyra funktioner (Heywood 

2012: 242).  

         

 

4.3 Radikalfeminism 
Radikalfeminister förkastar både den liberala och socialistiska modellen för att belysa 

kvinnornas position i samhället utan lyfter istället fram kön som den absolut mest 

centrala anledningen till varför samhället inte är jämställt (Heywood 2012: 242). De 

anser att patriarkatet inte bara gör sig uttryckt i politik, offentligheten och ekonomin 

utan även i samtliga aspekter av den sociala, personliga och sexuella tillvaron 

(Heywood 2012: 242). Patriarkala värderingar genomsyrar hela samhället på ett eller 

annat sätt, kvinnor anses vara underlägsna män och underkastade männen genom en 

stereotyp bild av kvinnlighet (Heywood 2012: 242). Radikalfeministerna påpekar även 

att denna patriarkala genomsyrning börjar redan vid födseln genom en inlärning som 

uppmuntrar flickor och pojkar att underkasta sig specifika könsroller (Heywood 2012: 

242). Denna inlärning sker främst i familjen, vilken anses vara patriarkatets främsta 

högborg, men genomsyrar även litteraturen, konsten, det offentliga livet och ekonomin 

(Heywood 2012: 242). Grundpelaren inom radikalfeminismen är tron att könsförtrycket 

är samhällets mest fundamentala egenskap och att all annan form av förtryck är 

sekundärt (Heywood 2012: 242). Genus ses som den största sociala klyftan och därför 
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det mest politiskt relevanta, viktigare än till exempel social klass, etnicitet eller land 

(Heywood 2012: 242-243). Radikalfeminister insisterar därför att samhället ska tolkas 

som patriarkalt för att belysa den centrala rollen av könsförtrycket (Heywood 2012: 

243). Patriarkatet härrör således till en systematisk, institutionaliserad och 

genomsyrande process av könsförtryck (Heywood 2012: 243). För de flesta 

radikalfeministerna är patriarkatet ett politiskt och kulturellt förtryck vars ursprung 

härleds till strukturen i familjelivet, hemlivet och det personliga livet (Heywood 2012: 

243). Kvinnors frigörelse kan därför endast uppnås via könsrevolution där dessa 

strukturer förkastas och ersätts (Heywood 2012: 243). Detta grundar sig i antagande att 

människans natur är i grund och botten androgyn (Heywood 2012: 243). Det 

förekommer dock vissa skillnader inom den radikalfeministiska inriktningen, då det 

speciellt i USA och Frankrike är vanligt med en så kallad kvinnoupplyftande position 

(Heywood 2012: 243). Denna position handlar om de fundamentala och oföränderliga 

skillnaderna mellan kvinnor och män och prisar de positiva egenskaperna kring fertilitet 

och moderskap (Heywood 2012: 243). Kvinnor ska inte behöva efterlikna män utan 

istället värdesätta och ta tillvara på det band de delar med andra kvinnor (Heywood 

2012: 243). Denna position erkänner att kvinnors attityder och värderingar skiljer sig 

från männens, men det som underförstås är att kvinnor i vissa avseenden är överlägsna 

männen (Heywood 2012: 243). Kvinnor innehar egenskaper såsom kreativitet, 

känslighet och omtänksamhet, egenskaper som män aldrig kan fullt uppskatta eller 

utveckla (Heywood 2012: 243).           
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5 Analys 
Bearbetningen av ungdomsförbundens politiska program hanteras på följande sätt. I och 

med att materialet är omfattande behandlades detta först ytligt för att isolera 

formuleringar och ordval som markerar feministiska uttryck. Avgränsningen i vilka 

delar av de politiska programmen som behandlas sker i mån av tid och relevans för att 

besvara frågeställningarna. Bägge ungdomsförbundens politiska program innehåller ett 

kapitel speciellt tillägnat jämställdhetsfrågor och således lämpas dessa bäst att ligga till 

grund för analysen. Nackdelarna med detta tillvägagångssätt kan vara att det kan 

utelämna eventuella uttryck för feminism i de andra kapitlen i ungdomsförbundens 

program.    

 

5.1 SSU 

SSU:s politiska handlingsprogram fastslogs 2009 och omfattar totalt 13 olika områden 

för deras politiska åtgärder (se bilaga 1). Varje område är uppdelat i underrubriker som 

specificerar de handlingar ungdomsförbundet vill ska genomföras. Det totala omfånget i 

sidor blev således 235 sidor. Efter ytlig behandling av texten förekommer formuleringar 

och ordval med feministisk natur i 9 av de 13 områden programmet profilerar sig i. 

Valet av avgränsning lägger fokus på kapitlet om feminism, som konkretiserar vad 

ungdomsförbundet anser vara källorna till samhällets jämställdhetsproblem (SSU 2009: 

80-96).    

 

5.1.1 Liberalfeminism 

Idealtypen går att applicera vid en rad tillfällen i analysen av SSU:s program. Följande 

tolkning har påvisat yttringar i samklang med liberalfeminismen: 

 

I underrubriken kön som social konstruktion uttrycker SSU följande problem i 

samband med könstillhörighet; att människor blir behandlade annorlunda efter kön och 

tillhörande könsstereotyper (SSU 2009: 82). Orsaken är att dessa könsroller och 

stereotyper tillämpas från det att vi föds och lösningen är att behandla människor som 

individer och inte utefter kön (SSU 2009: 82). Att behandla alla människor rättvist 

oavsett kön är en central del av liberalfeminismen och således faller denna formulering 

in under denna idealtyp. 

 

Även i underrubriken sexuell jämlikhet uttrycker SSU ett ämne vars formulering kan 

knytas till idealtypen, nämligen diskriminering (SSU 2009: 84-85). Problemet de lägger 
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fram är att trakasserier förekommer och att diskrimineringsombudsmannen har ett för 

stort ansvarsområde för att verka effektivt (SSU 2009: 84-85). Orsaken utelämnas i just 

detta stycke, men med hänsyn till underrubrikens helhetsbudskap tillfaller detta 

genusordningen (SSU 2009: 84-85). Lösningen, menar de, är att återgå till föregående 

system med en ombudsman per diskrimineringsgrund. Idealtypens utgångspunkt i varje 

individs frihet och att inte behandlas olika efter kön motsätter sig alla typer av 

diskriminering vilket motiverar varför denna sortens formulering tillägnas denna. 

 I samma underrubrik förekommer även ämnet abort (SSU 2009: 85). 

Problemet i ämnet formuleras som att alla kvinnors rättighet till sina egna kroppar och 

livsöden hotas (SSU 2009: 85). Orsaken är reaktionära och patriarkala element i Sverige 

och i övriga världen (SSU 2009: 85). Lösningen är att försvara den svenska 

abortlagstiftningen och även ge kvinnor från länder där abort är olagligt möjlighet att 

genomföra abort i Sverige på samma villkor som kvinnor med svenskt medborgarskap 

(SSU 2009: 85). Fokus på individens okränkbara rättighet till sin egen kropp härleds 

således till idealtypen. 

 

I underrubriken patriarkatets våldsdåd behandlas frågan om rättsväsende i samband med 

våld mot kvinnor (SSU 2009: 89-90). Problemet som uttrycks är att våld och sexualbrott 

mot kvinnor riskeras att bagatelliseras (SSU 2009: 89). Orsaken, enligt SSU, är att 

många domare och nämndemän låter fördomar och föreställningar om en kvinnas 

sexualitet påverka beslut (SSU 2009: 90). Lösningen är att utbilda domare och 

nämndemän i denna fråga. Att förändra normer och fördomar går således i linje med 

idealtypen. 

Senare i underrubriken fastslår SSU att kvinnlig könsstympning är ett av de mest 

avskyvärda övergreppen på kvinnors kroppar och sexualitet (SSU 2009: 90). 

Orsaksförklaringen är kontroll och begränsning av kvinnors sexualitet på kulturella och 

religiösa grunder (SSU 2009: 90). Lösningen är att ständigt motverka dessa former av 

övergrepp för att säkra kvinnors rätt till den egna kroppen. Idealtypen liberalfeminism 

blir således applicerbar utifrån individers rätt till självbestämmande, vilket även gäller 

den egna kroppen. Kulturella och religiösa normer motverkar i detta fall individens 

frihet och egenmakt. 

    

Slutligen i underrubriken problematiseras machokulturen bland män genom att belysa 

våldsbruket bland unga män (SSU 2009: 93). Orsaksförklaringen härleds till denna 
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machokultur i samband med den manliga könsnormen (SSU 2009: 93). Lösningen är att 

våldsanvändning aldrig ska accepteras, oavsett grupp i samhället. Idealtypen motiveras 

genom att de uttrycker att det förekommer normer som skadar individer och att dessa 

måste motverkas. 

 

5.1.2 Socialistisk feminism 

I SSU:s program visade det sig väldigt ofta förekomma formuleringar och idéer som går 

att koppla till idealtypen socialistisk feminism. Idealtypen ges uttryck på följande vis: 

 

I inledningen förklarar SSU den patriarkala ordningen genom att framföra problemet att 

klasskillnader är en källa till ojämlikhet (SSU 2009: 80). Orsaken åläggs borgarklassens 

överordnad och lösningen är att feminism i sin kapacitet som analysverktyg inte endast 

bör ta hänsyn till patriarkalt förtryck utan även klasschismen (SSU 2009: 80). 

Formuleringen att klassamhället och patriarkatet samspelar leder således till en koppling 

till idealtypen socialistisk feminism. 

 I inledningens fjärde och sista stycke uttrycker SSU problemet om 

samspelet mellan patriarkatet och kapitalismen (SSU 2009: 81). Orsaken, menar de, är 

att det finns människor, närmare bestämt män, som tjänar på att kvinnor är 

underordnade, att deras arbete nedvärderas och att deras kroppar utnyttjas i olika former 

(SSU 2009: 81). Lösningen är att det kapitalistiska systemet ska störtas och ersättas av 

ett mer feministiskt system för att jämställdhet mellan könen ska uppnås (SSU 2009: 

81). Förkastandet av det kapitalistiska systemet för att uppnå jämställdhet är en central 

del av idealtypen socialistisk feminism.  

 

I underrubriken befria familjen för SSU fram kritik mot kärnfamiljen i ett flertal 

stycken (SSU 2009: 83-84). I det första stycket läggs problemet fram som att 

kärnfamiljen premieras framför andra typer av familjebildningar (SSU 2009: 83). 

Orsaken, anser de, är samhälleliga strukturer som både förstärker denna föreställning 

och det ständiga propagerandet för att detta ska vara den optimala familjestrukturen 

(SSU 2009: 83). Lösningen behandlas inte i själva stycket, men behandlas senare i 

kommande stycken. Den kraftiga motsättningen mot kärnfamiljen är en del av den 

socialistiska feminismens idealtyp, där kärnfamiljen anses vara ett uttryck för 

kapitalismen och patriarkatet. 

I nästa stycke lägger de fram problemet att den traditionella kärnfamiljen bygger 

på heteronormativa antaganden (SSU 2009: 83). Orsaken är att många väljer denna typ 
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av familjestruktur på grund av ekonomiska och sociala påtryckningar av samhället (SSU 

2009: 83). Lösningen uppges inte heller i detta stycke. Sociala och ekonomiska 

strukturer, här tolkat som patriarkatet och kapitalismen, återkommer i idealtypen. 

Deras kritik av kärnfamiljen fortsätter med att problematisera kärnfamiljen som 

en kvinnofälla, en källa för förtryck och ett antifeministiskt projekt (SSU 2009: 83-84). 

Orsaken är den heteronorma föreställningen av den optimala familjen (SSU 2009: 84). 

Lösningen konkretiseras här till skillnad från föregående stycken, SSU vill att man ska 

förkasta systemet där kärnfamiljen ingår och att denna ersätts av en annan familjeform; 

stjärnfamiljen (SSU 2009: 84). Återigen ges det uttryck för idealtypens budskap att 

kärnfamiljen är en form av förtryck.    

 

I underrubriken sexualisering av det offentliga rummet förekommer en 

problematisering av exploateringen av kvinnliga och manliga kroppar (SSU 2009: 86). 

Orsaksförklaringen, menar SSU, vara företagens vinstbegär och lösningen är att 

motverka kommersialiseringen av kroppar genom att överordna kampen mot det 

patriarkala förtrycket företagens profitjakt (SSU 2009: 86). Idealtypens applicering 

motiveras genom formulering mot kapitalismen, vilken här upprätthåller och 

reproducerar det patriarkala förtrycket. 

Under samma rubrik behandlar SSU mode- och skönhetsbranschen (SSU 2009: 86). 

Problemet uttolkas här att vara företagens vinstjakt som i sin tur gör att förtryck 

förekommer och upprätthålls (SSU 2009: 86). Orsaken är samverkan mellan kapitalet 

och patriarkatet och lösningen är förbud mot sexistisk reklam i Sverige och i EU (SSU 

2009: 86-87). Kapitalets och patriarkatets samverkan för att upprätthålla förtrycket är en 

central del i idealtypen. 

Sist i sexualiseringen av det offentliga rummet behandlar SSU ämnet retuschering av 

bilder (SSU 2009: 86-87). De anser att retuscheringen av bilder är ett problem och ger 

som orsak återigen företagens vinstjakt (SSU 2009: 86-87). Som lösning vill de se en 

lagstiftning om retuschering av bilder, närmare bestämt att dessa måste märkas med en 

symbol, där en hög bötessumma tillkommer vid brott mot denna lag (SSU 2009: 86-87). 

Motiveringen kring att detta faller under idealtypen är återigen formuleringen kring 

kapitalismen som en grogrund för patriarkalt och sexistiskt förtryck. 

 

När SSU behandlar prostitution under rubriken kvinnokroppen som konsumtionsvara 

förekommer även här ett uttryck för den socialistiska feminismens idealtyp (SSU 2009: 
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87). De anser att det är ett problem att prostitution förekommer och orsaken anses vara 

klassamhället och patriarkatet, där män stimulerar och upprätthåller efterfrågan på 

sexuella tjänster (SSU 2009: 87). SSU anser att lösningen är att den befintliga 

sexköpslagen ska utökas för att innefatta köp av sexuella tjänster även i andra länder än 

Sverige för svenska medborgare (SSU 2009: 87). Det klara problem som formuleras 

härleder därför med nästan sömlöst till idealtypen i fråga. 

 

Även under rubriken hela lönen - halva makten förekommer det inslag som går att 

härleda till idealtypen. I det första stycket läggs problemet fram att många tvingas jobba 

deltid, framförallt kvinnor (SSU 2009: 93). Orsaken härleds till den patriarkala 

ordningen, där den heteronormativa kärnfamiljen nämns som en viktig byggsten (SSU 

2009: 93). Lösningen är rätten till arbete genom att kräva heltid som en rättighet och 

deltid som en möjlighet genom lagstiftning. Kvinnors sociala och ekonomiska frigörelse 

i centrum, med det nuvarande systemet som bristfälligt. 

I nästa stycke problematiserar SSU bilden av kvinnor som en reservarbetskraft 

historiskt och att kvinnodominerade yrken har lägre löneläge (SSU 2009: 94). Orsaken 

härleds till kapitalet och enskilda män, som tjänar på detta system (SSU 2009: 94). 

Lösningen är att införa ett nytt pensionssystem för att utjämna ojämlikheten (SSU 2009: 

94). Kapitalet och enskilda män tjänar på kvinnors underordning på arbetsmarknaden, 

kopplas således till idealtypen. 

De fortsätter ämnet med att se skattelättnader på hushållsnära tjänster som ett 

problem, då de anser att detta lumpar över arbete på arbetarklassens kvinnor till fördel 

för välbeställda kvinnor (SSU 2009: 94). Orsaken anses vara normer för manliga och 

kvinnliga jobb och lösningen är att bryta könssegregationen på arbetsmarknaden på 

arbetsmarknaden genom att traditionellt kvinnliga arbeten uppvärderas (SSU 2009: 94). 

Klasskillnader förstärks genom arbetsmarknadens struktur, ett symtom av kapitalismen. 

I det sjunde och sista stycket i underrubriken uttrycker SSU ojämlikheten i 

samband med politisk och ekonomisk makt som problem (SSU 2009: 95). Orsaken är 

att den ekonomiska makten ligger i händerna på ett fåtal, till stor del män (SSU 2009: 

95). Lösningen är att kvinnor ska dela lika på produktionen och den politiska politiken 

(SSU 2009: 95). Omfördelningen av produktionsmedel kopplas till den socialistiska 

feminismen, då ojämlikheten grundar sig i kapitalet. 
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5.1.3 Radikalfeminism 

Även den radikalfeministiska idealtypen förekommer relativt frekvent i SSU:s program. 

 

I kapitlet feminisms inledning återfinns SSU:s återgivande av vad de anser vara 

patriarkatets uttryck (SSU 2009: 80). Problemet är kvinnors förminskning och hur de 

förtrycks av män (SSU 2009: 80). Orsaken är att det patriarkala förtrycket tar sig 

politiska, ekonomiska, sociala och sexuella uttryck (SSU 2009: 80). En lösning 

konkretiseras inte utan detta stycke fungerar för att illustrera SSU:s syn på det 

patriarkala förtrycket. Att patriarkatet genomsyrar hela samhället går i linje med 

idealtypens budskap. 

 

I underrubriken kön som social konstruktions inledande stycke fastslår SSU att de 

tycker att kön är en social konstruktion (SSU 2009: 81-82). Problemet i stycket tolkas 

som att det som är manligt premieras över det som är kvinnligt i samhället (SSU 2009: 

82). Orsaken är att könstillhörighet tillämpas från det vi föds och lösningen är att luckra 

upp föreställningarna kring vad som anses vara manligt och kvinnligt. 

Radikalfeminismen vill luckra upp samtliga konstruktioner i samhället, där 

könstillhörighet innefattas. 

 

I underrubriken sexuell jämlikhets inledande stycke fastslår SSU patriarkatets inverkan 

på synen på sexualitet (SSU 2009: 84). Problemet tolkas vara den heterosexuella 

genusordningen som genomsyrar samtliga av samhällets falanger och anses vara 

bakgrunden till våldtäkter och hur rättsväsendet agerar i samband med dessa. Orsaken är 

att det patriarkala samhället upprätthåller denna genusordning i samband med 

människors sexualitet. Ingen lösning ges, då problematiseringen av patriarkatet står i 

fokus. Patriarkatets absoluta omfång av samhället uttrycks, även att patriarkatet är 

institutionellt och således ges en tydlig radikalfeministisk koppling. 

Senare i underrubriken behandlar SSU den heterosexuella normen (SSU 2009: 

85). Problemet är just denna heterosexuella norm och även att HBT-samhället 

genomsyras av patriarkala maktstrukturer. Orsaken är enligt SSU att olika sorters 

förtryck samspelar och lösningen är att dessa ska uppmärksammas och aktivt motverkas 

(SSU 2009: 85). Förtrycket ges uttryck för i hela samhället, vilket kan kopplas till 

idealtypen. 
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När SSU senare behandlar ämnet pornografi under rubriken kvinnokroppen som 

konsumtionsvara uttrycker de att problemet med pornografi är att det är 

heteronormativt och förstärker ojämlika maktförhållanden (SSU 2009: 88). Orsaken, 

menar de, är patriarkala föreställningar om att kvinnor är verktyg för mäns sexualitet 

(SSU 2009: 88). Lösningen är att bedriva opinion för att öka feministiska typer av 

pornografi med fokus på icke-heteronormativt material och jämlikt samspel mellan 

parterna under sexakten (SSU 2009: 88). Synliggörandet av strukturellt förtryck härleds 

här till formuleringen, en del av den radikalfeministiska idealtypen. 

 I det efterföljande stycket utvecklas deras syn på pornografi ytterligare 

(SSU 2009: 88). Problemet som läggs fram är att porr är sexistiskt (SSU 2009: 88). 

Orsaken är en heteronormativ syn på porr och lösningen är att sexismen bekämpas och 

sexualiteten befrias (SSU 2009: 88). Heteronormen anses vara skadlig, vilken tidigare 

beskrivits som ett uttryck för patriarkatet. 

 

I underrubriken patriarkatets våldsdåd beskriver SSU hur det patriarkala förtrycket leder 

till våld (SSU 2009: 89-93). I det andra stycket uttrycks problemet att kvinnors frihet 

kränks och underordning upprätthålls (SSU 2009: 89). Orsaken är mäns systematiska 

våld och hot om våld mot kvinnor och lösningen är att synen om kvinnors underordning 

ska upphävas (SSU 2009: 89). Orsakens formulering att män utsätter kvinnor för 

systematiskt våld tolkas här som ett uttryck för idealtypen, då förtrycket anses vara 

totalt. 

 I nästa stycke formuleras problemet att vara att kvinnors situation inte 

uppmärksammas i politiken (SSU 2009: 89). Orsaken är att dessa situationer 

uppkommer i hemmet och i personliga relationer, vilket räknas till den privata sfären 

(SSU 2009: 89). Lösningen är att det privata ska lyftas upp i offentligheten, det privata 

är politiskt. Den sistnämnda delen är ett grundbudskap i den radikalfeministiska 

idealtypen och tillsätts därför här. 

 I underrubrikens sjätte stycke behandlas polisen och rättsväsendet (SSU 

2009: 90). Problemet SSU ser är att polisen och rättsväsendet inte känner till 

normaliserandet av våldet som kvinnorna utstår över längre tid och patriarkala 

strukturer bakom mäns våld mot kvinnor (SSU 2009: 90). Orsaken är att även polis och 

rättsväsende påverkas av samhällets normer (SSU 2009: 90). Lösningen är mer 

utbildning för poliser och rättsväsendet i hur man bemöter kvinnliga brottsoffer, mer 

resurser, patriarkala strukturer bakom mäns våld mot kvinnor och fler kvinnliga poliser 
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(SSU 2009: 90). Antagandet att polis och rättsväsende underkastar sig en patriarkalisk 

struktur leder till den radikalfeministiska bilden av patriarkatet som institutionellt.   

 I det efterföljande stycket fortsätter SSU att beskriva hur kvinnor påverkas 

av våld (SSU 2009: 90). Problemet i stycket tolkas vara att många kvinnor i Sverige 

lever under våld eller hot om våld och tvingas leva ett dubbelliv, ett i relationen och ett 

socialt (SSU 2009: 90). Orsaken är starka patriarkala maktstrukturer och lösningen är att 

få en bredare förståelse för att denna sorts förtryck mot kvinnor kan ta sig olika uttryck, 

nödvändigt för att erbjuda verkligt stöd eller skydd (SSU 2009: 90). Orsaksförklaringen 

härrör till starka patriarkala förtryck vilket tolkas som en koppling till den 

radikalfeministiska idealtypens syn på samhället. 

 I ett senare stycke skriver SSU om vad som kan hända när kvinnan söker 

hjälp (SSU 2009: 91). Problemet som formuleras är att det finns en risk för kvinnan att 

möta sin förövare vid möte med hjälpinstanser, såsom sjukvård, kvinnojour eller polis 

(SSU 2009: 91). Orsaken är att män som använder våld mot kvinnor inte är en isolerad 

grupp utan existerar inom alla yrken, klasser och grupper i samhället (SSU 2009: 91). 

Lösningen är att kvinnor ska kunna välja att endast bli bemötta av kvinnlig personal 

(SSU 2009: 91). Tolkningen av orsaksförklaringen, att förtrycket förekommer i alla 

samhällsskikt, kopplas således till idealtypen. 

 

I underrubriken hela lönen - halva makten återfinns två stycken som uttolkas ge 

uttryck för den radikalfeministiska idealtypen, nämligen det femte och sjätte stycket 

(SSU 2009: 95). I det femte stycket tolkas problemet vara att den offentliga sektorn, där 

många kvinnor är anställda, erbjuder många deltidsarbeten och vikariat (SSU 2009: 95). 

Orsaken är nedskärningar i den offentliga sektorn och att den offentliga sektorn 

genomsyras a v patriarkala strukturer där könsarbetsdelningen flyttat över till arbetslivet 

(SSU 2009: 95). Lösningen är positiv särbehandling vid anställning i den offentliga 

sektorn vilket leder till ökade löner enligt SSU (SSU 2009: 95). Denna typ av 

formulering kopplas till den radikalfeministiska idealtypens syn på att patriarkatet är 

institutionellt. 

I det sjätte stycket behandlar SSU den politiska och ekonomiska makten (SSU 

2009: 95). Problemet uttolkas som att den politiska makten internationellt och i Sverige 

innehas till stora delar av män (SSU 2009: 95). Orsaken är att politikens villkor är 

definierade av män och informella manliga nätverk är utbredda (SSU 2009: 95). 

Lösningen är kvinnors särorganisering, då kvinnor själva får möjligheten att formulera 
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problem och krav och aktivt stötta varandra, vilket gynnar kampen mot patriarkatet 

(SSU 2009: 95). Även här är synen på patriarkatet institutionell, i linje med idealtypens 

kärna.     

 

 

5.2 CUF 

CUF:s sakpolitiska program fastslogs 2016 och omfattar något färre områden än SSU, 

nämligen nio stycken (se bilaga 2). Även här innehåller varje område underrubriker för 

att specificera vad ungdomsförbundet anser ska ske politiskt handlingsmässigt. Själva 

programmet omfattar även det mindre sidantal än SSU och är på 116 sidor. Den ytliga 

behandlingen av programmet påvisar redan här en skillnad mellan ungdomsförbunden, 

nämligen att de feministiska formuleringarna och ordvalen endast förekommer i två 

områden. Avgränsningen leder till att kapitlet om jämställdhet blir centralt för analysen, 

i linje med liknande avgränsning genomförd på SSU:s program. 

 

5.2.1 Liberalfeminism 

I CUF:s kapitel om jämställdhet påvisade analysen endast uttryck av idealtypen 

liberalfeminism. 

 

I kapitlet om jämställdhets inledning tolkas problemet att det finns strukturer i samhället 

som hindrar individer att nå sina drömmar och mål (CUF 2016: 37). Orsaken är invanda 

samhällsnormer och könsroller (CUF 2016: 38). Lösningen är politiska åtgärder för att 

skapa möjligheter och förutsättningar för jämställdhet samt opinionsbildning för att 

synliggöra skadliga strukturer (CUF 2016: 37). CUF:s fokus på människan som individ 

samt på skadliga normer härleder således denna formulering till idealtypen 

liberalfeminism. 

 

De utvecklar deras syn på könsroller och normer i rubriken med samma namn (CUF 

2016: 38-39). De anser att könsroller och normer är ett problem och orsaken till detta är 

ett slentrianmässigt formande av individer att passa in i olika könsroller och följer 

normerna som tillkommer (CUF 2016: 38). Lösningen, enligt CUF, är normkritik 

istället för fokus på människors olikheter, mer valfrihet för myndiga att byta namn om 

de önskar och att alla ska kunna inneha det arbete de önskar (CUF 2016: 38-39). 

Problemet och orsaken härleds till att könsroller och normer begränsar individens frihet, 

vilket återges i idealtypen. 
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När det kommer till ämnet feminism fastslår CUF att de är liberalfeminister (CUF 2016: 

39). Problemet i delen om feminism tolkas vara att normer och strukturer ofta hindrar 

individens frihet och självförverkligande och orsaken anser de vara upprätthållandet av 

patriarkala strukturer (CUF 2016: 39). Lösningen menar de vara att jämställdhetsarbetet 

ska utgå från kön, men insikten om andra faktorer som påverkar människors utsatthet 

och livssituation ska inkorporeras (CUF 2016: 39). Normer och strukturers inverkan på 

individen återkommer återigen i denna formulering, vilket även i detta fall faller under 

idealtypen. 

 

CUF fortsätter kapitlet med att behandla området jämställdhet i skolan (CUF 2016: 39-

40). Problemen som uttolkas är att särbehandling på grund av kön förekommer, 

kvinnors roll i samhällsvetenskap och historia är förminskad och att pojkar halkar efter 

resultatmässigt (CUF 2016: 39-40). Orsaken är normen om mäns överordning över 

kvinnor, vilket gör att människans utrymme att få vara den man är och vill vara 

inskränks (CUF 2016: 39). Lösningen är enligt CUF att lärare ska utbildas i 

genusperspektiv och normkritik, jämställdhetsdiskussionen ska förekomma i ämnet 

sexualkunskap och att en utredning angående pojkars fallande betyg ska genomföras 

(CUF 2016: 39-40). Behandling av människor utifrån individer istället för efter kön 

framställs som optimalt och även normkritik görs gällande, i linje med idealtypens 

kärna. 

 

CUF behandlar även ämnet kvinnors karriärer i detta kapitel och deras vision är ett 

samhälle där alla människor har samma möjligheter till makt och ägande (CUF 2016: 

40-41). Problemen tolkas vara att makten och ägandet är snedfördelat, många kvinnor 

arbetar deltid ofrivilligt samt det oavlönade arbetet i hemmet (CUF 2016: 40-41). 

Orsaken anser de vara att lönediskriminering motverkar kvinnors ägande och att den 

offentliga sektorn är sämre än privat på att skapa heltidsarbeten (CUF 2016: 40). 

Lösningen är förändring av den offentliga sektorn, uppmuntra fler kvinnor att starta fler 

egna företag genom innovationsstöd och statliga tillväxtprogram, mer konkurrens mot 

arbeten kopplade till den offentliga sektorn och RUT-avdraget (CUF 2016: 40-41). CUF 

vill frigöra individen, där inräknat kvinnor, genom att göra valfriheten större på 

arbetsmarknaden. Denna syn kopplas till idealtypens tillvägagångssätt mot kvinnors 

förtryck. 
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Som en underrubrik till kvinnors karriärer ligger ämnet diskriminering i CUF:s program 

(CUF 2016: 41-42). De motsätter sig kvotering och lagstiftning som begränsar 

individers friheter och möjligheter (CUF 2016: 41).  Problemen i ämnet är enligt CUF 

dubbel diskriminering av homosexuella och invandrade kvinnor, lönegapet, offentligt 

kvinnodominerade yrken påverkas negativt och bristen på kvinnliga VD i EU (CUF 

2016: 41-42). Orsaken enligt CUF är att arbetsdomstolen hanterar 

diskrimineringsfrågor, normer gör att kvinnor väljer att stanna hemma med barnen, 

offentliga monopol låser kvinnodominerade yrken och ofrivilligt deltidsarbete (CUF 

2016: 41-42). Lösningen är att förvaltningsdomstolarna tar över 

diskrimineringsärenden, normkritik genom opinionsbildning, eget företagande ska 

premieras och att den offentliga sektorn ska skapa fler karriärvägar (CUF 2016: 41-42). 

Normkritik uppmuntras och valfrihet i linje med kvinnors karriärer, därför kopplas 

idealtypen på samma vis. 

 

CUF motsätter sig kvotering och förklarar varför i en av kapitlets underrubriker (CUF 

2016: 42). Problemet är att särbehandling och kvotering påverkar individer negativt 

(CUF 2016: 42). Orsaken är att positiv särbehandling tillämpas på någon annans 

bekostnad (CUF 2016: 42). Lösningen är istället att kvinnor ska vara beredda att ta plats 

och att varje enskild arbetsgivare ska få ta ställning till att anställa någon som tillhör det 

underrepresenterade könet (CUF 2016: 42). De motsätter sig lagstiftning och aktioner 

som motverkar individualism, vilket är starkt kopplat till idealtypens budskap.  

 

CUF behandlar även mediernas makt i ämnet jämställdhet (CUF 2016: 42-43). De 

problem de ser i media är att män formulerar mediebilden och att män och kvinnor 

framställs på olika sätt i media (CUF 2016: 42-43). Orsaken är normer om hur 

medierapporteringen ska vara uppbyggd (CUF 2016: 42). Lösningen enligt CUF är att 

bedriva en stark opinionsbildning och att medvetna konsumenter utövar påtryckningar 

för att media ska bli mer könsneutral, inte genom lagstiftning (CUF 2016: 43). Vikten 

vid opinionsbildning istället för lagstiftning härleder till liberalfeminismens idealtyp. 

 

I ämnet vård och hälsa uttrycker CUF att det finns problem som ojämställda möjligheter 

till vård, könsstrukturer tillämpas vid diagnos och behandling och att det förekommer 

trivialisering av könsspecifika sjukdomar (CUF 2016: 43). Orsaken menar de vara 
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normer om vad som är kvinnligt och manligt (CUF 2016: 43). Lösningen är att ha 

könsseparerad statistik och ordentlig uppföljning, forskning och ökad kunskap kring 

könsspecifika sjukdomar samt högre utbildning för medicinsk vårdpersonal. 

Formuleringen att alla individer ska ha rätt till sjukvård utifrån individuellt behov 

frånkopplat kön samt orsaksförklaringen om könsnormer således leder till den 

liberalfeministiska idealtypen även i detta fall. 

 

I ämnet familjepolitik konstaterar CUF att deras politik utgår från människan och att 

utgångspunkten i familjepolitik ska vara barnets bästa och dennes rätt till sina föräldrar 

(CUF 2016: 43). Problemen som formuleras är att det ej är möjligt att bedriva positiv 

faderskapstalan i svensk domstol, att vid vårdnadstvist baseras ofta beslutet efter 

förälderns kön och att kvinnor tar ut större delen av föräldraledigheten. Orsaken är det 

nuvarande systemet. Lösningarna är att ersätta dagens föräldraförsäkring till en 

barnförsäkring som delas fritt mellan föräldrarna och tredje part, alla ska kunna föra 

talan inför domstol, vårdnadstvist ska inte baseras på kön utan barnets bästa, 

föräldraförsäkringen ska gällas tills det att barnet är tre år, lägstanivån på 90 dagar ska 

avskaffas och vårdnadsbidraget ska avskaffas (CUF 2016: 43-44). Fokus på barnets 

bästa, det vill säga individuellt behov, ska gå före förälderns kön och friheten i familjen 

ska stärkas vilket går hand i hand med idealtypen.  

 

CUF avslutar sitt kapitel om jämställdhet med ämnet könsrelaterat våld (CUF 2016: 44). 

De påvisar en rad olika problem i ämnet: Misshandel och sexuellt våld förekommer i 

alla typer av relationer, övergrepp ursäktas och motiveras utifrån offrets klädsel vilket 

sätter gärningsmannen i en offerroll, barn skadas av våld i nära relationer och att våldet i 

samkönade relationer åsidosätts (CUF 2016: 44). Orsaken härleds till att samhället är 

icke-jämställt och våld i relationer är i många fall kulturellt accepterat, samhällets syn 

på sexuellt våld är bakåtsträvande, makt och över- respektive underordning förekommer 

även i samkönade relationer (CUF 2016: 44). Lösningarna är att barn i nära relationer 

med inslag av våld ska skyddas, samma villkor för offer i samkönade relationer att ges 

stöd och hjälp, polisen ska få ökade resurser för att utreda och lagföra dessa typer av 

brott, mer resurser till kvinnojourer och mansjourer och mer resurser till polisers och 

åklagares utbildning för bevissäkring och hur offer reagerar i våld från närstående. Den 

breda definitionen av misshandel och sexuellt våld tolkas som att alla individer, oavsett 
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kön, etnicitet, sexualitet och religiös åskådning ska kunna få hjälp. Individens 

rättigheter och möjligheter lyfts upp i linje med den liberalfeministiska idealtypen.   
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6 Resultat - diskussion 
I fallet SSU förekommer yttringar om feminism som kunde kopplas till samtliga av 

idealtyperna. Dessa yttringar varierade i omfattning och förekom tillsammans i de olika 

underrubrikerna som SSU hanterade i sitt politiska handlingsprogram. Detta kan vara en 

av anledningarna bakom valet att inte definiera sig som en viss sorts feminister, som 

CUF gjorde i sitt program. Idealtypsverktyget påvisade att socialistisk feminism och 

radikalfeminism kunde uttolkas i lika många stycken, totalt 13 vardera. Yttringar 

kopplade till idealtypen liberalfeminism kunde uttolkas sex gånger. I tio fall kunde 

ingen av idealtyperna med tillräcklig precision appliceras. Detta berodde till stor del till 

att formuleringarna var allt för omfattande och fånga upp flera snarare än en specifik 

yttring kopplad till de konstruerade idealtyperna. Ett fall där tolkningen ställdes inför en 

särskilt problematisk fråga var när SSU behandlade föräldraförsäkringen (SSU 2009: 

84). SSU uttryckte en önskan att föräldraförsäkringen skulle individualiseras, vilket 

hade kunnat tolkas genom idealtypen liberalfeminism då denna sortens tolkning är en 

enkel väg med fokus på motsättningen av normer. Paradoxalt nog står den 

liberalfeministiska idealtypen i direkt motstånd till lagstiftning som anses tillhöra den 

privata sfären, i det här fallet familjen. Således ledde detta till självkritik av tolkarens 

utformning av det idealtypiska verktyget, detta påvisades aningen trubbigt att bemöta 

denna sorts uttryck. Vidare påtvingande av en idealtyp hade därför uppfattats som en 

förlikning snarare än ett tydliggörande i detta fall.  

 

CUF:s val att definiera sig som liberalfeminister visade sig återkomma i deras 

formuleringar och åsikter i deras kapitel om jämställdhet. Samtliga av deras 

formuleringar om problem, orsak och lösning kunde härledas till den liberalfeministiska 

idealtypen. Detta gjorde att behandlingen av deras kapitel om jämställdhet fortskred 

betydligt smidigare än behandlingen av SSU:s kapitel om feminism. Strukturen 

underlättande även den, då den upplevdes som tydligare än den som användes av SSU.  

Skillnaderna mellan ungdomsförbunden visade sig vara påfallande, men något förväntat 

då deras ideologiska grund är så vitt skilda. Valet att använda sig av termen feminism 

kontra jämställdhet är en tydlig skillnad mellan ungdomsförbunden. SSU:s kapitel om 

feminism är även betydligt mer omfattande än CUF:s kapitel om jämställdhet, vilket 

även det kan ses som ett uttryck för deras ideologiska grund. SSU fokuserade även till 

större del på att uttrycka orsaker till förtryck och hur kvinnor, och till viss del HBT-

personer, påverkas negativt av dessa. CUF fokuserade i allmänhet på jämställdhet och 
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hur de anser att jämställdhet kan lyftas fram. SSU:s ideologiska grund kan ha medfört 

större fokus på kollektiva grupper medan CUF:s ideologiska grund medförde liknande 

fokus på individen. Skillnaderna mellan SSU och CUF var som mest tydliga när SSU 

använder sig av uttryck kopplade till idealtyperna socialistisk feminism och 

radikalfeminism. CUF ser marknaden som ett instrument att befria individen medan 

SSU uttrycker en klar negativ syn på densamma, då de anser att det kapitalistiska 

systemet är förkastligt.    

 

Likheterna som påvisades återfinns när man jämför de stycken där SSU uttrycker sig i 

linje med den liberalfeministiska idealtypen och CUF:s egna formuleringar. Båda 

motsätter sig att människor behandlas olika på grund av kön, de motsätter sig 

diskriminering på liknande sätt och uttrycker liknande tankar kring könsnormers 

negativa inverkan på människor. Även utanför den liberalfeministiska idealtypens 

applicering uttrycks liknande värderingar. Både SSU och CUF anser att deltid påverkar 

kvinnors lönebildning negativt, men har samtidigt olika sätt att lösa detta problem. 

Även problemet att offret för sexuellt övergrepp ifrågasätts i samband med utfrågning 

av polis och i domstolssammanhang. Fler exempel är problem som att kvinnor tar ut 

majoriteten av föräldraledigheten, att kvinnor och män framställs olika i media och att 

majoriteten av VD i EU är män.   

 

Skillnaderna mellan de två ungdomsförbunden var enligt förväntan påtagliga, med 

anledning av deras ideologiska skillnader. Det som mot förväntan påvisades var dock 

likheterna mellan ungdomsförbunden. Deras syn på vad som bäst beskrivs som 

begränsningen av jämställdheten sammanföll ett flertal gånger, trots att deras 

förklaringar till varför dessa problem existerar divergerade emellanåt.      
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7 Avslutande diskussion 
Undersökningen lyckades besvara frågeställningarna på ett tillfredsställande sätt trots 

vissa komplikationer vid tolkningen av SSU:s program. SSU:s program visade till stor 

del uttryck för både socialistisk feminism och radikalfeminism när stycken analyserades 

med hjälp av idealtyperna och efter problem-orsak-lösnings-struktur. Det förekom även 

uttryck för liberalfeminism, när dessa stycken tolkades enligt ovanstående verktyg. 

CUF:s program visade däremot endast uttryck av idealtypen liberalfeminism efter 

genomförd analys. Skillnader och likheter förekom mellan ungdomsförbunden, dock var 

skillnaderna fler än likheterna. Detta anses bero på ungdomsförbundens ideologiska 

skillnader.    

 

Vidare forskning i ämnet kan vara en fördjupning i något av ungdomsförbundens 

program, särskilt i fallet SSU där materialet är av omfattande natur. Idealtypsverktyget 

kan även användas för att behandla andra ungdomsförbund och även deras moderparti. 

Även andra typer av metoder kan användas för att utläsa olika sorters feministiska 

uttryck i ungdomsförbundens program, bland annat diskursanalys, kvalitativ 

innehållsanalys med dimensioner istället för idealtyp och möjligen även kvantitativ 

innehållsanalys.   
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