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Abstract 

 

The following pages are about feminism and politics. The aim is to study the feministic course 

of action of the Swedish government, and to find the one out of three, for this paper most 

relevant feministic orientations, that pervades the politics. My study is based on a qualitative 

text analytical method, with the ideal type as an analytic tool, which include typological 

distinctions of liberal-, radical-, and social feminism. 

 

The result of my study shows that the prevailing orientation, is the radical feminist, here 

recognized by political proposals that involve changes (for the better) in attitude towards 

women, in all level of society.   
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Inledning 
 

På socialdemokraternas hemsida går det läsa att Sverige har ”Världens första feministiska 

regering”1. Avsikten är, att tillsammans med miljöpartiet, skapa förändringar som ska 

resultera i ett samhälle där kvinnor och män ges lika möjligheter och förutsättningar. I det 

syftet har en handlingsplan formulerats, för ändamålet viktiga punkter har lyfts fram och en 

jämställdhetsmyndighet håller på att ta form. Även i regeringskansliet har den feministiska 

riktlinjen slagit igenom, i den bemärkelsen att en medveten rekrytering har lett till att lika 

många män som kvinnor är statsråd, statssekreterare och politiskt sakkunniga. 

För den oinvigde kan den feministiska teorin uppfattas som ett enhetligt begrepp, där 

gemensamma lösningar är framtagna för att få till politiska förändringar. När så en regering 

marknadsför sig som feministisk, och stadsminister Stefan Löfven, tillsammans med Åsa 

Regnér2, fastslår att ”Feminism ska genomsyra hela regeringens politik”3 finns det således en 

rad färdiga idéer och tillvägagångsätt som ska efterlevas – verkligheten är dock en annan. 

Redan från begynnelsen utvecklades skilda inriktningar, och den moderna feminismen 

innefattar i dag ett brett spektrum av intressen, värderingar och strategier. Även om den 

politiska rörelsen inte låter sig definieras, lyfter bl.a. Randall4 fram den historiska 

bakgrunden; kampen mot kvinnors underordnade position, som en gemensam nämnare, men 

menar att de epistemologiska skillnaderna resulterat i att feminismen ”spretar åt alla håll”5.                                                                                                                        

Frågan som då uppstår är vilken feministisk inriktning vår regering har valt?  

 

 

  

 

 

 

 

                                                                 
1 www.socialdemokraterna.se 
2 Åsa Regnér är barn-, äldre-, och jämställdhetsminister. (Socialdemokrat) 
3 www.dn.se/debatt/jamstalldhet-ska-prioriteras-redan-i-var-andringsbudget/ (hämtad 2016.11.22) 
4 Randall Vicky. Theory and Methods in Political Science. (2010:115) 
5 Uttrycket är hämtat från en artikel av Ulrika Stahre  www.aftonbladet.se/kultur/article18183868.ab 
 (hämtad 2016.11.23) 

http://www.dn.se/debatt/jamstalldhet-ska-prioriteras-redan-i-var-andringsbudget/
http://www.aftonbladet.se/kultur/article18183868.ab
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1. Bakgrund. 

I en artikel i Scandinavian Political Studies6, förklarar Wängnerud och Öhberg anledningen 

till att riksdagsvalet 1994 blev en fjäder i hatten för den feministiska rörelsen, enligt följande:                

Yvonne Hirdman7 hade fyra år tidigare lagt fram en rapport8, som klarlade en rad brister i det 

svenska samhället, brister som gick stick i stäv med den rådande bilden av Sverige som ett 

föregångsland inom jämställdheten, och den blev således startskottet för en intensiv 

feministisk mobilisering. Artikelförfattarna tar även upp riksdagsvalet 1991, som för första 

gången, sedan 1920-talet, resulterade i en sjunkande kvinnorepresentation, och de vill mena 

att dessa två händelser skapade ”a ´window of opportunity´ for radical feminist elements in 

Sweden”9, vilket skulle visa sig få en betydande roll i det jag nämnde i kapitlets början; 

riksdagsvalet 1994. 

Vad som inträffade det valåret är ett ypperligt exempel på feministiska organisationers 

förmåga att påverka politiken. Genom att skapa ett allmänt opinionsstöd, ställa krav och sätta 

press på de etablerade partierna, lyckades nämligen en feministisk organisation, vid namn 

Stödstrumporna10, förmå partierna att öka antal kvinnor på kandidatlistorna, något som bl.a. 

resulterade i att vartannat namn, på socialdemokraternas valsedlar, representerades av en 

kvinna. Artikelförfattarna förklarar vidare att riksdagsvalet 1994, gav ett fruktbart resultat, då 

antalet feminister i riksdagen ökade markant, och att det över partigränserna skapades en 

allmän acceptans för att föra fram jämställdhetsfrågor. 

Anledningen till att jag nämner detta är att jag vill dra paralleller till dagens regering, och 

uppmärksamma att det bakom ambitionen att bli; världens första feministiska regering, 

sannolikt finns en lobbyverksamhet. Den framlagda handlingsplanen, som ska resultera i att 

regeringen kan leva upp till sitt epitet, har inte uppstått ur ett vakuum, utan är snarare ett 

resultat av politiskt inflytande och påtryckningar från olika feministiska organisationer; frågan 

som då infinner sig är vilken, eller vilka, som fick störst genomslagskraft? 

 

                                                                 
6 Wängnerud Lena, Öhberg Patrik. Testing the Impact of Political Generations: The Class of 94 and Pro-feminist 
Ideas in the Swedish Riksdag. (2014:66 ff) 
 
7Svensk historiker. Bl.a. känd för att i Sverige ha infört begreppet Genus. (Wikipedia) 
8 Demokrati och Makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport. (SOU 1990:44) 
9 Wängnerud Lena, Öhberg Patrik. Testing the Impact of Political Generations: The Class of 94 and Pro-feminist 
Ideas in the Swedish Riksdag. (2014:67) 
10 Ett feministiskt nätverk, som skapades några månader före det aktuella valet, med bl.a. journalisten Maria-
Pia Boëthius som frontfigur. 
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1.1. Syfte och frågeställning.   

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken av de tre huvudinriktningarna; liberal-, radikal-, 

och socialistisk feminism, som kommer till uttryck i regeringens handlingsplan, dvs. vilken av 

de nämnda kvinnoorganisationerna som fick störst genomslagskraft. För att uppfylla syftet 

ställs följande fråga:  

• Hur förhåller sig handlingsplanen till feminismens grundteman; Det personliga och det 

politiska, Könsmaktsordningen, Jämställdhet, samt Kön och Genus? 

Längre fram kommer en utförligare beskrivning av de ovan nämnda begreppen. 

 

 

2. Material och metod. 

2.1. Material.  

Regeringens feministiska handlingsplan, som presenterades i mitten av november11, är en 

skrivelse på 216 sidor som går under namnet; ”Makt, mål och myndighet – feministisk politik 

för en jämställd framtid”12, och kan väl i det närmaste beskrivas som en redogörelse över de 

politiska ambitionerna inom jämställdhetspolitiken. Handlingsplanen består vidare av fem 

huvudkategorier, nämligen: Makt och inflytande, Ekonomisk jämställdhet, Obetalt hem- och 

omsorgsarbete, Mäns våld mot kvinnor samt Hälsa. Under var och en av de här rubrikerna 

uttrycks de nödvändiga politiska förbättringar som bör uppnås för att nå fram till ett jämställt 

samhälle.  

När, som i det här fallet, ett normativt begrepp ska göras mätbart, framhävs ofta vikten av att 

använda sig av koncisa, etablerade definitioner13. Av den anledningen vill jag betona att 

materialets normativa utgångspunkt följaktligen är jämställdhet, dvs.” en jämn fördelning av 

inflytande, villkor och makt mellan könen”14. 

 

 

                                                                 
11 Närmare bestämt; 2016-11-16. 
12 www.regeringen.se/4ace09/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/ 
    makt-mal-och-myndighet---feministisk-politik-for-ett-jamstallt-samhalle-skr.-2016_17-10.pdf 
13 George L Alexander, Bennett Andrew.  (2005:19 ff) 
14 www.jamstalldhet.nu 
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2.2. Metod. 

Eftersom jag ställer mig frågan; hur handlingsplanen förhåller sig till feminismens 

grundteman, anser jag att en beskrivande studie är lämplig, då den ger svar på frågor av just 

typen ”var, när, hur, vem och vilka”15. I Metodpraktikan diskuteras även vikten av 

jämförelsepunkt16 , och vill mena att det inte går att genomföra en beskrivande studie utan att 

ha något att jämföra med - feministisk politik i förhållande till vaddå? För att lyckas med 

uppsatsens syfte har jag därför valt en idealtypsanalys, och jag kommer att förklara det 

utförligare några rader längre fram.  

När det gäller val av metod är mitt syfte att använda mig av en kvalitativ textanalys. Då 

ambitionen är att granska regeringens handlingsplan, kommer underkategorin att bestå av ett 

idékritiskt förhållningssätt. I Grundbok i idéanalys17, förklarar Beckman att idékritikens 

uppgift är att rimlighetspröva, låt oss säga en politisk uppfattning, och tydliggöra i vilken mån 

grundargumenten levererar en hållbarhet. Vidare talar han bl.a. om intern idékritik, vilket i det 

här fallet innebär att endast de värderingar som förekommer i mitt textmaterial används som 

kriterium för att söka svar på min frågeställning.  

Jag talade tidigare om vikten av jämförelsepunkt i en beskrivande studie, och min 

jämförelsepunkt är således regeringens feministiska image i förhållande till de, för uppsatsen, 

aktuella feministiska ideologierna. Då det senare kan innehålla ett väldigt brett spektrum av 

värderingar, har jag valt att använda mig av en idealtyp som utgångspunkt i min analys. För 

att återgå till Beckman, beskriver han en idealtyp som en fokusering på ”de idéer som 

utmärker den, vilket tydliggör och sammanfattar dess innebörd”18. Det handlar således om att 

skapa en slags komprimerad bild av de olika inriktningarna, och på så sätt får fram 

standarddefinitioner av liberal-, radikal och socialistisk feminism, och det är alltså de 

definitionerna som utgör min idealtyp.  

Med hjälp av min ovan nämnda idealtyp, har jag skapat ett analysschema som ska fungera 

som raster, ett slags punktschema, som läggs över det tilltänkta materialet, för att finna 

överrensstämmelser, och på så vis nå fram till ett svar på min frågeställning.   

 

                                                                 
15 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena. (2012:36) 
16 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena. (2012:135 ff) 
17 Beckman Ludvig. Grundbok i idéanalys. (2005:56 ff) 
18 Beckman Ludvig. Grundbok i idéanalys. (2005:28) 
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2.3. Avgränsning. 

Det finns ett antal olika feministiska inriktningar som överhuvudtaget inte berörs i uppsatsen, 

exempelvis; queer-, svart-, och socialistisk radikalfeminism. Av tidsskäl har jag endast använt 

mig av de inriktningar som Gemzöe beskriver med uttrycket; matriarker19, den liberala-, 

radikala-, och socialistiska feminismen anses nämligen tillhöra huvudgrupperna, som sedan 

förgrenat sig i de övriga inriktningarna.  

När det sedan gäller analysen av regeringens feministiska politik, kommer jag enbart att utgå 

från den handlingsplanen jag nämnt tidigare, nämligen; Makt, mål och myndighet – feministisk 

politik för en jämställd framtid. Handlingsplanen presenterades den 2016.11.16, och eventuell     

jämställdhetspolitik före eller efter det datumet kommer således inte att omnämnas. Vidare har 

jag enbart riktat mitt fokus på själva huvudkategorierna. Utöver dem, består handlingsplanen 

av en ansenlig mängd rubriker och textmaterial. Dock har jag, efter noggrann läsning, fastställt 

att den texten, på sedvanligt politiskt manér, består av upprepningar -  varpå de inte nämnts i 

analysen  

 

2.4. Tidigare forskning.   

Profileringen som världens första feministiska regering, och medföljande handlingsplaner, 

innebär att det i Sverige råder en statsfeminism, dvs. en dominerande politisk uppfattning att 

feminismen banar vägen för ett jämställt samhälle. 

I sin doktorsavhandling20 förklarar Nina Almgren begreppet statsfeminism som ett resultat av 

”statens integration av kvinnokraven” 21, ett resultat som är en direkt följd av påtryckningar 

och förhandlingar mellan staten och feministiska organisationer, eller rättare sagt; företrädare 

inom feministiska organisationer med förmågan att påverka. Almgren nämner vidare att 

statsfeminismens utveckling har skett i takt med välfärdsstatens uppbyggnad, och menar att 

även om begreppet oftast sammankopplas med kvinnorörelsens arbete under 1960- och 1970-

talet, och den ”institutionalisering av jämställdhet”22 som de banade vägen för, tog den svenska 

välfärdsstatens utveckling fart redan efter andra världskriget, och hon anser således att 

begreppet statsfeminism inte enbart kan knytas till modern tid.  

                                                                 
19 Gemzöe Lena. (2002:30) 
20 Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen, Statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter 
andra världskriget. (2006) 
21 Almgren Nina. (2006:11) 
22 Almgren Nina.  (2006:9) 
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Det finns en ansenlig mängd av intressanta studier inom kategorin statsfeminism. Värt att 

nämna i sammanhanget är; Familjeangelägenheter. Modern historisk forskning om välfärdsstat 

genus och politik23. Som titeln antyder använder de båda författarna sig av ett familjepolitiskt 

perspektiv, som här tar sin början från tidigt 1900-tal och fram till seklets mitt, dvs. samtidigt 

som staten utvecklar ett socialt ansvarstagande gentemot medborgaren. Det ges några politiska 

exempel på det ansvarstagandet, nämligen; lagstiftning kring gravida kvinnors rätt till arbete 

(1900/1939), moderskapsunderstöd (1931), barnbidrag (1948), samt den utveckling som     

började ta form efter andra världskriget, då den offentliga sektorn stegvis gick in och tog hand 

om barn- och äldreomsorg, uppgifter som tidigare fallit på kvinnans lott24.  

Studien vill undersöka sambandet mellan politiskt beslutsfattande och den, för tiden, rådande 

uppfattningen om genusindelningen. För att nämna ett exempel tar författarna bl.a. upp 

Moderskapsunderstödet25, som trädde i kraft 1931, där de initiala svårigheterna att nå fram till 

ett politiskt beslut grundade sig i statens syn på mannen som familjeförsörjare. Ett statligt 

understöd, som riktar sig till nyblivna mödrar, ansågs nämligen inkräkta på mannens 

förpliktelser att försörja hustru och barn. 

En framväxande statsfeminism har lett till en förändring av genustänkandet, och Sverige tillhör 

idag de länder med en svag ”manlig försörjarideolog”26. Ett viktigt steg i den riktningen, som 

nämns i studien, är den förändring av skattelagstiftningen som infördes 1971. Från en 

gemensam beräkning av familjens sammanslagna inkomst, beskattades nu man och hustru var 

för sig, vilket innebar att den ”ekonomiska rationaliteten i hemmafrusystemet”27försvagades 

betydligt. Enligt vissa feministiska inriktningar beskrivs det här som en enorm framgång för 

jämställdheten. 

Det ska inte förnekas att det, bland båda könen, höjs kritiska röster gentemot den tilltagande 

statsfeminismen, och jag kommer på följande rader att nämna en av de rösterna:  

Under rubriken; ” Kapitulera inte för statsfeminismen”28, uttrycker Roland Poirier Martinsson 

en stark skepsis mot den vänsterfeminism som han anser håller ett stadigt grepp om 

jämställdhetsfrågan – och medföljande lösningar. I ett demokratiskt samhälle bör individen få 

avgöra sin egen vardag, vilket han menar inte symboliseras av statsfeminismen. När det blir en 

                                                                 
23 Bergman Helena, Johansson Peter. (2002) 
24 Bergman Helena, Johansson Peter. (2002:8) 
25 Bergman Helena, Johansson Peter. (2002:21 ff) 
26 Bergman Helena, Johansson Peter. (2002:9) 
27 Bergman Helena, Johansson Peter. (2002:7) 
28 Svenska Dagbladet. 2010.02.08 
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hätsk debatt om kvinnor som väljer att stanna hemma när barnen är små, eller om pappor som 

inte tar ut föräldraledighet, då, menar han, har den obestridda feministiska doktrinen visat sitt 

rätta ansikte. Hans definition av statsfeminismen lyder enligt följande; ”en antiintellektuell och 

frihetsfientlig humbugdoktrin”29, och likt andra kritiker vill ha inte dra ett likhetstecken mellan 

feminism och jämställdhet, utan menar snarare att den definitionen av jämställdhet, som 

vänsterfeminismen tagit patent på, inte leder till ett i realiteten jämställt samhälle - hur politiskt 

korrekt det än vara månne. 

 

3. Teori.  

När statsminister Stefan Löfvén klargör att ”Feminism ska genomsyra hela regeringens 

politik”, ger han inte uttryck för hur verkligheten faktiskt förhåller sig, utan lyfter snarare fram 

värden som anger hur den verkligheten bör se ut. När det handlar om att söka lösningar på hur 

vårt samhälle bör vara, är vi inne på normativa föreställningar, och för att här ge läsaren en 

bättre förståelse för hur jag har närmat mig textmaterialet, kommer jag att förklara den 

normativa teorin lite längre fram, men först ämnar jag presentera de tre feministiska 

inriktningarna som ingår min uppsats, nämligen; liberal-, radikal-, och socialistisk feminism. 

 

3.1. Feminismens grundtema.  

Innan jag går in på inriktningarna passar det bra att förklara de grundteman som jag nämnde i 

min frågeställning, och som utgör själva referensramen inom feminismen. Heywood30 använder 

uttrycket ”Core themes”, och beskriver dem enligt följande:  

• Det personliga och det politiska: Det personliga står för familje- och privatliv, det 

politiska är synonymt med samhället. Med andra ord handlar det om kvinnans roll i 

hemmet och i det offentliga, och huruvida de inverkar på varandra. 

• Könsmaktsordningen: Maktförhållandet mellan könen, och orsakerna därtill. 

• Jämställdhet: En jämn fördelning av inflytande, villkor och makt mellan könen.  

 

                                                                 
29 Martinsson Roland Poirier. Kapitulera inte för statsfeminismen. 
30 Heywood Andrew. (2012:229 ff) 
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• Kön och genus: Kön representerar de uppenbara biologiska skillnaderna mellan man 

och kvinna. Genus är ett uttryck för de kulturella och stereotypa indelningarna i vad som 

anses vara feminint och maskulint.  

Det som särskiljer liberal, radikal- och socialistisk feminism är just hur de förhåller sig till de 

ovan nämnda begreppen. 

 

3.2. Liberal feminism.   

Den liberalistiska grundtanken om människors lika värde, syftade ursprungligen på männens 

rättigheter att anamma de frihetsidealen. Individens grundläggande fri- och rättigheter, och 

hävdandet av människan som en rationell varelse, ansågs inte beröra kvinnor då de betraktades 

som känslostyrda och utan kapacitet att fatta förnuftiga beslut, egenskaper som inte ansåg lämpa 

sig i politiska- och offentliga sammanhang31. Enligt liberalfeminismen bedöms det här vara en 

seglivad myt som fortfarande hänger kvar i delar av samhället.  

Den liberala feminismen fick sitt första genombrott vid sekelskiftet omkring år 1900, och som 

namnet antyder är det liberalismens tankar och idéer som här utgör själva fundamentet. Med 

argumenten att kvinnor, i lika stor utsträckning som män, besitter förmågan till rationellt 

beslutsfattande, och att kvinnor bör ges ”the same rights and priviliges as men on the ground 

that they are ’human beings’32, arbetade den generationen av liberala feminister för att ge 

kvinnor tillträde till det offentliga, vilket så småningom resulterade i myndighetsförklaring33, 

kvinnlig rösträtt samt rätten till högre utbildning.   

Dagens liberalfeminism har fortsatt i samma anda. Genom utbildning, lika möjligheter på 

arbetsmarknaden, tillgång till högre befattningar inom politik- och yrkesliv, försvinner 

kvinnans position som en andra klassens medborgare34. Karriär, offentligt inflytande och egen 

ekonomi ses således som ett medel att avlägsna maktstrukturen, vilket resulterar i ett jämställt 

samhälle. De eventuella könsroller som däremot utspelar sig inom hemmets fyra väggar tillhör, 

enligt liberalfeminismen, individens privata sfär, och är ingenting utomstående krafter ska 

befatta sig med.  

 

                                                                 
31 Gemzöe Lena. (2002:32) 
32 Heywood Andrew. (2012:237) 
33 Den gifta kvinnan ansågs myndig först år 1921. (Lena Gemzöe, 2002:36) 
34 Gemzöe Lena. (2002:37) 
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3.3. Radikal feminism. 

Under parollerna: ’det personliga är politiskt’ och ’patriarkatet’ gjorde radikalfeminismen 

entré i slutet av sextiotalet. Då integreringen av kvinnor i samhället ofta var synonymt med en 

underordnad roll på arbetsplatsen, riktade rörelsen sin uppmärksamhet på patriarkatet, dvs. den 

samhällsordning som gör att mäns dominans över kvinnor kan bestå och fortgå, och hävdar att 

denna behöver upplösas innan vi kan gå vidare i strävan efter ett jämställt samhälle. Det 

patriarkaliska samhällssystemet, som även beskrivs i termerna av ett ”sex-class system”35, 

anses upprätthållas med hjälp av den sexuella objektifieringen av kvinnan, ett förtryck som                                              

radikalfeminismen hävdar är ”the most fundamental feature of society” 36 . Pornografi, 

prostitution, sexualitet och mäns våld mot kvinnor, fördes med radikalfeminismens intåg upp 

på den feministiska agendan. 

Jennifer Rich 37  förklarar att radikalfeminismen anser att idén om kvinnan, som en andra 

klassens medborgare, är så djupt cementerad, inom samhällets alla nivåer att det krävs radikala 

förändringar innan den verkligheten kan förändras. Tyvärr har benämningen; radikal, ofta 

utsatts för missförstånd, och associerats med en slags militant omstörtande verksamhet. I själva 

verket är ordet taget från det latinska namnet för rot (radix), och är då synonymt med rörelsens 

strävan efter att få bukt med själva grundorsaken (roten) till kvinnans underordnade ställning, 

nämligen patriarkatet.38  

Patriarkatet anses ha sitt ursprung inom hemmets fyra väggar, och den radikala feminismen 

menar således att det är där könsrollerna skapas och frodas. Under parollen; det personliga är 

politiskt, som jag inledningsvis nämnde, beskrivs den privata sfären som den punkten ”where 

women’s oppression was founded.”39 Här menar rörelsen att om inte kvinnan har möjligheter 

att befria sig från den könsroll hon kan tvingas anamma i sitt hem, som kan komma till uttryck 

i form av förakt, våld eller en allmänt underordnad position, kan vi omöjligen tala om 

jämställdhet. 

 

 

 

                                                                 
35 Madsen Deborah L. Feminist Theory and Literary Practice. (200:152 ff) 
36 Heywood Andrew.  (2012:242) 
37 An Introduction to Modern Feminist Theory. (2007:16 ff)  
38 http://ungafeminister.se/bloggen/2014/10/7/en-lektion-i-radikalfeminism (Tina Vernon) 
39 Randall Vicky. (2010:115) 

http://ungafeminister.se/bloggen/2014/10/7/en-lektion-i-radikalfeminism
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3.4. Socialistisk feminism.  

När liberalfeminismen arbetar för att kvinnan ska ta plats i det offentliga livet, och de radikala 

feministerna bekämpar den manliga samhällsdominansen, dvs. patriarkatet, hävdar den 

socialistiska inriktningen att kvinnans underordning är ett direkt resultat av det kapitalistiska 

systemet.  

Influerad av Marx och Engels40, uppstod den socialistiska feminismen mellan 60- och 70-talet, 

och trots att Marx inte kan beskrivas som en feminist, har hans teorier här fått stå modell som 

förklaring till könsmaktsordningen 41 . Enligt den socialistiska feminismen är kapitalismen 

synonymt med förtryck av de lägre samhällsklasserna, vilket anses drabba arbetarklasskvinnan 

i dubbel bemärkelse, dels i egenskap av lågavlönad arbetskraft men även i rollen som kvinna. I 

Political Ideologies42 förklaras det här närmare med att kvinnan, i den traditionella rollen som 

huvudansvarig för hemmets alla sysslor, anses göda det kapitalistiska systemet genom att bl.a. 

underlätta för mannen att klara av långa arbetsdagar, och går hon ut i arbetslivet tillhör hon den 

lägst avlönade gruppen i samhället, ingetdera gynnar kvinnans emancipation, men bedöms 

gagna den rådande maktstrukturen. Det personliga är således även det politiska.  

Inom den socialistiska feminismen är således patriarkatet liktydigt med det kapitalistiska 

samhällsystemet, ett system skapat av män – för män. Även om klasskampen är av betydelse, 

lyfter inriktningen även fram den sexuella exploateringen av kvinnan, och för många nutida 

socialistiska feminister står den högre upp på agendan  

Den sexuella objektifieringen av kvinnan, ensamma mödrars situation, kvinnors möjlighet till 

självförsörjning och lågavlönade kvinnoyrken, är några exempel på frågor som drivs av den 

socialistiskt feministiska rörelsen. 

 

3.5. Normativ teori. 

Som jag nämnde i början av kapitlet innebär den normativa teorin en uppfattning om hur det 

goda samhället bör se ut, och vilka normer som bör vara vägledande för att nå fram till det 

målet. Enligt Buckler kan teorin definieras med en enda mening, nämligen;” What is the best 

                                                                 
40 Karl Marx och Friedrich Engels. Bl.a. kända för att ha skrivit; Kommunistiska manifestet.   
41 Gemzöe Lena. (2002:58) 
42 Heywood Andrew. (2012:241) 
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way to live?” 43. För att genomföra en vetenskaplig analys av material med just karaktären bör-

frågor44, används den normativa metoden. 

Den normativa inriktningen grundar sig således på värden, och varje analys har följaktligen 

detta som utgångspunkt. När vi talar om jämställdhet är det alltså det värdet som ska analyseras. 

Fördelen i det här fallet, menar Badersten45, är att det inte rör sig om ett värde som är baserat 

på uppsatsförfattarens godtycklighet, utan har snarare en allmän vedertagen innebörd, dvs. en 

intersubjektiv giltighet.  

Det finns dock olika sätt att förhålla sig till värden. En position hävdar att det enbart handlar 

om subjektiva känslouttryck, helt utan verklighetsförankring, och är således ingenting som 

vetenskapen bör spilla sitt krut på46, och det är naturligtvis omöjligt att genomföra en normativ 

analys utifrån den ståndpunkten. Värdenaturalismen47, å sin sida, anser att de värden som, 

exempelvis, socialdemokraterna och miljöpartiet lyfter fram under parollen; Världens första 

feministiska regering, mycket väl kan analyseras, och vill mena att då det är värden som 

”existerar i realistisk mening”48, är ett empiriskt tillvägagångssätt fullt möjligt.  

Min förhållning till textmaterialet är således av värdenaturalistisk natur. När det sedan gäller 

att analysera själva innehållet tillämpar jag en ”normativ analys i egentlig mening”49, vilket 

innebär att jag lyfter fram de värdeföreställningar som utmärker sig i regeringens handlingsplan, 

och sedan därifrån söker finna överrensstämmelser med de feministiska ställningstagandena. 

 

4. Analysschema.  

För att skapa en idealtyp, som jag tidigare beskrev som en slags komprimerad bild av de olika 

inriktningarna, har jag valt nedanstående tabell. Feminismens grundteman, som förklarades i 

förra kapitlet, har här placerats i raden längst till vänster, med modifieringen att begreppet; 

kön och genus, har ersatts av mål50. Kolumnerna som sedan följer utgör en idealtyp av de 

aktuella feministiska inriktningarna.  

                                                                 
43 Buckler Steve. Theory and Methods in Political science. (2010:156) 
44 Uttrycket är lånat från; Normativ metod. Att studera det önskvärda. (2006:7) 
45 Normativ metod. Att studera det önskvärda. (2006:23) 
46 Inriktningen går under namnet; Värdenihilism. Normativ metod. Att studera det önskvärda. (2006:66) 
47 Badersten Björn. (2006:65 ff) 
48 Badersten Björn. (2006:41) 
49 Badersten Björn. (2006:189) 
50 Heywood Andrew. Core goal. (2012:246) Tabellen längst ner på den sidan. 
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För att lyckas besvara min frågeställning, ska de fem huvudkategorierna, som ingår i 

regeringens handlingsplan, placeras in i analysschemats vänsterrad. Obetalt hem- och 

omsorgsarbete, som utgör en av de fem kategorierna, ska exempelvis in under begreppet; Det 

personliga och det politiska. Därefter ska kolumnerna läggas över de definieringar, 

förklaringar och riktlinjer som regeringen lyfter fram i respektive kategori, för att på så vis 

finna överrensstämmelser med den liberala-, radikala-, och socialistiska feminismen. 

 

Feministisk inriktning Liberalfeminism Radikalfeminism Socialistisk feminism 

Det personliga och det 

politiska. 

Bör hållas åtskilda. 

Individen avgör 

nämligen själv hur 

könsrollerna utformas 

inom hemmets fyra 

väggar.  

Bör inte hållas åtskilda., 

då hemmet anses vara en 

grogrund för den 

kvinnosyn som sedan 

präglar hela samhället. 

Bör inte hållas åtskilda, då 

kvinnans roll i hemmet kan 

gynna kapitalismen. 

Könsmaktsordningen. Manlig dominans av 

inflytande inom det 

offentliga. 

Patriakatet, dvs. den 

samhällsordning som, 

med hjälp av 

pornografin, understödjer 

mäns dominans över 

kvinnor. 

Patriakatet är synonymt med 

det kapitalistiska systemet; 

en rådande maktstruktur, 

med objektifieringen som 

parhäst, vilket drabbar 

arbetarklasskvinnan hårdast. 

Jämställdhet. När kvinnan betraktas 

som rationell, och 

bedöms utifrån 

kompetens, utbildning 

och personliga 

egenskaper, på samma 

villkor som mannen. 

När det patriarkaliska 

systemet avsätts och 

objektifieringen av 

kvinnan upphör, vilket 

innebär att hon inte 

bedöms utifrån en 

ofrivillig könsroll, då har 

vi nått jämställdhet. 

Uppnås genom införandet av 

ett samhällsekonomiskt 

system som lutar mer åt det 

socialistiska hållet. 

Försvinner kapitalismens 

klassindelning upphör även 

kvinnans underordnande 

roll. 

Mål. Att få in kvinnor på 

höga befattningar inom 

politik- och yrkesliv. 

Att lyckas avskaffa det 

patriarkaliska systemet, 

dvs. radikala 

förändringar av 

kvinnosynen inom 

samhällets alla nivåer. 

En omstrukturering av 

samhällets ekonomiska 

system, där en socialistisk 

påverkan skapar goda 

förutsättningar för 

jämställdhet. Även den 

sexuella exploateringen av 

kvinnan skall upphöra. 

Tabell 1. Analysschema med de feministiska kärnbegreppen till vänster, därefter kolumner som utgör en idealtyp. 

 

4.1. Analys.  

Med strategin att gå igenom en kategori i taget, ämnar jag söka svar på hur handlingsplanen 

förhåller sig till feminismens grundteman, för att på så vis få fram vilken typ av feminism det 

är som kommer till uttryck i regeringens handlingsplan. 
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4.2. Makt och inflytande. 

Den feministiska handlingsplanens första kategori; Makt och inflytande, har jag placerat 

under begreppet; Könsmaktsordningen. Kategorin understryker vikten av att skapa ett 

samhälle med en likvärdig fördelning av den offentliga makten mellan könen, dvs. ”en jämn 

representation i beslutsfattande församlingar och på ledande positioner” 51, och med tydliga 

liberalfeministiska värderingar, i form av; ”könsfördelning”52,  men även med möjligheten 

”att påverka vilka frågor som hamnar på dagordningen”53, önskar regeringen således 

frambringa ett klimat där kvinnor och män, på samma villkor, främjas till att klättra på 

karriärstegen och nå höga befattningar.    

Betydelsen av kvinnors möjlighet till att påverka, istället för att passivt påverkas, löper som 

en röd tråd genom kategorin, och det beskrivs som en självklar förutsättning för att avveckla 

könsmaktsordningen och nå ett jämställt samhälle, dock vill kategorin understryka att vi har 

en bit kvar till mål, då ” makten i samhället inte är jämnt fördelad mellan kvinnor och män, 

varken kvantitativt eller kvalitativt”54. Här har dock staten tagit en del av ansvaret, vilket har 

resulterat i ”en jämn könsfördelning i de statligt helägda bolagens styrelser”55. När det sedan 

gäller kvinnor inom de börsnoterade företaget, påpekas det att 2016 var andelen endast 6 

procent, och att den ”utvecklingen tyder på att det finns mekanismer som gynnar män när det 

gäller att få betydelsefulla positioner inom näringslivet”56. 

Utvecklingen beskrivs ändå som framåtskridande, där regeringen och riksdagen har föregått 

med gott exempel genom att skapat en jämn könsfördelning. Samtidigt påpekas det bl.a. att 

kvinnor tenderar att bli överrepresenterade i positioner inom kultur- och socialutskott, och 

männen dominerar inom, vad som förklaras vara de ”tyngre utskotten, såsom konstitutions- 

justitie- respektive finansutskottet”57. Ett glapp, som radikalfeminismen hade förklarat med de 

patriarkaliska maktstrukturerna, vilka leder till att kvinnlig representation inte alltid är 

synonymt med delad makt och jämställdhet – detta är dock ingenting som nämns i 

sammanhanget. 

                                                                 
51 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:8 ff) 
52 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:9) 
53 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:72) 
54 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:57) 
55 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:157) 
56 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:11) 
57 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:10) 
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Om vi med hjälp av analysschemat, läser av hur de tre feministiska inriktningarna förstår 

begreppet; Könsmaktsordningen ser vi här klara indikationer på liberalfeministisk politik. 

Genom, som det heter, ett aktivt förändringsarbete58 vill regeringen nämligen bana vägen för 

en jämn könsfördelning på höga befattningar inom politik- och yrkesliv, vilket är synonymt 

med liberalfeminismens strävan efter att bryta den manliga dominansen av makt och 

inflytande inom samhällets alla nivåer och förgreningar.  

Sammanfattning: Handlingsplanens första kategorin; Makt och inflytande, ligger således helt i 

linje med liberalfeminismens syn på grundtemat; Könsmaktsordning. 

 

4.3. Ekonomisk jämställdhet.  

Ekonomisk jämställdhet, som är den andra kategorin i regeringens feministiska handlingsplan, 

placeras i analysschemat under begreppet jämställdhet. Kategorin lyfter fram nödvändigheten 

i att skapa individuella förutsättningar för män och kvinnor att kunna försörja sig, där 

arbetslöshet och kvinnors deltidsarbetande, osäkra anställningar, högre sjukfrånvaro, och de 

lägre lönerna inom kvinnodominerande yrken, nämns som hinder i vägen för att nå 

ekonomisk jämställdhet mellan könen. För att vända utvecklingen talas det lite luddigt om 

”framåtskridande planer”59. 

Om vi följer kolumnerna i mitt analysschema och tar fram den liberala-, radikala-, och 

socialistiska feminismens uppfattning om jämställdhetsbegreppet, utmärker sig den här 

kategorin av de två sistnämnda. Här talar regeringen nämligen om att skapa incitament för 

arbete och utbildning, och att de redan existerande arbetsmarknadspolitiska insatserna, likt 

exempelvis arbetslöshetsförsäkringen, ska fortgå, och så ska även befintliga ”ersättningar och 

bidrag från transfereringssystem”60. Det förklaras även att regeringen ”arbetar med ett 

jämställdhetsperspektiv i budgetpolitiken”61, vilket bl.a. innebär att ”samhällets resurser ska 

komma hela befolkningen till del”62. Jämställdhet ska således uppnås genom att skapa ett 

samhälle där alla kvinnor, oavsett socioekonomiska omständigheter, ska ges möjlighet att 

försörja sig. Ett politiskt mål som, enligt analysschemat, stämmer bra överens med 

                                                                 
58 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:155) 
59 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:74) 
60 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:75) 
61 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:156) 
62 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:156) 
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socialistfeminismens uppfattning om jämställdhet; nämligen ett samhällsekonomiskt system, 

där en omfördelning av resurser jämnar ut klasskillnaderna.  

Kategorin innehåller även inslag av radikalfeminism. För att komma till rätta med den 

könssegregering som fortfarande existerar inom bl.a. studie- och yrkesval, talas det nämligen 

om att ”motverka traditionella könsmönster och att aktivt främja jämställdhet”63, och här 

läggs en speciell betoning på vikten av att avprogrammera flickor och pojkars stereotypa 

genussyn redan i tidig skolålder64. Om vi nu återgår till analysschemat och lägger det över 

uttalandena, finner vi överrensstämmelser med radikalfeminismen, både i kolumnen med 

själva grundbegreppet; Jämställdhet, men även under kolumnen; Mål, då kampen mot det 

patriarkaliska samhället, och de nödvändiga radikala förändringarna av kvinnosynen, 

utvecklas åt rätt håll om politiska attitydförändrande åtgärder sätts in på ett tidigt stadium. 

Sammanfattning:  Den andra kategorin i regeringens feministiska handlingsplan; Ekonomisk 

jämställdhet, stämmer således överens med den socialistiska-, och radikala feminismens syn 

på grundtemat; Jämställdhet.  

 

4.4. Obetalt hem- och omsorgsarbete.  

Obetalt hem- och omsorgsarbete är den tredje kategorin i regeringens feministiska 

handlingsplan, och placeras i analysschema under rubriken; Det personliga och det politiska, 

och precis som radikalfeminismen hävdar, betonar regeringen här vikten av att skapa ett 

jämställt klimat inom hemmets fyra väggar.  

Enligt kategorin är det kvinnor som utför den största delen av det obetalda hemarbetet, i form 

av; städning, matlagning, inköp, omsorgen av barn och omhändertagande av den äldre 

generationen, medan männen lägger större delen av sin tid på att utföra betalt arbete65, en 

uppdelning som anses hämma kvinnans livschanser, och i likhet med analysschemats första 

kolumn under radikalfeminismen, framhåller  regeringen här att de könsroller som utspelar 

sig inom hemmets fyra väggar är som ringar på vattnet, dvs. det påverkar inte enbart 

familjemedlemmar – det präglar hela samhället66. Med politiska uppmaningar och insatser vill 

                                                                 
63 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:26) 
64 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:26) 
65 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:29) 
 
66 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:66) 
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regeringen därför skapa incitament för att ”kvinnor och män ska ta samma ansvar för 

hemarbetet”67. 

Går vi tillbaka till analysschemat och läser av hur de tre ismerna förstår kärntemat; Det 

personliga och det politiska, ser vi sålunda att den här kategorin ligger helt i linje med 

radikalfeminismen. Sätter vi därefter fingret i kolumnen under den socialistiska feminismen, 

och uppmärksammar det jag nämnde i stycket ovan angående; omhändertagande av den äldre 

generationen, finner vi beröringspunkter även här. Enligt kategorin, i regeringens 

handlingsplan, har nämligen besparingarna inom äldreomsorgen resulterat i en ökad 

anhörigomsorg, en anhörigomsorg som till största delen utförs av kvinnor68. För trots att de 

flesta äldre önskar sig en offentlig omvårdnad, utförs den oftast av en dotter69. I enlighet med 

socialistfeminismen är det således en utveckling som gynnar det samhällsekonomiska 

systemet – på kvinnans bekostnad. När handlingsplanen nu framhåller vikten av att äldre ska 

ges tillgång till en ”god offentligt finansierad omsorg”70, är det därför inte helt långsökt att 

ana en socialistfeministisk påverkan. 

Sammanfattning: Som framgått ligger handlingsplanens tredje kategori; Obetalt hem- och 

omsorgsarbete, helt i linje med radikalfeminismens tolkning av grundtemat; Det personliga 

och det politiska, men handlingsplanen innehåller även inslag av socialistisk feminism. Den 

liberala feminismen, å sin sida, motsätter sig all politik som försöker forma den privata sfären, 

och lyser av den anledningen helt med sin frånvaro. 

 

4.5. Mäns våld mot kvinnor. 

Handlingsplanens fjärde kategori; Mäns våld mot kvinnor, placerar jag under två rubriker i 

analysschemat, nämligen; Könsmaktsordningen och Jämställdhet. Anledningen är 

handlingsplanens beskrivning av det könsrelaterade våldet såsom ”den yttersta konsekvensen 

av den maktobalans som råder mellan kvinnor och män”, och samtidigt förklaras det att 

”regeringen anser att mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt 

samhälle”71, med andra ord; en könsmaktsordning som är en omöjlig komponent i ett fortsatt 

jämställdhetsarbete.   

                                                                 
67 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:68) 
68 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:79) 
69 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:173) 
70 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:79) 
71 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:83) 
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Kategorin förklarar vidare att mäns våld mot kvinnor, som här innefattar ”alla former av 

fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt, hot och våld”72, oftast sker inom hemmets fyra väggar, 

där förövaren antingen är en bekant eller närstående. Nedslående undersökningar pekar här på 

att cirka 80% av de våldsutsatta kvinnorna aldrig polisanmäler, och angående det sexuella 

våldet bedöms mörkertalet vara upp till 95%73. Några orsaker till att kvinnor avstår från att 

anmäla nämns inte, åtminstone inte bokstavligen, men det framhålls att polisanmälningarna 

har ökat, samtidigt som antalet lagföringsbeslut74 ”inte ökat i motsvarande takt”75. 

Män som utsätter kvinnor för våld återfinns, enligt den här kategorin, inom samhällets alla 

skikt, där den gemensamma nämnaren beskrivs vara ”stereotypa normer kring maskulinitet 

och negativ inställning till jämställdhet”76, kategorin understryker således att det finns ” en 

tydlig koppling mellan kön, maskulinitetsnormer och utövande av våld”77. Lyfter vi nu fram 

analysschemat kan vi, med hjälp av radikal- och socialistfeminismen, förklara den här 

kategorin i regeringens handlingsplan som en direkt följd av patriarkatet, dvs. den 

maktstruktur som understödjer mäns dominans över kvinnor. 

Som framgår av min sammanfattning, handlar kategorin; Mäns våld mot kvinnor, till största 

delen om utsatthet i hemmet och en snedvriden kvinnosyn. Går vi tillbaka till analysschemat 

och tar fram de tre ismernas förståelse av begreppen; Könsmaktsordning och Jämställdhet, är 

det vid första anblicken lätt att välja bort liberalfeminismen, samtidigt bör det påpekas att 

inriktningens kamp för ett jämnfördelat offentligt inflytande, där en kvinnlig och manlig 

kollega bedöms efter likartade kriterier, underlättas betydligt i ett samhälle där sunda 

könsnormer frodas. 

När så kategorin framhäver vikten av en ”uppgörelse med normer som rättfärdigar våld och 

begränsningar av kvinnors och flickors handlingsutrymme och livsval”78,  och vidare 

förklarar att regeringens tioåriga (!) strategi ämnar bekämpa ”kommersialisering och 

exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi i syfte att reproducera 

föreställningar om kvinnors underordning”79, handlar det således om en nedmontering av 

könsmaktsordningen, dvs. patriarkatet. Återvänder vi till analysschemat, och läser av 

                                                                 
72 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:33) 
73 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:36) 
74 Lagföringsbeslut innebär att våldsutövaren har förklarats skyldig till brottet. 
75 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:36) 
76 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:38) 
77 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:82) 
78 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:109) 
79 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:114) 
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kolumnerna som beskriver den liberala-, radikala- och socialistiska feminismens uppfattning 

om begreppet; Könsmaktsordning och Jämställdhet, finner vi att de två sistnämnda ismerna, 

likt regeringens handlingsplan, ser de patriarkaliska strukturerna som ett hinder i vägen för att 

nå jämställdhet. Dock lutar den socialistiska feminismen mer åt det antikapitalistiska hållet, 

och då det inte berörs i kategorin, blir det radikalfeminismens tolkning av grundbegreppen 

som här har störst genomslagskraft. 

Sammanfattning: Handlingsplanens fjärde kategori: Mäns våld mot kvinnor, har klara 

beröringspunkter med radikalfeminismens syn på det patriarkaliska systemet, där en 

nedlåtande kvinnosyn, våld och objektifiering ses som en självklar ingrediens. Samtidigt bör 

det tilläggas att även om liberalfeminismen inte profilerat sig i den här frågan, och då den 

socialistfeministiska definitionen av patriarkatet skiljer sig en aning från den radikala, så 

motsätter de sig naturligtvis alla former av våld och förnedring. 

4.6. Hälsa. 

Handlingsplanens femte kategori; Hälsa, placeras i analysschemat under rubriken; Mål. 

Kategorin inleder med att understryka vikten av att nå fram till ett jämställt samhälle, då en 

ojämn fördelning av makt och inflytande, obetalt hem- och omsorgsarbete, ekonomisk 

ojämställdhet och mäns våld mot kvinnor, leder till en ökad ohälsa bland kvinnor, ”frågan om 

hälsa kan således ses både som en konsekvens av graden av jämställdhet och som en 

förutsättning för att nå de jämställdhetspolitiska målen”80.  

Som det kanske framgår av rubriken, belyser kategorin de skillnader som finns mellan 

kvinnor och mäns hälsa. Det förklaras att män, i betydande större utsträckning än kvinnor, 

råkar ut för arbetsplatsolyckor, kvinnor däremot ”drabbas i högre grad av arbetsrelaterade81 

sjukdomar och är sjukskrivna i högre grad än män”82. Det finns även ett samband mellan 

kvinnors sjukfrånvaro och ett betydande ansvar för hem- och omsorgsarbete, och när det 

gäller anledningar till sjukfrånvaron, bedöms de ”psykiatriska diagnoserna”83 vara bland de 

vanligaste orsakerna; en tilltagande sjukdomsbild hos både kvinnor och män, men 

ökningstakten dominerar bland kvinnor. För att återigen nämna sjukskrivningar, så har de 

självfallet en negativ inverkan på den ekonomiska jämställdheten, och det finns ett ”starkt 

                                                                 
80 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:42) 
81 Exempel på arbetsrelaterade sjukdomar är; ryggbesvär, utmattning och värk. 
82 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:45) 
83 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:45) 
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stöd i forskningen om sambandet mellan våldsutsatthet och ohälsa”84, samt en konstaterad 

”koppling mellan ohälsa och den ojämna fördelningen av det obetalda arbetet”85.  

En ökad hälsa bland Sveriges kvinnliga befolkning uppnås sålunda genom, som det uttrycks; 

”jämställdhetsintegrering”86, vilket innebär att ett ”jämställdhetsperspektiv införlivas i allt 

beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett 

deltar i beslutsfattandet”87. Den feministiska politiken förs således på bred front, där de 

kategorierna som ingick i min analys är delmål som gemensamt ska leda fram till regeringens 

övergripande mål – ett jämställt samhälle88, når vi dit skapas sålunda en mer jämställd hälsa, 

dvs. kvinnor kommer inte längre att utmärka sig inom sjukskrivningsstatistiken. Tar vi nu 

fram analysschemat och följer kolumnerna som förklarar den liberala-, radikala-, och 

socialistiska feminismens uppfattning om de mål som skall uppnås, blir det en upprepning, 

eller rättare sagt; en repetition av min analys rörande regeringens handlingsplan i förhållande 

till feminismens grundteman. 

Delmål 1; Makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter 

till att påverka beslutsfattande, dvs. ”En jämn fördelning av makt och inflytande”89. Lägger vi 

analysschemat över delmålet finner vi beröringspunkter med liberalfeminismens mål att få in 

kvinnor på öga befattningar inom politik- och yrkesliv. 

Delmål 2; Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ges ”samma möjligheter och villkor 

i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut”90, ett 

delmål som har överrensstämmelser med socialistfeminismens mål att omstrukturera 

samhällets ekonomiska system. 

Delmål 3; Obetalt hem- och omsorgsarbete. Här vill regeringen skapa ett jämnt 

ansvarstagande och en jämlik fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, vilket 

enligt analysschemat har beröringspunkter med radikalfeminismens mål att avsätta 

patriarkatet, vilket resulterar i radikala förändringar av kvinnosynen 

Delmål 4; Mäns våld mot kvinnor. Av förklarliga skäl är den feministiska handlingsplanens 

delmål att mäns våld mot kvinnor ska upphöra; ”Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 

                                                                 
84 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:81) 
85 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:81) 
86 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:45) 
87 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:45) 
88 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:67) 
89 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:67) 
90 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. (2016:68) 
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samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet”91. Går vi tillbaka till analysschemat och 

jämför hur liberal-, radikal-, och socialistfeminismen ser på begreppet; Mål, finner vi även här 

radikalfeministiska beröringspunkter, då ett avlägsnande av det patriarkaliska systemet leder 

till ett sunt genustänkande. 

Delmål 5; En jämställd hälsa. Som det förhoppningsvis framgått, når regeringen delmålet då 

de övriga delmålen är uppfyllda. En jämställd fördelning av makt och inflytande, ekonomisk 

jämställdhet, delat ansvar för hem och omsorg, och bibehållen kroppslig integritet, är således 

synonymt med kvinnors hälsa. 

Sammanfattande slutsatser: Kategorierna i regeringens feministiska handlingsplan har 

övervägande likheter med den radikala och socialistiska inriktningens tolkning av 

feminismens grundteman. Den liberala feminismen utmärker sig endast i den första kategorin; 

Makt och inflytande. 
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5. Avslutande diskussion. 

Min analys av regeringens feministiska handlingsplan pekar på ett övervägande 

radikalfeministiskt inflytande, och den första frågan som då infinner sig är om en annan 

metod hade lett fram till ett avvikande resultat? Mitt svar är, nej! Då min ambition var att få 

fram vilken av de tre, för uppsatsen aktuella, feministiska inriktningarna som kom att 

dominera handlingsplanen, handlar det således inte om att läsa mellan raderna, utan snarare 

att få fram den manifesta informationen, m.a.o. hade inte innehållet ändrats av ett metodbyte.  

Anledningen till radikalfeminismen fick störst genomslagskraft i regeringens handlingsplan 

vill jag förklara med att inriktningen spänner över ett brett fält. Genom att referera till det 

patriarkaliska systemet och dess anhängare, levererar radikalfeminismen en slags 

övergripande tolkning som är ytterst applicerbar – därmed inte sagt att den är felaktig. Då min 

analys även pekar på ett socialistfeministiskt inflytande, kan vi dra slutsatsen att det som 

beskrivs som vänsterfeminism, står för genomslagskraften i regeringens handlingsplan.  

Frånvaron av ett betydande liberalfeministiskt inflytande, kan tolkas utifrån inriktningens 

profilering inom offentlig makt och inflytande, och det fokus som där läggs på en jämn 

könsfördelning, övriga feministiska frågor tycks hamna långt ner på agendan. För att ge 

statsfeminismen en mer liberalfeministisk innebörd behöver inriktningen således utöka sin 

repertoar 
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