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Abstract 

The aim of this study is to examine if the Liberals interpretation of freedom affects the 

political party's ability to implement reforms which helps to improve the power structure 

between women and men. The study focus on the Liberal’s gender policy to further examine 

how the policy reflects liberal values to first establish the Liberal’s liberal position. 

Furthermore that will provide a background for the Liberals gender policy arguments which 

will be examined through theories of liberty, policy management and feminism. By using a 

qualitative idea analysis, this study aims to first distinguish the ideas behind the Liberals 

gender policy, and then examine if the parties gender policy actually works towards improve 

the power structures between women and men. The results of this study shows that there is 

tension between the Liberals liberal position and the general gender policy goals, which the 

party is allegedly working towards. The results show that the tension stems from liberal 

values which inhibit the Liberals to implement reforms that provides an effective protection 

from the power structures which systematically penalizes women. 

 

 

 

Nyckelord: Liberalerna, Föräldraförsäkring, familjepolitik, jämställdhet, feminism, 

liberalism, frihetstolkning. 
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Inledning 

“Även om Sverige har kommit långt jämfört med andra länder finns det starka traditioner 

och strukturer som begränsar individens frihet och möjlighet att delta fullt ut i samhället. 

Insikten att denna ofrihet särskilt drabbar kvinnor och att dessa maktstrukturer måste brytas 

gör Liberalerna till ett feministiskt parti”  I följande citat klargör Liberalernas partiledare 1

Jan Björklund vad som utgör problematiken bakom den bristande jämställdheten och 

uttrycker även att Liberalerna vill verka för att öka jämställdheten. Liberalerna uttrycker i 

sitt partiprogram att de vill göra det självklarare för föräldrar att dela lika på 

föräldraledigheten, men samtidigt står de fast att de inte vill införa könskvotering inom 

föräldraförsäkringen trots att föräldraförsäkringen kan betraktas som ett effektivt verktyg för 

att uppnå de feministiska mål som Liberalerna strävar efter att nå.   2

 
1.1  Problemformulering 

Försäkringskassan beskriver föräldraförsäkringen som ett effektivt verktyg som bidrar till att 

öka jämställdheten på många olika områden i samhället. Den stora anledningen till varför 

det införts politiska reformer för att förenkla ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen är då 

forskning av området har visat att ojämställdhet i arbetslivet och hemmet hänger ihop, och 

ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen har redan idag fått positiva effekter på 

jämställdheten.   3

 

Liberalerna motiverar deras ovilja att införa könskvotering inom föräldraförsäkringen med 

att de vill tillåta familjerna själva styra över det valet, vilket är i linje med den liberala 

grundtanken om vad som anses privat och offentligt och vilket i sin tur är i linje med den 

klassiska liberalistiska frihetstolkningen. Ur en feministisk utgångspunkt är viljan att skilja 

på vad som är privat och offentligt problematiskt, det har sitt ursprung i historien där det 

endast var de egenägda männen som ansågs tillhöra det offentliga, vilket i sin tur innebar att 

det var den gruppen som fick politiska rättigheter, medan kvinnor tillhörde det privata och 

1   Björklund, Jan. (2018). Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter. Sid 2. 
2 Liberalerna. (2018). Politik A-Ö.  
3 Försäkringskassan. (2014). Föräldraförsäkringen och den nya föräldranormen. Sid 5. 
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inte ansågs vara värdiga av politiska rättigheter. Den ojämna maktstrukturen mellan kvinnor 

och män betraktas i modern tid fortfarande av många som ett problemområde, trots att 

kvinnor haft politiska rättigheter i många år.  

 

Den nuvarande utformningen av föräldraförsäkringen kan anses bidra till att upprätthålla 

den nuvarande könsordningen, där kvinnor är underordnade män. Även fast den nuvarande 

föräldraförsäkringen tillåter båda föräldrarna att stanna hemma under lika lång period så 

bidrar den ojämna maktrelationen mellan kvinnor och män till att förutsättningen för en 

jämn uppdelning är liten. Då kvinnor generellt tar längre föräldraledighet än vad män gör så 

innebär det även till att rådande könsnormer förstärks, vilket även bidrar till att systematiskt 

hålla kvinnor underordnade män då kvinnor förväntas anta ett beteende där de är dyrare att 

anställas då de generellt tar längre föräldraledighet än män.  Då den liberala frihetstanken 4

förutsätter en distinktion mellan det privata och det offentliga är det relevant att ställa sig 

frågandes till hur Liberalerna motiverar deras feministiska mål och vilka medel de vill ta till 

för att uppnå målen, och undersöka hur deras liberalistiska position påverkar partiets 

förmåga att implementera medel som kräver samhällelig förändring, vilket är grundbulten 

för feministisk politik.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka om Liberalernas frihetstolkning står i konflikt med 

grundläggande feministiska uppfattningen om vilka medel som anses nödvändiga för att öka 

jämställdheten, och hur det uttrycks med utgångspunkt i frågor om föräldraförsäkring och 

undersöka hur de underliggande argumenten förhåller sig till de allmänna feministiska 

målen. 

 

 

 

 

 

4  Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (red.) (2017). Politik och kön: feministiska perspektiv på 
statsvetenskap. Sid 95 
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1.3 Frågeställningar 

Uppsatsens övergripande frågeställning är att identifiera vilka spänningar/motsättningar som 

återfinns i Liberalernas feminism. I syfte att besvara den övergripande frågeställningen ska 

följande precisa frågeställningar besvaras: 

 

- Vilka frihetsvärden kan tydas ur Liberalernas jämställdhetspolitik? 

Och vad säger det om den idealbild de har av statens förhållande till 

medborgarna? 

- Hur påverkar Liberalernas idealbild av statens förhållande till 

medborgarna deras förmåga att implementera feministiska medel i 

praktiken? 

 

 

Uppsatsens frågeställningar ska besvaras med hjälp av den teoretiska ramen som innehåller 

Liberala människosynen, Liberal frihets teorier, teorier som statens funktioner, Feministisk 

teori samt begrepp.  

 

2. Tidigare forskning och Teori 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning kring uppsatsens ämne att presenteras, samt dess 

teoretiska ramverk som tydliggör för uppsatsens olika teorier, dessutom presenteras en 

ingående beskrivning av de valda teorierna.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom uppsatsens problemområde fokuserar främst på utformningen av 

föräldraförsäkringen och vad det innebär för jämställdheten samt vilka bakomliggande 

faktorer som bidrar till det ojämna uttaget trots den individuella föräldraförsäkringen. Det 

finns även studier som inriktar sig på liberal styrningsmentalitet vilket även går att kopplas 

till uppsatsens problemområde.  
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Roger Klinth - Göra pappa med barn 

Roger Klinth har studerat föräldraförsäkringen ur ett historiskt perspektiv i förhållande till 

jämställdhet och genus. I hans avhandling besvaras frågan varför uttaget av föräldraledighet 

är ojämn mellan kvinnor och män. Klinth angriper frågan med hjälp av “pappa rollen” eller 

“könsnormer” som teoretisk utgångspunkt, och använder det historiska perspektivet för att 

påvisa de bakomliggande faktorerna till det ojämna uttaget. Hans studie synliggör hur den 

politiska ambition som fanns för att öka männens uttag av föräldraledighet aldrig 

prioriterades, vilket han menar är ett resultat av synen på mäns engagemang i familjelivet 

som frivilligt, medan kvinnors engagemang ses som självklart. 

 

 

Wendy Brown - Undoing the Demos- Neoliberalism ́s Stealth Revolution 

Brown diskuterar hur en nyliberal styrningsdiskurs formar en syn på offentlig styrning och 

även för vilka tekniker som kan användas samt hur vi talar om och ser på offentlig styrning 

och relationen mellan stat och medborgare. Vidare menar Brown att en sådan diskurs också 

osynliggör politiska konflikter och intressemotsättningar, då den begränsar offentlig 

styrning till management enligt marknadsprinciper. Således har nyliberal styrningsmentalitet 

en inneboende logik vilket avpolitiserar politisk styrning och osynliggör politiska konflikter. 

Slutligen lyfter Brown att den effekt av en nyliberal styrningsmentalitet är en ökad 

ojämlikhet och att klyftorna ökar bland samhällets grupper.  5

 

 

2.2 Teoretiskt ramverk 

Uppsatsens teoretiska ramverk utgår delvis från Lena Halldenius beskrivning av 

liberalismen som uppbyggd av tre kärnor, den första kärnan är den liberala människosynen, 

vilket alla olika liberala positioner delar. Den andra kärnan är en viss tolkning av frihet, 

vilket varierar beroende på vilken liberal position man har, men den grundläggande synen 

på frihet som accepteras av varje liberal är att “ en individ är fri i den utsträckning andra 

personer inte interfererar, mot hennes vilja, i det hon avser att göra”. Den tredje kärnan 

5 Brown, Wendy (2015) Undoing the Demos- Neoliberalism ́s Stealth Revolution. 
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består av tankar kring rättigheter som individens garant mot kollektivets intressen, vilket kan 

översättas till vilka funktioner som staten bör ha. Därför används teorier om frihet för att 

identifiera vilket frihets tolkning Liberalerna har och sedan Rothsteins två grundprinciper 

om statens förhållande till medborgarna för att identifiera vilka funktioner Liberalerna anser 

att staten bör ha. Det ger oss svar på hur Liberalerna anser att samhället bör vara organiserat 

för att moralisk rättvisa ska råda, vilket är centralt inom liberal filosofi.  6

 

Identifieringen av Liberalernas syn på frihet samt deras syn på statens förhållande till 

medborgarna återger en referensram till Adam Swifts teori om Effektiv eller Formell frihet. 

Swifts teori används i syfte att utröna i vilken grad Liberalernas jämställdhetspolitik i 

praktiken syftar till att öka jämställdheten. 

 

Min hypotes är att det förekommer spänningar mellan Liberalernas liberala position och 

feminism som politiskt område, och att spänningen tar avstamp i den liberala 

frihetstolkningen som Liberalerna har, vilket i sin tur är ett resultat av den liberala 

människosynen som alla liberala inriktningar delar. Den inneboende spänningen som finns i 

Liberalernas feministiska inriktning uppstår därmed som ett resultat av att den inte erbjuder 

verktyg för att handskas med subtila maktrelationer vilket kan kritiseras ur ett feministiskt 

perspektiv då feminism fokuserar på problematiseringen av maktstrukturer mellan kvinnor 

och män. Sammanfattningsvis är det uppsatsen ska undersöka är om liberal feminism bär på 

en inneboende motsägelse.  

 

2.3 Den liberala människosynen 

Halldenius beskriver liberalismen som uppbyggd av tre kärnor, den första är den liberala 

människosynen. Den liberala människosynen är en tolkning som accepteras av samtliga 

liberala positioner. Enligt den liberala människosynen ses individen som den högsta 

auktoriteten för att bedöma kvaliteten av hennes eget liv. Man ser individen som sitt eget 

sanningsvittne, det är ingen annan som kan avgöra vad som är ett gott liv. En liberal anser 

att en individs livsval kan kritiseras, det ses som en naturlig konsekvens då liberalismen 

förutsätter varje individs oinskränkta rätt att utforma sina liv som de själva vill. Det är 

6    Halldenius, Lena (2003). Liberalism. Stockholm: Bilda. Sid 16 
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däremot ingen legitim anledning för att inskränka individens rätt att leva sitt liv som den 

själv vill. Den enda legitima grunden för en sådan inskränkning är då individens livsval 

direkt hindrar andra från att leva sina liv.  Den liberala teorin om statens funktioner bygger 7

på en specifik frihetstolkning, vilket i sin tur förklaras av en syn på människan. 

 

 

2.4 Frihetstolkningar 

Lena Halldenius menar att Positiv och Negativ frihet kan i en idémässig mening betraktas 

som de två liberala positionerna Socialliberalism och Nyliberalism. Socialliberalism likställs 

med positiv frihet och Nyliberalism likställs med negativ frihet. Således innebär det att båda 

frihetstolkningarna delar samma människosyn och accepterar även den liberala 

grundprincipen av frihet. De olika frihetstolkningarna skiljer sig dock i synen om vad 

rättvisan kräver och vilka funktioner den rättvisa staten skall ha.  Således innebär det att de 8

har olika uppfattningar om vad friheten i ett samhälleligt sammanhang kräver.  

 

2.4.1 Negativ frihet 

Det som utmärker negativ frihet är skydd mot individens rättigheter som grundar sig i 

skyldigheten att avstå från att handla. Således handlar negativa skyldigheter om att inte 

agera och rättigheter handlar om rätten att bli lämnad ifred. Negativa rättigheter skyddar 

individen mot övergrepp och säkerställer en sfär inom vilken individen kan leva som hen 

vill.  

 

Isaiah Berlin skriver i sin essä Two concepts of liberty om de två olika frihets begreppen, 

positiv och negativ frihet, vilket representerar två olika sätt att se på vad frihet är. Berlin 

menar att de två frihetstolkningarna till en början liknar varandra, men vid en fortsatt 

granskning av begreppen ser man att de utvecklas separat och skiljer sig från varandra i 

frågan om vad friheten kräver.  Berlin beskriver negativ frihet som: “ Med frihet menar jag 9

att man inte blir hindrad av andra. Ju större det område där jag inte är tvingad, desto större 

är min frihet”.  

7   Halldenius, Lena (2003). Liberalism. Stockholm: Bilda. Sid 22 
8 Halldenius, Lena (2003). Liberalism. Stockholm: Bilda. Sid 21 
9 Berlin, I, Essäer om frihet.  Sid. 18. 
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Anhängare av den negativa frihetstolkningen delar Berlins syn på vad frihet innebär. De 

som bejakar den positionen menar att frihet innebär att en individ inte direkt blir hindrad av 

andra att leva sitt liv. Att vara fri innebär ur denna position inte att en individ kan göra vad 

som helst, utan att förverkliga sig själv som den bästa och mest rationella versionen av sig 

själv.  Berlin är dessutom tydlig med att separera frihet från andra politiska begrepp som 10

bland annat jämlikhet, lika villkor och rättvisa, han menar att dessa begrepp inte utgör frihet 

och är därmed inte ett mål för en “äkta” liberal.  Vidare menar Berlin att om en person 11

avstår från en del av sin frihet på grund av att friheten är beroende av andras olycka och 

genom att avstå minskar personens skam inför den ojämlike som friheten grundas i, det som 

sker då är en total förlust av frihet, eftersom att en persons minskade frihet inte per 

automatik leder till att andras frihet ökar.  

 

Anhängare till den negativa frihetstolkningen hävdar att det endast är en närvaro av något 

som kan göra en individ ofri. Negativa rättigheter har inom liberalismen i praktiken ett 

högre värde än de positiva rättigheterna. Generellt erkänner alla liberaler negativa 

rättigheter, då de negativa rättigheterna skyddar individen mot övergrepp och tillåter dem 

leva i en sfär där individen får möjligheten att tänka, tala och agera som den vill. 

Anledningen till varför negativa rättigheter i större grad är mer accepterat inom liberalismen 

är på grund av att de positiva rättigheterna kräver ett visst ingrepp i de negativa 

rättigheterna, de positiva rättigheterna kräver en viss typ av frihetsinskränkningar som 

exempelvis beskattning av kapital. Den negativa frihetstolkningen förespråkar individuella 

rättigheter, vilket är rättigheter som kan appliceras på alla av samhällets medborgare och 

därmed behöver dessa rättigheter även vara universellt utformade. Kollektiva rättigheter 

tilldelas grupper vilket innebär rättigheter som en grupp ges som skydd mot 

majoritetssamhället.  

 

 

 

10  Halldenius, Lena (2003). Liberalism. Stockholm: Bilda. Sid 39.  
11    Halldenius, Lena (2003). Liberalism. Stockholm: Bilda. Sid 43..  
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2.4.2 Positiv frihet 

Enligt den positiva frihetstolkningen är en individ fri när individen har makt över sig själv 

och får utforma sitt liv som den själv vill. Det bygger på tanken om individens natur som en 

aktör som är förmögen att handla med förnuft, och därmed kapabel att planera sitt egna liv 

som denne anser är bäst för sig. Positiv frihet skiljer sig från den negativ frihet i det mån att 

frihet enligt denna tolkning kräver utförandet av en aktiv handling, exempelvis rätten till 

välfärd innebär att staten ska tillhandahålla resurser för att tillgodose individerna med 

grundläggande ekonomiska resurser. 

 

Förespråkare av den positiva frihetstolkningen motiveras av tanken av att det inte går att 

förneka att en socioekonomisk standard är av betydelse för den verkliga möjligheten för 

individer att leva ett liv som individen själv värdesätter, vilket är centralt för den liberala 

människosynen. Både anhängare av den negativa-  och positiva frihetstolkningen delar 

uppfattningen om alla individers rätt till reella möjligheter att leva ett liv som de själva 

värdesätter och om vi sätter det i perspektiv till den verkliga världen så erbjuder nyliberaler 

en sämre lösning till uppfyllandet av detta ideal, då individer de facto inte föds med samma 

möjligheter för att uppfylla vad de själva anser är ett gott liv. De argumenterar även för att 

de positiva rättigheterna anses nödvändiga för att de negativa rättigheterna ska få ett reellt 

värde för människors liv i praktiken. Den positiva frihetstolkningen menar alltså att frihet 

kräver att medborgare bör ha tillgång till en viss standard av stöd som kan tillämpas på 

samtliga av samhällets medborgare, det kommer då enligt denna position ge dem rätt 

förutsättningar för att uppnå deras livsprojekt. Man motsätter sig kollektiva rättigheter och 

anser att individuella rättigheter är tillräckliga för att säkerställa alla medborgares möjlighet 

att uppnå sina livsprojekt samtidigt som man når en rimlig nivå av “frihetsinskränkningar”. 

Anhängare till den positiva frihets tolkningen menar att det inte enbart är en närvaro av 

något som kan göra en individ ofri, de menar även att en frånvaro av något kan göra en 

individ ofri.  12

 

 

12 MacCallum, Gerald (red.) (1990). Idéer om frihet. Sid 28 
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2.5 Statens funktioner 

Bo Rothstein förklarar i sin bok Vad bör staten göra? att det finns ett dilemma med statens 

förhållande till medborgarna, och menar även att de flesta medborgare samtidigt önskar att 

staten ska följa två olika grundprinciper i frågan om statens förhållande till medborgarna. De 

två olika grundprinciperna är i grunden oförenliga, den första principen kallar Rothstein 

Autonomiprincipen och den andra principen kallas den Kommunitära principen. De olika 

principerna reflekterar alltså två oförenliga ideal för statens förhållande till medborgarna, 

vilket används för att besvara frågan om Liberalernas position i förhållande till offentlig 

styrning av moral och vilka rättigheter som bör prioriteras för att skydda medborgarna, 

därmed vad staten bör ha för funktion. Diskussionen om statens funktion är avgörande för 

skiljelinjerna inom liberal teori, det beror på statens funktioner, dess roll som den främsta 

skyldighetsbärare är avgörande för vilka rättigheter individuella medborgare skall ha.  13

 

2.5.1 Autonomiprincipen 

Autonomiprincipen kan även översättas till principen om statens neutralitet, vilket 

återspeglas i statens roll och att staten ska låta medborgare fullfölja sina livsprojekt så de 

själva önskar. Staten ska alltså vara neutral i frågan om valet av definitionen av ett gott liv. 

Ronald Dworkin beskrev det mest centrala i denna princip: staten ska behandla 

medborgarna inte endast med omtanke och respekt, utan även med lika omtanke och 

respekt.  

 

Det som ligger till grund för vad som innefattas med lika omtanke och respekt utgörs av 

Rawls rättviseteori, vilken erkänner människor som moraliska varelser. Utifrån det 

antagandet motiveras medborgarnas rätt till rättigheter som de enligt denna princip är i 

besittning av, de är alltså inte grundade på specifika meriter utan endast på grund av att de är 

människor. Synen som människor som moraliska varelser förutsätter även att man ser på 

människan som en varelse som har förmåga att planera sitt liv och tänka moraliskt. Med lika 

omtanke innefattas det att staten inte ska fördela resurser ojämlikt, då man har en 

uppfattning om att en specifik typ av människa är mer värd än vad en annan är. Vidare 

13   Halldenius, Lena (2003). Liberalism. Stockholm: Bilda. Sid 61 
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innebär lika omtanke att man ser individer som varelser som kan känna frustration och 

lidande.  14

 

Lika respekt bygger vidare på tron om att medborgare skall behandlas som varelser som kan 

ta egna beslut om vad som är gott och ont och de är kapabla att handla självständigt utifrån 

de värden som de väljer att leva efter. Det som är centralt för denna position är att den 

erkänner det faktum att medborgare har olika uppfattningar om vad som är ett gott liv, vilket 

sedan resulterar i synen på statens roll. Positionen motsätter sig idén om att staten ska lägga 

sig i och sprida uppfattningar om vad som är ett gott liv. Staten skall enligt uppfattningen 

inte påtvinga någon uppfattning om det goda livet eller begränsa någon genom 

argumentation, vilket en medborgare inte kan acceptera utan att överge sin uppfattning av 

sitt lika värde. Det som staten har i uppgift att göra är att upprätthålla ett samhälle där en 

medborgares fullföljande av sin egna vilja inte hindrar en annan medborgare från att 

fullfölja sin livsvilja. Rätten till likabehandling innebär inte att staten ska behandla alla lika, 

utan att alla medborgare har rätt till precis samma fördelning av resurser vid olika tidpunkter 

i sina liv. Principen om omtanke och respekt förutsätter inte att det finns ett mått för vilka 

ambitioner staten bör ha vad gäller fördelningspolitik eller social trygghet. Rätten till 

likabehandling innebär rätten att bli behandlas som jämlik, staten har alltså skyldighet att 

behandla varje medborgare lika fullödigt och fördelaktigt. Man kan säga att det handlar om 

att alla medborgare ska betraktas som jämbördiga i förhållande till staten.  

 

De rättigheter som Autonomiprincipen skyddar är rättigheter som bland annat fri 

åsiktsbildning och religionsfrihet, dessa rättigheter handlar både om rätten att få bilda sina 

egna åsikter och dela en specifik religiös trosuppfattning, men de förutsätter även en frihet 

från att avstå en specifik religiös trosuppfattning. Frågor och rättigheter likt dessa förutsätter 

statens neutralitet i värdefrågor vilket är ett politiskt ideal för Autonomiprincipen. Statens 

neutralitet i värdefrågor bygger på att medborgarna ska förmå att acceptera de politiska 

institutionerna, enligt principen blir det endast möjligt för medborgarna att acceptera de 

14 Rothstein, Bo (2010). Vad bör staten göra?: om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. 3. 
uppl. Stockholm: SNS förlag. Sid 45. 
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politiska institutionerna om de är rättvisa och neutrala i förhållande till det faktum att olika 

medborgare har olika uppfattningar kring vad som kännetecknas vara ett gott liv.  15

 

2.5.2 Den kommunitära principen 

Den andra principen som Rothstein tar upp, vilken är motsatsen till autonomiprincipen är 

den kommunitära principen. Den menar att staten i förhållande till medborgarna bör främja 

kollektiva moraliska principer och därmed ta ställning till vad som är god moral, staten bör 

alltså enligt denna princip inte vara neutral i värdefrågor. Statens anspråk på vilken 

definition av god moral som bör eftersträvas motiveras ur synen på förhållandet mellan 

medborgaren och staten som ett organiskt förhållande, vilket innebär att staten har en 

skyldighet att determinera att vissa värderingar är nyttigare än andra. Antagandet av att 

medborgarna som en kollektiv grupp har gemensamma värderingar vilka bör skyddas står 

över idén om lika omtanke och respekt. Fokus ligger på statens agerande för jämställdhet, 

den kristna moralen, solidariska värderingar, olika former av social jämlikhet, den nationella 

kulturen och den etniska homogeniteten. Konkreta situationer där staten önskar att påverkar 

medborgarnas värderingar är exempelvis då staten väljer att stötta organisationer som staten 

anser för ett arbete som är i linje med de värderingar som staten besitter.  16

 

2.6 Effektiv frihet eller formell frihet 

Adam Swifts teori om Effektiv frihet respektive Formell frihet innehåller tillhandahåller 

fakta om vad som identifieras som effektiv respektive formell frihet. Effektiv frihet innebär 

att individen i fråga har kapacitet att handla utan att någon hindrar individen från att utnyttja 

sin frihet. Formell frihet innebär att du i praktiken har möjlighet till att utnyttja denna frihet, 

sammantaget kan en person ha formell frihet, men sakna effektiv frihet. Ett exempel för hur 

den här distinktionen kan fungera i praktiken kan ta form enligt denna illustration: Den 

individuella föräldraförsäkringen innebär att familjer i praktiken har möjlighet till att dela 

lika, men inneboende könsnormer bidrar till att ett jämnt uttag inte förverkligas. Det innebär 

15 Rothstein, Bo (2010). Vad bör staten göra?: om välfärdsstatens moraliska och politiska logik.Sid 
47. 
 
16 Rothstein, Bo (2010). Vad bör staten göra?: om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Sid 
50 
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att det saknas effektiv frihet och att den individuella föräldraförsäkringen endast innebär 

formell frihet.   17

 

2.8 Feministisk teori  

Feministisk teori har en central roll i detta arbetet då den används i syfte att kritiskt 

undersöka och kontrollera Liberalernas feministiska inriktning och vilka åtgärder de vill 

vidta för att öka jämställdheten. Inom feminismen finns det olika politiska positioner som 

utmärker olika feministiska positioner. Syftet med feministisk teori i uppsatsen är inte att det 

ska reflektera en specifik feministisk position utan är ämnad att fungera som ett ramverk 

som reflekterar de idéer om politik och jämställdhet som ryms i feministisk teori.  

 

Startskottet för feminism var kvinnorörelsen, vilken var en politisk rörelse vars ambition var 

att framställa konkreta krav för kvinnors rättigheter i samhället. Kvinnorörelsen bestod av 

framträdande kvinnor vilka ansåg att den dåvarande situationen inte var hållbar, och att det 

krävdes förändring. Kvinnorörelsen bidrog sedermera till att grundläggande rättigheter 

stiftades för kvinnor, men en aspekt vilket fortfarande var märkbar var den rådande makt 

skillnaden, där kvinnor fortfarande var underordnade män. Utgångspunkten för feminism 

åberopar skillnaden mellan män och kvinnor, och att det krävs en samhällelig förändring.  

 

Feminismen är alltså en maktteori där samhället bedöms som uppdelat i de styrande vilket 

utgörs av männen och de styrda som utgörs av samhällets kvinnor. Feministisk teori 

uppmärksammar att allmänt accepterade teorier om rättvisa inte tar upp det faktum att 

kvinnor systematiskt missgynnas i fördelningen av makt och resurser. Fortsättningsvis 

innebär det att en konsekvens av osynliggörandet av kvinnors systematiska missgynnande 

blir att de drar slutsatser om exempelvis statens förhållande till medborgarna på en 

ofullständig basis. Fokus ligger på att integrera kön och maktstrukturer i analyser, vilket 

bland annat kommer att bidra till att ge förutsättningar för att utföra och utveckla korrekt 

representerade teorier om rättvisa.  Syftet är därmed att ge feministiska perspektiv på 18

17 Swift, Adam (2014). Political philosophy: a beginners' guide for students and politicians. Sid 61. 
18 Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (red.) (2017). Politik och kön: feministiska perspektiv på 
statsvetenskap. Sid 17. 
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politiska områden och påvisa hur ett könsperspektiv både förändrar tidigare forskning och 

bidrar till nya insikter.  

 

2.8.1 Feminism och jämställdhet som politiskt område 

Utgångspunkten för feministisk statsvetenskaplig forskning är att kön hänger samman med 

nivån av makt en individ har. Ett annat antagande som feminismen tar, vilket även 

återspeglar dess politiska position är att politik handlar om strukturell makt och att det råder 

en ordning där en grupp är dominant över en annan. Att en grupp är dominant över en annan 

innebär utifrån ett feministiskt perspektiv att den ena gruppen utsätts för 

frihetsinskränkningar. Sammanfattningsvis skulle man kunna förklara detta som att det 

centrala inom feminismen är sökandet efter kopplingen mellan kön, könsrelationer och 

politik, fortsättningsvis drar feminismen slutsatsen att man måste se över gränsen över vad 

som kännetecknas som privat och offentligt då kopplingen mellan kön och makt är tydlig i 

den “privata” sfären.  Ur ett feministiskt perspektiv så bör man införa reformer som enligt 19

ett liberalt perspektiv inskränker individens frihet, för enligt feminismen så är det enbart då 

maktstrukturer kan jämnas ut.  

 

Synen och kritiken av distinktionen mellan det privata och det offentliga har över tid blivit 

otroligt betydelsefull för feministisk arbete och har fått ett metodologisk betydelse då den 

används som ett verktyg för analyser. Ett exempel då det har använts som ett verktyg är då 

feministiska forskare analyserat hur frågor motiveras som politiska eller opolitiska. Ett 

vanligt resultat inom studier som undersökt detta är att det som kännetecknas av den privata 

sfären också går att beskrivas som givet av naturen, exempelvis kön eller naturkatastrofer, 

därmed sådant som inte går att påverka. Problematiken med ett sådant konstaterande är att 

det är korrekt att det inte finns politiska medel som kan påverka exempel en orkans bana, 

där problematiken ligger är att dessa naturliga “händelser” drabbar inte alla människor lika 

och det är en politisk fråga.   20

 

19 Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (red.) (2017). Politik och kön: feministiska perspektiv på 
statsvetenskap. Sid 20. 
 
20 Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (red.) (2017). Politik och kön: feministiska perspektiv på 
statsvetenskap. Sid 21. 
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2.9 Privat och Offentligt sfär 

Inom liberalismen är man enig om att dess mest centrala syfte är att försvara individens 

frihet, vilket innebär ett skydd mot intrång från samhället. Den principen kräver i sin tur en 

gränsdragning för vilka aspekter av varje individs liv som bör skyddas för att skyddet skall 

bli meningsfullt. Således behöver liberalismen en gränsdragning mellan det offentliga och 

det privata. Det offentliga utgörs av det rum där vi behöver anpassa oss efter andra och det 

privata är den sfär där individen får göra som denne vill. Liberalismen betraktar familjen 

som en enhet i samhället, vilket innebär att den inte har rätt till skydd från samhället. Enligt 

liberalismen är det endast individuella rättigheter och institutioner vilka man är skyldig att 

främja och respektera. Således innebär det att familjen som enhet inte har kollektiva 

rättigheter, men individerna som utgör familjen har enskilda individuella rättigheter. 

Fortsättningsvis innebär det den sfär som den liberalistiska utgångspunkten skyddar handlar 

om individuella rättigheter. När det gäller grova frihetsinskränkningar som exempelvis 

våldtäkt eller misshandel kan de individuella rättigheterna användas som ett effektivt skydd 

för “offret”. Men samtidigt finns det andra mer subtila former av tvång som genomsyrar vårt 

sätt att förhålla oss till varandra och den sortens tvång märks sällan lika tydligt som fysiskt 

tvång. De former av tvång bidrar till att upprätthålla och förstärka ojämlikheter som 

påverkar våra liv utan att någon liberal rättighet kränks. Det innebär således att liberal frihet 

skyddar individen från att utsättas för tvång mot dennes vilja, men den har inte verktyg för 

att handskas med frihetsinskränkningar som rör sociala förhållanden och traditionella 

föreställningar som formar vad individen identifierar som sin vilja.  21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21   Halldenius, Lena (2003). Liberalism. Sid 154. 
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Den teoretiska ramen för uppsatsen kan sammanfattas i följande analysram: 

Funktioner Negativ frihet  Positiv frihet 

Frihet som Frånvaro av 
något eller Närvaro av 
något? 

Frånvaro  Närvaro 

Kollektiva/Individuella 
rättigheter? 

  
Endast Individuella 

Erkänner grupper, men 
finner lösningen i 
individuella rättigheter 

Vilka typer av 
rättigheter kräver 
friheten? 

 
Universella rättigheter 

 
Universella rättigheter 

Offentlig styrning av 
moral? 

Accepteras ej 
God moral bestäms av 
varje enskild individ 

Accepteras endast för 
att säkerställa “lika 
frihet för alla” 

Är individen 
sanningsvittne? 

 Ja Ja 

 
 
3. Metod och Material 

 
3.1 Metod 
För att besvara de valda frågeställningarna valdes en kvalitativ idéanalys men det är även en 

idékritisk studie, då arbetets primära syfte är att analysera budskap och idéer, samt pröva 

argumentens hållbarhet. En idéanalys handlar om att bygga upp trovärdiga hypoteser om hur 

idéer är konstruerade och hur de hänger ihop med varandra för att ge upphov till de mönster 

som vi kan observera i materialet. En idéanalys process ser därmed ut så att forskarens 

antaganden testas mot texten som “facit”, samtidigt som upprepade lösningar i sin tur kan 

generera nya infall och hypotesen om textens underliggande idéstruktur.  I arbetet innebär 22

detta att undersöka Liberalernas jämställdhetspolitik, samt hur deras feministiska mål skiljer 

sig mot hur deras politiska medel tar form i praktiken för att främja jämställdhet. Slutligen 

syftar uppsatsen till att undersöka ifall det finns en spänning mellan Liberal feminism och de 

22 Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.) (2018). Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Sid 140-142. 
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allmänna feministiska målen. Antagandet bakom orsakssambandet är att Liberalernas frihets 

tolkning hämmar partiet från att implementera medel som innebär ett effektivt skydd från de 

maktstrukturer vilka systematiskt missgynnar kvinnor. 

 

Ludvig Beckman talar om att idéanalyser kan ha olika syften, syftet kan vara beskrivande, 

förklarande eller idékritiskt. En studie behöver inte strikt hålla sig till ett syfte utan det är 

möjligt att kombinera olika syften i samma idéstudie, vilket även denna uppsats gör. 

Uppsatsen är primärt en förklarande idéanalys då dess syfte är att studera idéernas orsaker 

och konsekvenser i ett större samhälleligt perspektiv. Uppsatsen innehåller även inslag av 

idékritik eftersom att syftet delvis är att ta ställning till Liberalernas jämställdhetspolitiska 

mål och i vilken utsträckning deras medel verkar för att bekämpa maktstrukturer, vilket 

Liberalerna i sin politik menar är roten till ojämställdheten. Beckman menar att en idékrisk 

studies syfte är att pröva och ta ställning till det undersökta idéinnehållet.  23

 

I valet av typ av metod ansågs det lämpligast att tillämpa en aktörscentrerad idéanalys, då 

avsikten är att undersöka hållbarheten av partiets syn på statens maktutövande samtidigt 

som de påstår sig jobba för ökad jämställdhet. Partiets politiska budskap analyseras utifrån 

det teoretiska ramverket som utgångspunkt, vilket innehåller tankekonstruktioner om 

verkligheten och hur individer bör förhålla sig till den. Således kan den valda metoden 

tillgodose en förståelse och problematisering av den liberala frihetstolkningen i relation till 

feminism och Liberalernas feministiska mål. Uppsatsen är teorikonsumerande till följd av 

att den är uppbyggd runt uppsatsens teorier. I teorikonsumerande studier  är det centrala att 

pröva huruvida en given faktor ger en tillfredsställande förklaring till varför det blev som 

det blev i just det fallet man valt. För teoriprövande studier är det centrala istället att pröva 

teorins trovärdighet genom att se huruvida resultatet kan generaliseras till flera fall.  De 24

valda teorierna operationaliseras för att möjliggöra uppsatsens analys. 

 

 

23 Beckman, Ludvig (2005). Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer. 
Sid 80-82 
24 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena (2017). 
Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Sid 100. 
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3.2 Material 

Uppsatsens empiriska material består främst av dokument vilka Liberalerna själva har 

skrivit. Det material som hämtades från Liberalernas egna hemsida består delvis av deras 

partiprogram där de kort förklarar vilka jämställdhetspolitiska mål de har. Dessutom 

användes en partimotion där Liberalerna beskriver vad jämställdhetsuppdraget innebär för 

dem och vilka mål de har. En del av uppsatsens empiriska material består även av dokument 

om föräldraförsäkringen som hämtats från Försäkringskassans hemsida. De dokument som 

hämtats från Försäkringskassans hemsida består av rapporter samt dokument där 

Försäkringskassans allmänna mål för föräldraförsäkringen och den ökade jämställdheten 

framgår. Uppsatsens empiriska material består även av böcker som utgör uppsatsens 

feministiska fakta. De källorna presenterar feministiska perspektiv på statsvetenskap och 

bidrar med fakta kring feminism och jämställdhet som politiskt område, vilket i uppsatsen 

används i kontrast till Liberalernas politik. De källorna består bland annat av Politik och kön 

(2017) av Lenita Freidenvall och Maria Jansson. Allt det material som används i uppsatsen 

har genomgått en process där material begränsades och slutligen kvarstod material som 

utgör centrala texter för att nå hög validitet.  

 

3.3 Avgränsningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Liberalernas frihets tolkning påverkar partiets förmåga 

att föra politik som leder till ökad jämställdhet. Det finns flera områden inom Liberalernas 

partiprogram som uppsatsen hade kunnat fokuserat på, ett alternativ hade även kunnat vara 

att undersöka samtliga delar av Liberalernas jämställdhetsuppdrag. Uppsatsen har avgränsat 

Liberalernas jämställdhetspolitik och fokuserar på att analysera Liberalernas familjepolitik, 

då Liberalerna menar att de vill driva familjepolitik som ökar jämställdheten. Ett annat 

område där en avgränsning tillämpades var valet av feministisk teori, där valdes feminism 

som politiskt område istället för en specifik inriktning inom feminismen.  

 

3.4 Operationalisering 

Operationalisering används i uppsatsen för att analysera hur Liberalernas frihetstolkning 

påverkar partiets förmåga att använda sig av medel som i praktiken leder till ökad 
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jämställdhet. Operationaliseringen kommer att bidra till att Liberalernas jämställdhetspolitik 

kan kategoriseras och bli mätbart och därmed möjliggöra uppsatsens analys.  

 

Den liberala människosynen 

Det finns inriktningar inom liberalismen, men det som de alla har gemensamt är den liberala 

människosynen. I uppsatsen används den liberala människosynen som en kritisk del i frågan 

om vad staten bör göra, alltså synen på statens förhållande till medborgarna. Halldenius 

menar att den liberala människosynen delas av alla liberala inriktningar och hon specificerar 

den, den går att finnas i teoriavsnittet. Den liberala människosynen styr synen på frihet och 

vilka kriterier som staten behöver uppfylla för att upprätthålla den liberala människosynen.  

 

Frihetstolkningar 

Liberalernas jämställdhetspolitik kommer att analyseras utifrån två olika frihetstolkningar, 

de utgörs av Negativ frihet och Positiv frihet. Teorierna om olika frihetstolkningar syftar till 

att möjliggöra en analys där frihetsvärden kopplade till de olika frihetstolkningarna tillåter 

uppsatsen att identifiera vilken av tolkningarna vilken bäst stämmer överens med 

Liberalernas syn på vad frihet är. Det kommer i sin tur ge en uppfattning för vad friheten 

kräver, eftersom att Liberalernas definition av vad som kännetecknas som fri respektive ofri 

är specificerat med värden som förklarar vad frihet innebär således vilka funktioner staten 

bör ha för att tillgodose skydd för individens frihet. 

 

Statens funktioner, Autonomiprincipen och den Kommunitära principen 

Rothsteins teori om vad staten bör göra används i uppsatsen i syfte att klarlägga hur 

Liberalernas frihetstolkning kan illustreras i synen på statens förhållande till medborgarna. 

Genom den analysen får man svar på vad staten bör göra enligt den Liberala synen, det kan 

även tolkas som ett svar på hur Liberalernas syn på frihet styr vilka medel som staten bör 

implementera för att upprätthålla det ideal som Liberalerna stödjer, vilket kan uttolkas ur 

deras frihetstolkning. De två principerna används som två idealtyper innehållande riktlinjer 

för statens ideal, vilka sedan sätts i förhållande till Liberalernas frihetstolkning och därmed 

kan vi få en bild av Liberalernas syn på statens handlingsmöjligheter och skyldigheter. 
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Effektiv frihet eller formell frihet 

Swifts teori kommer tillsammans med identifieringen av Liberalernas syn på frihet samt 

deras syn på statens förhållande till medborgarna för att utröna i vilken grad som 

Liberalernas jämställdhetspolitik i praktiken faktiskt syftar till att öka jämställdheten. Swifts 

teori innehåller tre distinktioner av frihet, den distinktion som används i uppsatsen är frihet 

som formell respektive effektiv frihet. Den teorin kommer alltså att appliceras på 

Liberalernas syn på vad staten bör göra, för att sedan möjliggöra en analys som ger svar på 

vilken form av frihet som Liberalernas politik innebär i verkligheten.  

 

3.5 Validitet och Reliabilitet 

Att uppnå en god validitet har uppmärksammats som en svår uppgift inom 

samhällsvetenskaplig forskning. Svårigheterna är en konsekvens av att den 

samhällsvetenskapliga forskningen både arbetar med ett teoretiskt och operationellt språk, 

det uppmärksammade problematiken brukar benämnas “översättningsproblemet”. 

Forskningens frågor och problem är på en operationell nivå och undersökningarna 

genomförs på operationell nivå. För att undvika översättningsproblem i sin uppsats bör man 

eftersträva att uppnå en situation där det råder överensstämmelse mellan den teoretiska 

definitionen och de operationella indikatorerna, det kan även förklaras som en frånvaro av 

systematiska fel. En annan definition av god validitet är att man mäter det man påstår att 

man mäter. Inom validitetsbegreppet bör man skilja mellan två definitioner av begreppet. 

Den första är begreppsvaliditet och den andra är resultatvaliditet. Begreppsvaliditet innebär 

att man har tillämpat en lämplig operationalisering av de teoretiska delarna, den här delen av 

validitet innebär således att det bör råda en överensstämmelse mellan teoretisk definition 

och operationell indikator. Av den anledningen är utformningen av de operationella 

mätverktygen en kritisk del i uppsatsen. Den andra definitionen kallas resultatvaliditet, 

vilket fokuserar på huruvida vi mäter det vi påstår att vi mäter. Det går att kontrollera först 

efter studiens empiriska fältarbete är genomfört. God resultatvaliditet uppnås vid uppnådd 

begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet.  Uppnådd reliabilitet innebär en 25

frånvaro av osystematiska fel. Bristande reliabilitet uppstår således vid “slarv” fel eller 

25 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena (2017). 
Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Sid 64.  
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slumpmässiga fel, vilket sker under datainsamlingen och den efterföljande 

databearbetningen.  

 

Bristande reliabilitet ses inte som lika allvarligt för studiens resultat som bristande 

begreppsvaliditet. Det beror på att det systematiska validitet felen påverkar resultatet genom 

att vi mäter “fel” verklighet och därmed resulterar det i att forskningsfrågorna inte besvaras 

på ett tillförlitligt sätt. Ambitionen är att uppnå god resultatvaliditet, vilket uppnås i 

uppsatsen genom en passande operationalisering samt att uppsatsens innehåll ständigt 

återkopplar till uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Det bidrar till en genomgående röd 

tråd, vilket i sin tur underlättar för läsarens förståelse av uppsatsen. Tydliga titlar är även 

avsiktligt tillämpade för att förstärka den röda tråden och underlätta läsningen ytterligare. 

Uppsatsens källor valdes med hänsyn till uppsatsens forskningsområde. De består delvis av 

grundläggande fakta om liberalismens kärna men även av andra källor som inte är fullt lika 

objektiva, vilket kan anses problematiska. Av den anledningen används en blandning av 

källor vilka alla bidrar till uppsatsens helhetsbild.  

 

3.6 Källkritik 

Materialet som användes i uppsatsen granskades enligt de källkritiska principerna, vilka är: 

äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.  De källkritiska principerna används i 26

syfte att bedöma sanningshalten i de olika påståenden som finnes i det använda materialet. 

 

Äkthets principen tillhandahåller tillvägagångssätt och kriterier för att undersöka materialets 

äkthet. Det gäller frågor som besvarar på vilken tidpunkt materialet har producerats, i vilket 

sammanhang det har producerats och om det producerats av personer som anges i innehållet. 

Äkthetsbedömningar kan exempelvis göras genom analyser av innehållet, samt tekniska 

undersökningar av papperskvalitet. I praktiken är det dock oftast innehållet som först 

avslöjar att ett material inte är äkta. 

 

Tidssambands principen innehåller information om hur källor påverkas av tid. Desto längre 

tid som går mellan en händelse tills källans berättelse om denna händelse, desto större risk 

26 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena (2017). 
Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Sid 317. 
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finns det att källan innehåller felaktig information. Samtidiga källor har större trovärdighet 

än källor där mellanrummet mellan händelsen och källans berättelse är lång, det beror på att 

människor har en tendens att glömma och efterrationalisera. 

 

Oberoende principen fäster fokus på tre olika aspekter vilka är: möjligheten att bekräfta 

berättelser, avståndet mellan berättare och berättare och sedan berättarens grad av 

oberoende. Syftet är att undersöka hur innehållet förhåller sig till dessa aspekter och därefter 

bedöma vilken grad av oberoende innehållet besitter. Källkritikern måste undersöka ifall det 

kan ha förelegat någon otillbörlig påverkan på berättelsen. 

 

Tendens principen är lik Oberoende principen, men här ska källkritikern undersöka ifall 

källans ursprung, alltså berättaren, har haft något intresse av att avsiktligt återge en 

snedvriden berättelse om verkligheten. Principen hjälper oss att undersöka i vilken miljö 

eller under vilka omständigheter en berättelse blivit till i, så att källkritikern systematiskt 

kan bedöma ifall berättaren haft någon anledning att återberätta en snedvriden berättelse.   27

 

Uppsatsens material har bedömts efter de fyra källkritiska principerna, fokus har legat på att 

få flera synvinklar på samma område för att avgöra ifall materialet varit tillräckligt 

objektivt. Samtidigt har källor som inte är fullt lika objektiva använts, det gäller bland annat 

för Liberalism av Lena Halldenius, den problematiserar Liberalismen ur ett feministiskt 

perspektiv. I kompletterande syfte användes andra mer objektiva källor för att få en 

helhetsbild av ämnet.  

 

4. Bakgrund: Jämställdhet och samhällelig förändring 

Förändringen av föräldraförsäkringen tillhör en grupp av förändringar som ägt rum i Norden 

däribland fri abort samt införandet av jämställdhetslagen. Införandet av reformer av sådan 

karaktär visar att staten kan möjliggöra social förändring. Förändringen av 

jämställdhetspolitiken i Sverige har format staten och i viss mån gett staten en mer 

omsorgsorienterad statskaraktär. Reformer av dessa typer har inte endast höjt 

27 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena (2017). 
Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Sid 317-322 
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levnadsstandarden för samhällets kvinnor men även förenklat och gjort ökad jämställdhet till 

en naturligt process då bl.a jämn fördelning och aktivt föräldraansvar förenklats för familjer.

 28

 

“Det personliga är politiskt” var kvinnorörelsens slagord och det fick genomslag inom 

politiken där frågor som tidigare ansågs privata nu blev politiserade, följaktligen innebär det 

även teoretisering av frågor som tidigare ansågs tillhöra den privata sfären. Hit hör frågor 

om bl.a. familj, omsorgsarbete, kropp, reproduktion, sexualitet och prostitution. Gemensamt 

för frågor av denna typ är att de synliggör maktordningar och att de visar hur det privata och 

politiska många gånger karaktäriseras av ömsesidig påverkan. Utvidgningen av 

politikbegreppet har inneburit en utvidgning av forskning som sker av samhället, vilket även 

bidragit till att fånga fler former för politiskt deltagande som erbjuder en bredare bild av 

kvinnors medborgerliga engagemang. Genom en bredare bild av kvinnors medborgerliga 

engagemang har bilden av kvinnan och kvinnliga egenskaper förändrats och detta är tack 

vare de reformer som följde och spreds efter kvinnorörelsen. Tidigare var politiken i högsta 

grad konstruerad efter den förlegade synen av kvinnor som mödrar, men efter utvidgningen 

av politikbegreppet har det öppnat upp för reformer som tidigare ansågs tillhöra den privata 

sfären, vilket i sin tur skapat förutsättningar för jämställdhet.  29

 

Idag lyfter Försäkringskassan betydelsen av en ny “föräldranorm”, vilket de menar är vägen 

framåt mot ett jämnt uttag av föräldraförsäkringen. Myndigheten uppmärksammar även de 

negativa effekterna ett ojämnt uttag av föräldraförsäkringen får, speciellt för samhällets 

kvinnor. De negativa effekterna syns inte endast på kvinnors löneutveckling, pension och 

deltidsfällan som många kvinnor hamnar i som ett resultat av föräldraledighet, effekterna 

syns även i de normer om kvinnligt och manligt beteende som finns i dagens samhälle. 

Könsnormerna leder i sin tur till att arbetsgivare gör en annorlunda kostnadsberäkning för 

kvinnor och män, vilket innebär att kvinnor som grupp antas anta ett beteende vilket sätter 

dem i en position där de alltid är underminerade män inom arbetsmarknaden. Vidare har det 

28 Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (red.) (2017). Politik och kön: feministiska perspektiv på 
statsvetenskap. Sid 95 
 
29 Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (red.) (2017). Politik och kön: feministiska perspektiv på 
statsvetenskap. Sid 99.  
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visats att de normer som skapas i hemmet under föräldraledigheten tenderar att leva vidare 

efteråt, således resulterar det även i att kvinnor idag tar ut fler VAB-dagar än män och de 

står dessutom för den större delen av den obetalda hushålls- och omsorgsarbetet.  30

Föräldrapenningen är en individuell ersättning vilket innebär att den tilldelas lika till vardera 

förälder. Barnets föräldrar har tillgång till 240 dagar var, vilket är ca 8 månader, 90 av de 

240 dagarna är reserverade till vardera förälder och kan inte avstås till den andra föräldern, 

men resterande 150 dagar kan avstås och därmed tilldelas den andra föräldern.  31

 
4.1 Liberalernas jämställdhetspolitik 

Liberalerna beskriver det liberala jämställdhetsuppdraget som ett uppdrag som handlar om 

den enskilda individens frihet, rättigheter, ansvar och skyldigheten inte ska begränsas av kön 

eller föreställningar om kön. De vill arbeta för att frigöra individen genom att bekämpa den 

bristande jämställdheten och de värderingar som ligger bakom dem.  Liberalerna uttrycker 32

att familjepolitiken är en viktig del av jämställdhetsuppdraget och de vill driva en 

familjepolitik som ökar jämställdheten. Vidare menar Liberalerna att familjen påverkar 

jämställdheten på svensk arbetsmarknad och de uppmärksammar föräldraförsäkringen som 

en viktig del av den svenska välfärden och även på grund av att de anser att den utgör ett 

fundament för kvinnors frigörelse. I praktiken innebär det att Liberalerna föreslår en 

modern, valfrihets inriktad familjepolitik som ökar jämställdheten och uppmuntrar arbete. 

Liberalerna hävdar även att det är tydligt att kvinnors löneutveckling och karriärs chanser i 

högsta grad påverkas negativt av det ojämna uttaget av föräldraledighet. De uttrycker även 

att den ekonomiska ojämställdheten mellan kvinnor och män är ett resultat av attityder, 

könsnormer och en könssegregerad arbetsmarknad.   33

 

Liberalerna vill öka jämställdheten genom att utveckla föräldraförsäkringen så att 

valfriheten ökar, vilket de tror kommer att öka genom att systemet utformas så att det är 

möjligt att välja mellan kortare föräldraförsäkring med fullt inkomstskydd eller lite längre 

försäkring med lägre ersättning. Liberalerna menar att det kommer att resultera i att kvinnor 

kommer att återgå till jobbet tidigare än vad de gör idag. En annan del av 

30 Försäkringskassan. (2014). Föräldraförsäkringen och den nya föräldranormen. Sid 8.  
31 Försäkringskassan. Föräldrapenning.  
32  Björklund, Jan. (2018). Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter. Sid 2. 
33 Björklund, Jan. (2018). Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter. Sid 8 
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föräldraförsäkringen är vård av barn, antalet uttagna VAB-dagar genomsyras även av den 

ojämna maktstrukturen. Därför menar Liberalerna att de även avser att öka valfriheten 

genom att öka ersättningstaket för VAB-dagar. Resonemanget grundas i att det idag är 

olönsamt för den föräldern som tjänar mer att vara hemma när barnen är sjuka, ett höjt 

ersättningstak kommer så att leda till ett mer jämställt uttag. De motsätter sig idéen om att 

införa könskvotering inom föräldraförsäkringen, de menar att de inte tycker att det är 

nödvändigt och hänvisar till att det är tillräckligt med de tre öronmärkta månaderna för 

vardera förälder, därefter anser de att de är upp till familjen att bestämma hur de vill fördela 

dagarna.   34

 

Liberalernas liberalistiska inriktning är socialliberalism och de hävdar att alla behöver få en 

ärlig chans i starten om frihet inte bara ska gälla de starkaste. Därmed tillåter deras 

liberalistiska position dem att använda sig av resurser till välfärd för att enligt dem ge alla 

medborgare en chans att styra över sitt liv. De uttrycker i sitt partiprogram att tanken om att 

varje människa ska vara fri att forma sitt liv har sedan rösträttens införande legat till grund 

för all liberal politik. Liberalernas politik utgår inte från grupper, de motiverar det med att 

säga att det är på grund av att de är medvetna om att alla människor har olika drömmar och 

förutsättningar.  35

 

5. Analys 

Uppsatsens analys består av två avsnitt som var och en behandlar varsin frågeställning. Det 

första avsnittet behandlar Liberalernas jämställdhetspolitiska inriktning och avser att 

identifiera vilka frihetsvärden som kan tydas ur den, för att sedan få tillräckligt med 

information och därefter analysera materialet utifrån Rothsteins två grundprinciper om 

statens förhållande till medborgaren. Det andra kapitlet knyter an till statens förhållande till 

medborgaren för att möjliggöra en analys av hur Liberalernas idealbild av statens 

förhållande till medborgarna påverkar deras förmåga att implementera feministiska medel i 

praktiken. Den teoretiska ramen för det andra avsnittet är Swifts teori av frihet som effektiv 

eller formell frihet. Citaten i analysen av uppsatsens första frågeställning representerar 

34  Björklund, Jan. (2018). Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter. Sid 8 
35  Björklund, Jan. (2018). Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter. Sid 2 
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värden som återfinns i analysschemat och bidrar till att tydliggöra Liberalernas 

jämställdhetspolitiska position.  

 

5.1 Vilka frihetsvärden kan tydas ur Liberalernas jämställdhetspolitik? Och vad säger 

det om den idealbild de har av statens förhållande till medborgarna? 

 

Den liberala människosynen 

Utgångspunkten för uppsatsens analys av vilka frihetsvärden som kan tydas ur Liberalernas 

jämställdhetspolitik är att Liberalernas politik följer liberalismens riktlinjer som menar att en 

liberal måste dela den liberala människosynen. Enligt den liberala människosynen är 

individen förmögen att tänka, reflektera och fatta rationella beslut. Sedermera leder det till 

det mest centrala inom liberalismen vilket är att skydda individerna så att de har möjligheten 

att ta sig dit de vill, men även till insikten om att individen är sitt eget sanningsvittne. Det 

finns därmed ingen annan som har auktoritet att styra en individs frihet att forma sitt eget 

liv. 

 

“Liberalernas politiska mål grundar sig alla i principen om att försvara varje människas 

frihet att forma sitt eget liv”  36

 

Citatet reflekterar de värden som återfinns i den liberala människosynen, och ur den 

ståndpunkt som Liberalerna därmed besitter så överensstämmer det med det mest centrala 

inom liberalismen vilket är att skydda individerna så att de har möjlighet att forma sitt liv 

som de själva önskar, eftersom att de anses vara förnuftiga nog att fatta dessa beslut. 

 

Negativ eller Positiv frihet? 

Liberalerna identifierar jämställdhets problematiken som maktstrukturer vilket begränsar 

individens frihet, vidare menar de att individens frihet, rättigheter, ansvar och skyldigheter 

inte ska begränsas av kön eller föreställningar om kön eftersom att det innebär 

frihetsinskränkningar för samhällets kvinnor. Liberalerna vill implementera politik vilket 

enligt dem kommer att erbjuda skydd mot maktstrukturerna vilket begränsar individens 

frihet. Ojämställdhet innebär alltså enligt Liberalerna att individens frihet begränsas vilket 

36  Björklund, Jan. (2018). Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter. Sid 2 
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orsakas av maktstrukturer och könsnormer. Liberalerna uttrycker även att det är starka 

traditioner och strukturer som begränsar individens frihet och möjlighet att delta fullt i 

samhället.  

 

“ Liberalerna vill arbeta för att frigöra individen genom att bekämpa den bristande 

jämställdheten och de värderingar som ligger bakom dem.  “ 37

 

Liberalernas identifiering av hur ojämställdhet leder till att kvinnor blir ofria är i linje med 

den positiva frihetstolkningen, där en individ anses vara fri när individen har makt över sig 

själv. Den frihetstolkning som Liberalerna har reflekterar vad de anser att friheten kräver. 

Friheten kräver enligt den positiva frihetstolkningen en aktiv handling från statens sida, 

vilket vi även kan se i Liberalernas jämställdhetsplan. Den positiva frihetstolkningen menar 

att det inte enbart är en närvaro av något som kan göra någon ofri, de menar även att en 

frånvaro av något kan göra en individ ofri. Det reflekterar Liberalernas syn på hur 

makstruktuerna påverkar kvinnors förmåga att ha fullständig makt att styra sitt egna liv, 

vilket är i det mått som det går att avgöra om någon är fri eller ofri. Den positiva 

frihetstolkningen menar därmed att frihet kräver att medborgare bör ha tillgång till en viss 

standard av stöd. Liberalerna uppmärksammar hur vissa av samhällets grupper inte har 

samma förutsättningar, vilket enligt den positiva frihets tolkningen ses som en 

frihetsinskränkning, vilket kräver statens ingripande för att säkerställa att alla medborgare 

har samma möjlighet att leva fritt.  

 

“Liberalernas politik utgår inte från grupper, de motiverar detta med att säga att det är på 

grund av att de är medvetna om att alla människor har olika drömmar och förutsättningar”

 38

 

Den positiva frihetstolkningen uppmärksammar  att vissa av samhällets grupper behöver 

stöd för att vara fria, men samtidigt så motsätter sig den positiva frihets tolkningen 

kollektiva rättigheter och istället förespråkar individuella rättigheter. Individuella rättigheter 

är universellt utformade och tilldelas alla människor oberoende av omständigheter och är 

37Björklund, Jan. (2018). Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter. Sid 2 
38 Liberalerna. (2017). Typiskt liberalt.  
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likadant utformade för alla individer. Det går också att finna i Liberalernas 

jämställdhetspolitik, enligt citatet ovan ser vi Liberalernas position i frågan om kollektiva 

och individuella rättigheter. De förespråkar individuella rättigheter för att säkerställa en viss 

standard för samtliga medborgare. I Liberalernas partiprogram står det att de vill att alla 

behöver få en ärlig chans i livet, inte enbart de starkaste. Det kan tolkas som att de 

tillkännager att alla människor inte föds med samma förutsättningar att utnyttja den 

individuellt och universellt utformade frihet som givits till dem och därmed 

uppmärksammar att situationer kräver förändring, vilket överensstämmer med den positiva 

frihets tolkningens tillkännagivande där de erkänner att alla medborgare inte föds med 

samma möjligheter att forma sina liv som de själva vill. 

 

Statens funktion 

Sammantaget ger Liberalernas frihetstolkning oss information om hur de ser på frågan om 

“Vad bör staten göra?”. Liberalernas politik förhåller sig inte helt och hållet till någon av de 

två principerna. Liberalernas politik håller med Autonomiprincipen om att staten ska 

behandla medborgarna med lika omtanke och respekt. Det kan översättas till deras syn på 

individuella och kollektiva rättigheter, men Liberalerna är inte fullt lika stränga i frågan om 

lika omtanke och respekt i frågan om resursfördelning. Där ser Liberalerna nödvändigheten 

att låta vissa medborgare med sämre förutsättningar få en större del av resurserna för att 

säkerställa en viss standard för alla medborgare, vilket tydliggörs i att de är anhängare av 

den positiva frihets tolkningen. Men det kan även tolkas som att Liberalerna följer 

Autonomiprincipens riktlinjer om lika omtanke och respekt i frågan om rättigheternas 

utformning, där kan vi se att Liberalerna främjar rättigheter vilka är universellt utformade. 

Det betyder således att rättigheterna skall vara tillgängliga för alla samhällets medborgare.  

 

Autonomiprincipen har tydliga riktlinjer för statens värdeneutralitet som delvis stämmer 

överens med Liberalernas syn på statens makt. Liberalernas politik är ämnad att verka så att 

varje individ har samma grundläggande förutsättningar att styra över sina liv enligt deras 

egna viljor. Liberalernas politik är utformad så att den inte “tvingar” folk leva enligt en 

specifik definition av god moral. Det ser vi bland annat i frågan om könskvotering av 

föräldraförsäkringen. Där vill Liberalerna se ett jämnt uttag men kvotering kan inte 
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rättfärdigas då de inte tror på kollektiva rättigheter som lösningen.  De föredrar då hellre att 39

föräldraförsäkringen ska vara individuell, vilket innebär att föräldrarna själva får bestämma 

hur dagarna ska fördelas. Idealet om statens värdeneutralitet kan ses som en konsekvens av 

den liberala människosynen, då bristande värdeneutralitet innebär att individen måste överge 

sin uppfattning av sitt lika värde. En individs lika värde inför staten är en förutsättning för 

individens möjlighet att styra över sitt egna liv, och det är grundbulten inom den 

frihetstolkning som Liberalerna har.  

 

Liberalernas ställningstagande i frågan om statens värdeneutralitet och därmed även när det 

kommer till individuella eller kollektiva rättigheter bidrar till en gränsdragning för vad som 

klassas som politiskt, vilket i sin tur skapar en distinktion av vad som betraktas som privat 

respektive offentlig sfär. Liberalernas ställningstagande i frågan om individuella eller 

kollektiva rättigheter kan härledas ur deras position i frågan om statens värdeneutralitet. Den 

offentliga sfären motsvarar den sfären inom vilken politiken förs, den privata sfären hålls 

åtskild eftersom att regleringar inom det området kräver att staten frånsäger sig sin 

neutralitet i värdefrågor. Individuella rättigheter vilka är universellt utformade säkerställer 

statens värdeneutralitet eftersom att rättigheterna är lika för alla individer, de erbjuder i en 

formell mening samma möjligheter för varje individ. Men samtidigt erbjuder de liberala 

rättigheterna inget skydd mot subtila former av tvång, vilket är den form av tvång som oftast 

förekommer i förhållanden där det råder ojämställdhet.  

 

Sammanfattningsvis så visar analysen vilken av principerna som Liberalernas politik bäst 

uppfyller, vilket är Autonomiprincipen. Analysschemat nedan tydliggör vilken frihets 

tolkning som bäst stämmer överens med de värden som fanns Liberalernas 

jämställdhetspolitik.  

 

 

 

 

 

39 Svenska Dagbladet. (2018). Kvotering splittrar partierna - de säger blankt nej. 
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Funktioner Negativ frihet  Positiv frihet 

Frihet som Frånvaro av 
något eller Närvaro av 
något? 

Frånvaro  Närvaro 

Är individen sitt eget 
sanningsvittne? 

  Ja  Ja 

Kollektiva/Individuella 
rättigheter? 

  
Endast Individuella 

Erkänner grupper, 
men finner lösningen i 
individuella 
rättigheter 

Vilka typer av 
rättigheter kräver 
friheten? 

 
Universella rättigheter 

 
Universella rättigheter 

Offentlig styrning av 
moral? 

Accepteras ej 
God moral bestäms av 
varje enskild individ 

Accepteras endast för 
att säkerställa “lika 
frihet för alla” 

 
 

 

5.2 Hur påverkar Liberalernas idealbild av statens förhållande till medborgarna deras 

förmåga att implementera feministiska medel i praktiken? 

 

Synen på statens förhållande till medborgarna innehåller föreställningar och riktlinjer vilket 

i sin tur styr vilken typ av policy som legitimeras. Liberalernas syn på statens makt 

tydliggjordes i förra avsnittet och det ska nu appliceras på Swifts teori om frihet för att 

analysera om Liberalernas jämställdhetspolitik i praktiken erbjuder ett skydd från de 

maktstrukturer som systematiskt missgynnar kvinnor.  

 

Liberalernas jämställdhetspolitik som frihet utifrån Formell respektive Effektiv frihet 

Distinktionen mellan de två formerna av frihet tydliggjordes i uppsatsens teorikapitel. Kort 

sagt innebär formell frihet att du i praktiken att utnyttja din frihet och effektiv frihet innebär 

att du har kapacitet att utnyttja din frihet. 
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Liberalerna beskriver familjepolitiken som ett område som genomsyras av den ojämna 

maktbalansen mellan kvinnor och män, dessutom menar de att det är ett område inom vilket 

reformer utgör fundament för kvinnors frigörelse och ökad jämställdhet. Familjepolitiken är 

en viktig del i vad Liberalerna kallar för deras jämställdhetsuppdrag.  40

 

Liberalernas reformer återspeglar deras syn på statens förhållande till medborgarna, vilket 

bäst går att finna hos Autonomiprincipen. Liberalernas riktar fokus på att utforma 

familjepolitiken så att den erbjuder ökad valfrihet, vilket de menar kommer leda till ökad 

jämställdhet. Det innebär att familjer i praktiken har möjlighet att dela lika om de vill. 

Rättigheten att “dela lika”  är individuellt utformad, likt rättigheter som yttrandefrihet vilket 

är den typ av rättighet som Autonomiprincipen skyddar. De rättigheterna förutsätter statens 

neutralitet i värdefrågor, vilket även är ett ideal för Autonomiprincipen. Samma mönster kan 

vi se i Liberalernas resonemang till de jämställdhetsreformer som de främjar. Här tydliggörs 

Liberalernas position i frågan om individuella och kollektiva rättigheter. De ser familjen 

som en grupp inom vilken den ojämna maktstrukturen får negativa effekter för kvinnor, och 

de ser därmed anledningen att införa reformer för att förbättra situationen. Men Liberalerna 

utgår inte från grupper, vilket återspeglas i deras förbättringsförslag där de menar att det 

räcker med ett utökande av de individuella rättigheterna för individerna inom gruppen för att 

jämställdheten ska öka.  

 

Liberalernas förslag för att öka jämställdheten är att öka valfriheten för familjer att dela 

föräldraledigheten jämnt och även öka möjligheter för män att ta ut fler VAB-dagar. 

Förslaget innebär alltså att familjer i praktiken har möjlighet att dela lika, det innebär i 

termer av effektiv och formell frihet att familjen får formell frihet. Formell frihet sett till 

jämställdhetspolitiken innebär att kvinnor i en formell mening har friheten att handla utan att 

begränsas av maktstrukturer enligt de regleringar som finns. Men i verkligheten är kvinnor 

fortfarande beroende av andra faktorer som bl.a löneskillnader och könsnormer som 

påverkar deras faktiska chanser att skyddas från maktstrukturer. Det innebär således att 

kvinnors frihet fortfarande begränsas av maktstrukturer som utgör subtila former av tvång 

och de regleringar som Liberalerna föreslår erbjuder endast formell frihet eftersom att de 

40   Björklund, Jan. (2018). Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter. Sid 2 
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inte tar hänsyn till de könsnormer och löneskillnader som hindrar familjer att dela 

föräldraledigheten jämt trots möjligheten att dela lika. 

 

Utifrån Liberalernas resonemang bakom förslagen om ökad jämställdhet så går det att tyda 

att de är eniga med feminismens riktlinjer kring vad som utgör problemet, vilket är det 

ojämna maktförhållandet mellan kvinnor och män. Liberalerna menar att de vill att kvinnor 

bör ha samma chans i livet som män och därmed inte begränsas av föreställningar om kön 

vilka skapar maktstrukturer under vilka kvinnor systematiskt missgynnas. De regleringar 

som Liberalerna föreslår erbjuder dock inte effektiv frihet eftersom att de inte innebär ett 

effektivt skydd från de maktstrukturer som påverkar kvinnor. Trots att Liberalernas förslag 

innebär att familjer erbjuds möjlighet att dela lika så påverkar bland annat könsnormer och 

löneskillnader familjens förmåga att faktiskt utnyttja denna möjlighet. Principen om 

individuella rättigheter förutsätter att de går att applicera och användas av varje individ i 

samhället. Det uppstår problematik när individuella rättigheter föreslås för att bekämpa 

maktstrukturer, eftersom att de individuella rättigheterna är utformade efter statens 

värdeneutralitet, vilket då innebär att de inte erbjuder ett faktiskt skydd mot maktstrukturer.  

Den feministiska kritiken av liberala ideer kan delas upp i tre steg, först människosynen, 

sedan frihets tolkningen och sist synen på statens makt. De värden som kan tydas ur 

Liberalernas jämställdhetspolitik kan med hjälp av uppsatsens teorier bidra till att få en 

förståelse om vilken politikteoretisk kategori de tillhör. Centralt för politisk teori är rättvisa 

och statens förhållande till medborgarna, vilket styrs av vilken frihets- och människosyn 

man har. 

 

Feminismen belyser den liberala människosynen och identifierar den som grunden till det 

system som möjliggör för osynliggörandet av kvinnor och därmed bidrar till skapandet och 

upprätthållandet av den ojämna maktbalansen mellan kvinnor och män. Enligt den liberala 

människosynen är individen förmögen att tänka, reflektera och fatta rationella beslut. De 

egenskaper finns enligt liberalismen hos varje individ och på den grund anses då även alla 

individer vara jämlika. Den principen är problematiskt ur ett feministiskt perspektiv då 

utgångspunkten som menar att alla individer är jämlika är inte tillåter oss att ifrågasätta hur 

de maktstrukturer som genomsyrar samhället påverkar människors liv. Då Liberalernas 

frihetstolkningen utgår ifrån den liberalistiska människosynen så innebär det även att de 

 34 (41) 



 

rättigheter som Liberalerna anser bör tillämpas genomsyras av synen på människan som 

förmögen att tänka, reflektera och fatta rationella beslut. Således riktar feminismen även 

kritik mot de individuella rättigheter som den liberala människosynen förutsätter eftersom 

att de osynliggör hur frihet och förtryck, makt och vanmakt kopplas till kön och därmed 

påverkar individers livsvillkor. Den allmänna feministiska viljan förverkligande kan ses som 

i konflikt med den princip vilket Liberalernas syn på statens makt vilar på.  

 

 

6. Slutsatser och Vidare forskning 

Efter uppsatsens analys ska nu de precisa frågeställningar besvaras utifrån analysen. 

Därefter följer svar på uppsatsens övergripande frågeställning. Slutligen presenteras även 

vidare forskning inom uppsatsens problemområde. 

 

6.1 Slutsatser 

Vilka frihetsvärden kan tydas ur Liberalernas jämställdhetspolitik? Och vad säger det om 

den idealbild de har av statens förhållande till medborgarna? 

Utifrån analysen av vilka frihetsvärden som kan tydas ur Liberalernas jämställdhetspolitik så 

kan vi se att de värden som fanns återspeglar den positiva frihetstolkningen. Det tydliggörs 

främst i synen av vad Liberalerna klassificerar som en frihetskränkning, de menar att för att 

upprätthålla den liberala människosynen så behöver staten erbjuda rättigheter som skyddar 

samhällets mest utsatta. Det innebär således att man till skillnad från den negativa 

frihetstolkningen anser att en frånvaro av något kan leda till att en individ är ofri, eftersom 

att man är medveten om att alla människor inte föds med samma förutsättningar i livet.  

 

Den positionen tillåter Liberalerna att använda sig att samhällets resurser för att utforma ett 

skydd som enligt dem bidrar till att skydda alla individer inte bara samhällets starkaste. 

Liberalerna följer alltså den positiva frihets tolkningen i synen på utformningen av 

rättigheter, de menar alltså att friheten kräver att samtliga av samhällets medborgare bör ha 

tillgång till en viss standard av stöd som alltid bör vara tillgänglig för alla medborgare. Det 

innebär inte att alla medborgare ska få samma stöd samtidigt utan att det ska finnas 

tillgängligt så att individer har möjlighet att ta del av dem vid behov. Det synliggörs i 
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Liberalernas politik i frågan om individuella och kollektiva rättigheter, där de erkänner att 

vissa av samhällets grupper är speciellt utsatta men de anser inte att kollektiva rättigheter är 

lösningen på frihetsinskränkningar som speciellt påverkar vissa av samhällets grupper. De 

motiverar deras position genom att uppmärksamma synen på rätten att få forma sitt liv som 

man själv vill, vilket återspeglas i den liberala människosynen. Liberalerna menar att de 

väljer att inte utgå ifrån grupper eftersom att de är medvetna om att människor har olika 

drömmar och förutsättningar. 

 

I frågan om hur Liberalernas frihetstolkning påverkar deras syn på statens förhållande till 

medborgarna så är det tydligt att Liberalernas idealbild av statens makt är i linje med 

Autonomiprincipen. Liberalerna delar Autonomiprincipens ideal om statens värdeneutralitet, 

vilket tydliggörs i de rättigheter som Liberalerna skyddar och främjar, vilka förutsätter 

statens värdeneutralitet. Statens värdeneutralitet ses som ett nödvändigt skydd för att 

upprätthålla den liberala människosynen och därmed försäkra att staten inte inskränker 

medborgarnas frihet och chans att forma sitt liv som de själva vill. 

 

Hur påverkar Liberalernas idealbild av statens förhållande till medborgarna deras förmåga 

att implementera feministiska medel i praktiken? 

Uppsatsens andra frågeställning syftar till att undersöka hur Liberalernas idealbild av statens 

förhållande till medborgarna påverkar partiets förmåga att driva politik som i faktiskt 

mening leder till ökad jämställdhet. Som nämnt i slutsatsen av den första frågeställningen så 

ser vi att Autonomiprincipen är den grundprincip som bäst stämmer överens med 

Liberalernas syn på vad statens förhållande till medborgarna bör vara. Idealet om statens 

värdeneutralitet innebär utifrån Swifts teori om formell respektive effektiv frihet att 

Liberalernas jämställdhetspolitik leder till formell frihet. Den slutsatsen dras efter en analys 

om vad statens värdeneutralitet faktiskt leder till och vilka möjligheter respektive hinder 

som det innebär vid reformer som kräver medel vilket ska leda till ökad jämställdhet. Då 

staten ska vara neutral i värdefrågor innebär det således att individers rättigheter behöver 

vara neutralt utformade, det innebär att de inte får “tvinga” någon till en specifik livsstil som 

staten anser är rätt. Enligt Liberalerna ska alla individer ha rätten till makten över sitt egna 

liv och staten bör därmed inte ha rätt att forma rättigheter som leder individen till att leva 

enligt en specifik definition av vad ett gott liv är.  
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Trots att Liberalerna menar att det är maktstrukturer som ligger till grund för ojämställdhet 

så visar det sig att den politik som de vill föra inte i praktiken innebär ett effektivt skydd för 

maktstrukturer vilka systematiskt missgynnar kvinnor. Ur analysen så går det att tyda att 

statens värdeneutralitet är en förutsättning för att skydda det frihetsideal vilket Liberalerna 

har. Det leder oss således till slutsatsen att Liberalernas frihetssyn får en begränsande effekt 

i frågan om jämställdhet och feminism, det av den nödvändiga gränsdragning som 

liberalismen gör mellan det som utgörs av det offentliga respektive privata. Uppsatsens 

analys argumenterar för att gränsdragningen vilken är nödvändig för ge liberal politik 

mening direkt står i konflikt med feminismens riktlinjer vilket menar att kvinnor bör ges 

kollektiva rättigheter eftersom att de endast då erbjuds ett effektivt skydd mot 

maktstrukturerna.  

 

Uppsatsens övergripande frågeställning diskuterar om det finns en spänning mellan 

Liberalernas feminism och de allmänna feministiska målen, vilka kräver samhällelig 

förändring. De två precisa frågeställningarna har bidragit till att återge en bild av 

Liberalernas liberalistiska position och även hur positionen påverkar partiets förmåga att 

föra feministisk politik i praktiken.  

 

Liberalernas syn på statens förhållande till medborgarna ger oss information om vilka 

funktioner staten bör ha och som konstaterats ovan ser vi att Liberalernas politik och de 

rättigheter som de försvarar är i linje med Autonomiprincipens, vilket kräver statens 

värdeneutralitet. Det idealet innebär att partiet reducerar politiken och den offentliga sfären 

till ett område där politiken enligt Liberalerna kan föras. Sedermera leder det till att det finns 

en privat sfär inom vilken offentlig styrning inte kan legitimeras eftersom att det innebär att 

staten behöver ge upp sin värdeneutralitet och det resulterar i att den liberala människosynen 

kränks. Det finns alltså en inneboende logik inom Liberalernas politik vilket leder till 

motsägelser i Liberalernas feministiska mål och de verktyg som staten enligt Liberalerna bör 

ha.  

 

Feministisk teori vill integrera kön och maktstrukturer i analyser för att ge förutsättningar 

för att utföra och utveckla korrekt representerade teorier om rättvisa. Liberalerna kan inte 
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legitimera en analys som integrerar kön och maktstrukturer eftersom att de måste respektera 

den liberala människosynen, vilket förutsätter universella och individuella rättigheter. 

Liberal frihet innebär att inte utsättas för faktiskt tvång mot ens vilja. Men om en vilja är 

underordnad maktstrukturer framstår liberal frihet som irrelevant. Maktstrukturer kan 

därmed fortsätta att systematiskt missgynna kvinnor utan att en liberal rättighet kränks. 

Trots att Liberalerna vill driva familjepolitik som ökar jämställdheten så visar uppsatsen att 

den liberala människosynen får negativa konsekvenser för Liberalernas förmåga att 

implementera feministiska medel. 

 

Slutligen leder detta Halldenius till slutatsen om att liberalismen saknar verktyg för att 

handskas med subtila maktrelationer mellan individer och grupper, det är makt som inte 

nödvändigtvis innebär faktiskt tvång eftersom att den formar könsnormer som genomsyrar 

alla samhällets områden. 

 

6.2 Vidare forskning 

Debatten om vilka medel som bäst bör användas för att öka jämställdheten visar på att det 

råder skilda åsikter kring vilka medel som är bäst. Därför kan det vara intressant att se vilka 

värden som ligger bakom resonemangen och om dessa går att koppla till liberala värden, 

vilka inte erbjuder ett effektivt skydd mot maktstrukturer. En möjlighet för vidare studier 

vore att undersöka vilka värden som EU:s jämställdhetspolitiska inriktning återspeglar och 

undersöka om de utgör ett effektivt skydd mot de ojämna maktstrukturerna.  
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