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1 Inledande avsnitt 

1.1 Inledning 

”… skillnaden mellan nazism och i praktiken förd kommunism handlar enbart om grader i helvetet!”
1
 

Så skrev den före detta moderata riksdagsledamoten Sten Andersson som svar till 

Sverigedemokraterna efter att ha erbjudits förstaplatsen på samtliga av Sverigedemokraternas 

riksdagslistor. Citatet ovan syftar inte till om huruvida Sverigedemokraterna är eller har varit 

ett nazistiskt parti, utan är en del av de krav Sten Andersson ställer på Sverigedemokraterna 

för att byta parti. Detta citat är en del av hans kritik gentemot Socialdemokraterna och dess 

samarbete med vad Sten Andersson benämner som kommunister – i detta fall Vänsterpartiet. 

Att Sten Andersson bytte parti för en förstaplats på riksdagslistor har i sig inget att göra med 

denna undersökning. Inte heller har Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller Tommy Funebo, 

Sverigedemokraternas tidigare partiorganisatör som värvade Sten Andersson till sitt parti med 

detta erbjudande, något med denna uppsats att göra. Däremot är frågorna som väcks av Sten 

Anderssons citat intressanta för min uppsats. 

Jag är övertygad likartsfeminist och politiskt intresserad, och det är utifrån detta intresse och 

denna övertygelse som mitt val av uppsatsämne formulerades. Jag har därför valt att ägna min 

uppsats i historia på C-nivå åt just Sverigedemokraterna och Kommunistiska Partiet, åt 

närvaron, eller möjligtvis frånvaron, av feminism och genusanalys i såväl teori som i praktik. 

När Sten Andersson ser ytterkanterna, nazism och kommunism, som olika grader av helvetet 

väcks onekligen frågan om, oavsett avstånd på den politiska höger-vänsterskalan, 

Sverigedemokraterna och det Kommunistiska Partiet är av samma skrot och korn ifråga om 

jämställdhet? Är likheterna större bland dessa två extrempartier än vad skillnaderna är? Det är 

detta jag, med de feministiska glasögonen på, ämnar undersöka. 

                                                           
1
 Slätt, Richard (red.). Sverigedemokraterna från insidan. Berättelsen om Sveriges största parti utanför 

riksdagen. Hjalmarson & Högberg. Stockholm 2004. s. 17 
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1.2 Syfte 

När LO på sin kongress år 2000 förklarade sig feministiskt blev detta startskottet för 

feminismens återkomst i det politiska livet. Därpå följde en våg av partier, politiker och 

offentliga personer som sällade sig till feminismen och sen dess har feminismen funnits med 

som faktor på den politiska agendan. Det är i detta avseende intressant att undersöka hur långt 

feminismen har nått, om den har kommit att påverka två av våra partier som befinner sig på 

ytterkanterna på den politiska höger-vänsterskalan. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka Sverigedemokraternas och Kommunistiska Partiets 

politiska ställningstagande till feminism samt att undersöka partiernas feministiska praktik, 

hur könsrepresentationen ser ut på deras valsedlar till kommunfullmäktige valåret 2006. 

Utgångspunkten för denna uppsats är inte att dessa partier har en feministisk analys, inte 

heller utesluter denna uppsats en eventuell feministisk analys. Det som denna uppsats söker är 

partierna som kollektiv och dess ställningstagande i den feministiska diskussionen. Därav 

undersök enbart partiernas skrifter av ideologisk natur, för Sverigedemokraterna är detta deras 

principprogram, för Kommunistiska Partiet är det deras partiprogram.  

Denna uppsats bygger på både en kvalitativ och en kvantitativ metod för att genom detta 

kunna komplettera de resultat som framkommer under vardera delen och få en större och en 

bredare förståelse för den faktisk feministiska analyserna inom respektive parti. För vad är en 

teori och en politisk vilja utan praktik och genomförande? Genom att vila denna uppsats på 

två olika ben, den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen, hoppas jag kunna skapa 

en så bred och tydlig bild av Sverigedemokraternas och Kommunistiska Partiets feministiska 

ställningstagande som är möjligt med detta material.  

Denna uppsats syftar till en ökad kunskap och förståelse för hur två partier som befinner sig 

på ytterkanterna på vår politiska höger-vänsterskala gällande mentalitet inom respektive parti 

om könspraktik. På det sätt som dessa partier undersöks går det att undersöka övriga partier 

och därmed skapa en matris igenom vilken det går att undersöka denna studies 

representativitet. Denna uppsats har inget uppsåt att ge en möjlighet till att dra slutsatser 

gällande partipolitik överlag, utan enbart i dessa specifika fall. Däremot vill detta sätt på 

vilken uppsatsen är genomförd påvisa ett möjligt tillvägagångssätt att undersöka politiska 

partiers feministiska teori och praktik. 
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1.3 Frågeställningar 

Denna uppsats är indelad i  två olika delar, för att kunna få fram en mer heltäckande och 

tydlig bild av Sverigedemokraternas och Kommunistiska Partiets könpolitiska 

ställningstagande och agerande. Dels används en kvalitativ metod för att studera deras 

eventuella feministiska teori och dels en kvantitativ metod för att studera deras praktik, då ett 

könspraktiskt ställningstagande är intet utan en könspraktik. De båda delarna av denna 

uppsats har två frågeställningar var för att kunna utreda teori och praktik. 

 

1.3.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som denna uppsats utgår ifrån för att försöka skapa en bild av 

Sverigedemokraternas och Kommunistiska Partiets könspraktiska teori och praktik är 

följande: 

1. Ser respektive parti någon könsmaktsordning och om de gör så, hur definierar 

de denna maktordning, är den problematisk? 

2. Vilka förslag till lösningar finner respektive parti till en könsmaktsordning? 

3. Hur ser könsfördelningen ut på respektive partis valsedlar till valen till 

kommunfullmäktige 2006? 

4. I vilken mån är det kvinnor som är förstanamn på respektive partis valsedlar till 

valen till kommunfullmäktige 2006? 

 

1.3.2 Diskussion kring frågeställningar 

1. Ser respektive parti någon könsmaktsordning och om de gör så, hur definierar de 

denna maktordning, är den problematisk? 

Denna frågeställning är en del av den kvalitativa studien av respektive parti och berör de två 

partiernas könspraktiska teori. Svaret på denna fråga fås via en genomgång av respektive 

partis princip- och partiprogram. 

2. Vilka förslag till lösningar finner respektive parti till en könsmaktsordning? 
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Detta är den andra av två frågeställningar som står till grund för den kvalitativa studien som 

syftar till kunskap kring Sverigedemokraternas och Kommunistiska Partiets könspraktiska 

teori och vilken väg deras åsikter anser att vi bör ta för att lösa en könsmaktsordning och om 

de vill göra detta. Svaret på denna fråga fås också via en genomgång av respektive partis 

principprogram och svaret blir intressant då det visar på vilka värderingar och vilken 

mentalitet som står bakom deras syn på kön och könsmaktsordningen. 

 

3. Hur ser könsfördelningen ut på respektive partis valsedlar till valen till 

kommunfullmäktige 2006? 

Denna frågeställning berör den kvantitativa studien av Sverigedemokraterna och 

Kommunistiska Partiet och respektive partis könspraktik. Som tidigare nämnt är en väl 

underbygd feministisk teori inget utan en genomsyrande könspraktik, hur ska ett parti kunna 

genomföra en könspraktik utifrån sina åsikter som förtroendevalda om de inte lyckas med det 

internt i organisationen. Svaret på denna fråga fås via en genomgång av respektive partis 

valsedlar till valen till kommunfullmäktige 2006. Svaret leder till kunskap om hur 

Sverigedemokraterna och Kommunistiska Partiet valt att bruka en jämn könsfördelning av 

namnen på valsedlarna och hur om de lyckats, och om viljan finns, att lyfta fram kvinnor på 

sina respektive listor. 

 

4. I vilken mån är det kvinnor som är förstanamn på respektive partis valsedlar till 

valen till kommunfullmäktige 2006? 

Detta är den sista frågeställningen i den kvantitativa undersökningen och även denna berör 

respektive partis förmåga och vilja att bruka feminism praktiskt. Svaret på denna fråga fås 

också via en genomgång av respektive partis valsedlar till valen till kommunfullmäktige 

2006. Denna fråga är intressant då det är två mindre partier som undersökes och därmed blir 

också förstaplatsen på valsedlarna viktigare, då respektive parti har större chans att få minst 

ett mandat. Svaret visar om partierna arbetat med den inre jämställdheten och i vilken mån 

respektive parti önskar och lyckas lyfta fram sina medlemmar av kvinnligt kön på valbar 

plats. 
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1.4 Källmaterial och -diskussion 

De källor som används i denna uppsats är offentligt material, det som respektive parti själv 

valt att publicera och det som varit tillgängligt genom det allmänna val som genomfördes 

2006, via Valmyndigheten. Aktivt och medvetet har en mängd material valts bort, vilket 

material och anledning till denna utsållning redovisas senare under detta avsnitt. 

Denna uppsats fokuserar på två olika delar av det offentliga materialet från 

Sverigedemokraterna och Kommunistiska Partiet. Dels undersöks deras principprogram, där 

de själva genom kongresser har formulerat sina politiska ställningstaganden, dels undersöks 

deras listor till kommunfullmäktige i valet 2006. Dessa två olika delar har blivit utvalda för att 

kunna kombinera teori och praktik. I deras principprogram slår respektive parti fast sina 

åsikter, men på listorna verkar de praktiskt i fråga om fördelning mellan könen och var på 

listorna det går att finna representanter från respektive kön. Det går ju onekligen att ha en god 

feministisk ansats utan att för den delen lyfta fram kvinnor på höga positioner eller ens kunna 

locka till sig kvinnor som är beredda att ta tyngre politiska uppdrag. 

Som alltid finns det både fördelar och nackdelar i valet och avgränsningen av källor. De källor 

som används rör sig på två olika delar av det politiska landskapet, dels det nationella med 

respektive partis principprogram och dels det lokala med valsedlarna till 

kommunfullmäktigevalet 2006. Det val som gjorts kring källmaterial har sin förklaring 

mestadels i praktiken, att studera samtliga lokala avdelningar av Sverigedemokraterna och 

Kommunistiska Partiet kring politisk vilja är omöjligt i såväl tidsaspekt som i tillgång till 

källor, samtidigt som det saknas underlag för att göra en kvantitativ studie på ett nationellt 

plan. Utgångspunkten och synen på detta arbete och val av källor är den att det, i nuläget, är 

det enda praktiskt genomförbara sätt där det också går att dra slutsatser av och göra en analys 

värd namnet. 

 

1.4.1 Källor kvalitativ studie 

De källor som finns som grund för den kvalitativa studien är Sverigedemokraternas 

principprogram och Kommunistiska Partiets partiprogram. Dessa program finns tillgängliga 
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på respektive partis hemsidor
2
. Dessa båda program är likvärdiga, då Kommunistiska Partiets 

program är av ideologisk natur, precis som Sverigedemokraternas principprogram. Det är i 

detta material som partiet framställer sina visioner och ideologiska ställningstaganden och 

också här som det som är unikt för partiet förs fram.  Detta är det enda program som 

Kommunistiska Partiet har, Sverigedemokraterna har dessutom ett antal olika 

handlingsprogram, där de berör olika politikområden. I denna del av undersökningen har det 

valts bort en mängd material, främst motioner, tal och debattartiklar som produceras av 

enskilda personer.  

 

1.4.2 Källor kvantitativ studie 

De källor som har valts ut att arbeta med i den kvantitativa delen av uppsatsen är hämtade 

från Valmyndigheten
3
 och är de valsedlar som respektive parti ställde upp med i valen till 

kommunfullmäktige 2006. Enbart valsedlar till kommunfullmäktige har valts ut att arbeta 

med, även här till stor del på grund av tidsaspekten, men också med anledning av att 

materialet krymper ju högre man förflyttar sig i det politiska landskapet gällande dessa två 

partier och att det till stor del är samma människor som finns med på valsedlarna. Samtliga 

kommuner där Sverigedemokraterna och Kommunistiska Partiet har ställt upp till val är med i 

den kvantitativa undersökningen  

 

1.5 Tidigare forskning 

Ämnet som denna uppsats berör är ett ämne som många tidigare har forskat kring, och det är 

just tack vare att det finns en sådan mängd av tidigare forskning som detta arbete är möjligt 

att genomföra. Feminism och genushistoria har kommit och gått i vågor, förhoppningsvis är 

den nu här för att stanna och stärka sitt grepp inom olika discipliner.  

                                                           
2
  Sverigedemokraterna: 

http://www.sverigedemokraterna.net/asikter_program.php?action=fullnews&id=317 2007-11-15 
Kommunistiska Partiet: 
http://www.kommunistiskapartiet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=70 2007-
11-15 
3
 http://www.val.se/val/val2006/valsedlar/00K.html 

http://www.sverigedemokraterna.net/asikter_program.php?action=fullnews&id=317
http://www.kommunistiskapartiet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=70
http://www.val.se/val/val2006/valsedlar/00K.html
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Ett antal olika tidigare undersökningar och arbeten har valts ut för att ge en så pass stor och 

vid bild som möjligt, samtidigt som det har avgränsats till att beröra delar som är av nytta för 

denna uppsats, främst för att avgränsa i tid och ord, men även för att det är viktigt att fokusera 

på den genus- och politiska historia som berör detta arbete. 

 

1.5.1 Forskning om genus 

Genushistoria och -forskning är begrepp som olika människor ser på olika sätt. Det är ett 

ämne och en metod som har en mängd olika teorier bakom sig, olika förklaringsmodeller, ett 

historiskt verktyg och är vida omstritt. I teoriavsnittet kommer det vidare att diskuteras valet 

av genusteori, men det är nödvändigt att i detta avsnitt, som en del av en helhetsförståelse, 

lyfta upp en antologi där genushistoria diskuteras ur olika synvinklar, där dessa skapar olika 

sätt att se hur genus, makt och kön påverkar historien och historieskrivningen. För att kunna 

läsa och förstå en uppsats med genus som teori krävs viss förförståelse inom genushistoria 

och -analys. 

För att presentera genusanalys har antologin Genushistoria. En historiografisk exposé av 

Christina Carlsson Wetterberg och Anna Jansdotter, redaktörer, blivit utvald för att skapa 

denna förförståelse och sätta genus i dess olika sammanhang. 

Antologin Genushistoria är uppdelad i tre olika delar i genushistoriens utveckling, den första 

delen tar upp 1970-talet och den såkallade patriarkatsdebatten. Här får Heidi Hartmanns 

artikel Det olyckliga äktenskapet mellan marxism och feminism samt Om patriarkat: en kritisk 

granskning av Christina Carlsson, Joke Essevald, Sara Goodman och Karin Widerberg stå 

som typexempel.  Heidi Hartmanns artikel från 1981, som berörs djupare i avsnittet 1.5.2 

Forskning om genus och politik, är ett försök att förena den feministiska marxismen och 

radikalfeminismen. Hartmann kritiserar båda dessa feministiska synsätt, då hon ser dem som 

ofullkomliga. Den andra artikel som är en del av antologins första del är Om patriarkat: en 

kritisk granskning är från 1983 och är en diskussion av bland annat just Heidi Hartmanns 

artikel. Denna artikel granskar och kommenterar användandet av patriarkat och hur olika 

författare väljer att definiera och använda sig av detta begrepp på ibland helt skilda sätt. 

Artikelförfattarnas slutsatser i diskussionen om patriarkat som begrepp är tudelade, såväl 

positiva som negativa. Fördelarna anses vara de associationer begreppet ger till strukturer och 
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system, men nackdelarna möter upp med risker att individen som gör motstånd döljs i 

analysen
4
. Dessa båda artiklar som i antologin Genushistoria. En historiografisk exposé får 

stå som en inledning till den feministiska diskussionen och en start av genusanalys och –

historia som metod och teori. 

Som exempel för den fortsatta debatten om genus som analysverktyg i del två får Joan Scotts 

Genus – en användbar kategori i historisk analys, publicerad 1988, där hon argumenterar för 

begreppet genus som ett möjligt redskap i en diskursanalys. Yvonne Hirdmans artikel om 

genussystemet, Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning från 1988, 

Christina Carlsson Wetterbergs Från patriarkat till genussystem – och vad kommer sedan?, 

1992, samt Gro Hagemanns Postmodernismen en användbar med opålitlig bundsförvant, 

1994,  står som exempel för den debatt som följde av Joan Scotts artikel och idéer. De tar 

avstamp i Scotts teoribildning och utarbetar egna teoretiska positioner. Hirdman, som 

diskuteras med senare under avsnittet 3.1.2, skapar en tydlig teoretisk ram för genus, 

genussystemet. Wetterberg tar istället fasta på poststrukturalismens kritik om lagbundenhet 

och regler och ser samhällen och strukturer som komplext och motsägelsefulla gällande 

individen. Hagemann är den av dessa tre författare som hamnar närmst Scott, hon ser 

möjligheter i Scotts teori att utveckla en historisk kulturteori. Hagemann vill utforma en 

position där subjektet skapas genus diskursen, men inte bestäms av den. 

Den tredje och sista delen i denna antologi tar upp utvidgningen av genushistorien genom 

Paulina de los Reyes Det problematiska systerskapet från 1998 där de los Reyes för fram 

kritik om en genushistoria som inte berört invandrarkvinnans situation och inte heller 

problematiserar begreppet etnicitet. Den andra artikeln som framförs i detta avsnitt är Jens 

Rydströms Homosexualitetens historia – ett försummat forskningsfält publicerad 1995,som 

problematiserar sexuella identiteter. Den tredje och sista artikeln är David Tjeders 

Maskulinum som problem, där han för fram att även män har en del av genushistorien, Tjeder 

förhåller sig i sin artikel kritisk gentemot dem som sätter likhetstecken mellan kvinnor och 

                                                           
4
 Carlsson, Christina, Esseveld, Joke, Goodman, Sara och Widerberg, Karin. ”Om patriarkat: en kritisk 

granskning”. 1983. Carlsson Wetterberg, Christina, Jansdotter, Anna. Genushistoria. En historiografisk exposé. 

Studentlitteratur. Lund 2004. s. 75 
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kön eller mellan kön och kvinnors underordning. Genom detta avslutande avsnitt introduceras 

etnicitet, sexualitet och män in i genushistorien och -teorin.
5
 

 

1.5.2 Forskning om genus och politisk analys 

Under detta avsnitt har två olika böcker med olika innehåll samt en artikel valts ut. Dels en 

antologi med Maud Eduards som redaktör från 1983 som berör kvinnan i det politiska 

tänkandet, dels Lena Wängneruds bok Kvinnorepresentation. Makt och möjligheter i Sveriges 

riksdag. Att Wängneruds bok är intressant för denna uppsats är för att hon studerar kvinnors 

delaktighet i politiken, främst undersöker hon könstillhörighetens betydelse för politiskt 

agerande.
6
 Lena Wängnerud och denna undersökning gör inte samma studie och har två olika 

mål med respektive undersökning, Wängnerud ser sin bok, som bygger på hennes avhandling, 

som en fallstudie i närvarons politik
7
 och vad kvinnorepresentation har för effekter på den 

politik som förs.
8
 Slutligen diskuteras i detta avsnitt Heidi Hartmanns artikel Det olycksaliga 

äktenskapet mellan marxism och feminism. 

Ett av alla de arbeten som berör genushistoria och är en analys av politik som är av vikt att 

lyfta upp är antologin Kön, makt, medborgarskap med Maud Eduards som redaktör. 

Denna bok diskuterar hur olika politiska filosofer genom historien har behandlat kvinnan och 

hennes roll i samhället utifrån om kvinnan enligt dessa filosofer ansåg som jämlik mannen, 

vilken roll familjen spelade, hur arbets- och maktfördelningen mellan könen var utformad och 

vilken som var orsaken till kvinnan särställning
9
. Det är utifrån dessa olika frågeställningar 

som Platon, Aristoteles, Thomas av Aquino, Hobbes och Locke, Rousseau, John Stuart Mill 

och Friedrich Engels analyseras, vilka är utvalda utefter tre olika krav; de är tänkare i just 

politisk filosofi, de är kända och lästa än i dag samt att de har skrivit specifikt om kvinnor
10

. 

                                                           
5
 Jansdotter, Anna och Wetterberg Carlsson, Kristina (red.). Genushistoria. En historiegrafisk exposé. 

Studentlitteratur. Lund 2004. s. 5ff 
6
 Wängnerud, Lena. Kvinnorepresentation. Makt och möjligheter i Sveriges riksdag. Studentlitteratur. Lund 

1999. s. 7 
7
 Ibid. s. 24 

8
 Ibid. s. 119ff 

9
 Eduards, Maud (red.). Kön, makt, medborgarskap. Kvinnan i politiskt tänkande från Platon till Engels. Gleerups 

förlag. Surte 1996. s. 9 
10

 Ibid. s. 8 



14 

 

Svaren är intressanta och ger en överskådlig blick över flera hundra år av utveckling, och i 

vissa fall tillbakagång, inom diskussionen om könens maktrelationer gentemot varandra och 

även om denna uppsats har något annorlunda formulerade frågeställningar i den kvalitativa 

analysen är beröringspunkterna flera och gemensamma. Maud Eduards lyfter speciellt upp hur 

mannen ses som det allmängiltiga och kvinnan som det specifika, och det specifika måste 

alltid motiveras
11

, och detta är inget som har förändrats i de politiska filosofer som denna 

antologi berör, inte heller i dagens samhälle eller hos de partier som undersöks. 

Maud Eduards sammanfattar analysen och ser tydliga paralleller – när man och kvinna ses 

som lika krävs jämlikhet, och på samma sätt syns det när filosoferna ser män och kvinnor som 

olika, då krävs också ojämlikhet, vilket syns i tabellen nedan som Eduards gjort som en 

förklarande modell: 

 

    
Samhällsvillkor 

   

   

ojämlikhet 

  

jämlikhet 

  

  

1. Aristoteles 2.     

 

 

olikhet   

Thomas av 

Aquino 

  

  

 Natur 

 

  Rousseau         

 

  

3. Platon (Lagarna) 4. Platon (Staten) 

 

 

likhet   Hobbes   

 

Mill   

 

  

  Locke     Engels   

 

         

 

Tabell 1.5.2 Synen på män och kvinnors natur och samhällsvillkor i politiskt 

tänkande12 

 

Med hjälp av denna figur går det att utläsa hur de olika politiska filosofer som undersökts i 

Kön, makt, medborgarskap har placerats in i förhållande till hur deras syn på kvinnans natur 

och hennes roll i samhället anses vara eller ska vara. Tydligast går det ur denna tabell att dra 

en klar slutsats, det är ingen av de undersökta filosoferna som anser kvinnor vara olika 

männen, men ändå anser att könen är eller ska vara jämlika, vilket syns då ruta 2 är tom. 

Däremot kan ett ojämlikt samhälle finnas oavsett om könen är lika eller olika till sin natur 

(ruta 1 och 3) enligt de olika politiska filosoferna. 

                                                           
11

 Ibid. s. 9 
12

 Ibid. s. 147 
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Denna samling med analyser av politiska tänkare och filosofer är intressant och viktig såväl 

för denna uppsats som för genusanalys och -historia. Den diskussion som ligger till grund för 

analyserna av de politiska texterna förs vidare i denna uppsats och man kan bara hoppas att 

denna undersökning gör dem rättvisa. 

Under detta avsnitt ska också Heidi Hartmanns artikel Det olyckliga äktenskapet mellan 

marxism och feminism. För en mer utvecklingsbar förening, publicerad första gången 1981, 

lyftas upp. Denna artikel är, som tidigare nämnt, en del av antologin Genushistoria. En 

historiografisk exposé. Anledningarna till att denna artikel förtjänar att lyftas upp är flera, dels 

på grund utav att det, vilket diskuteras under nästa avsnitt, saknas material om 

Kommunistiska Partiet och kommunismen som rörelse (utanför partipolitik), men också då 

detta är av intresse i att skåda och analysera de resultat och svar mina frågeställningar bör ge 

mig. 

Heidi Hartmann vill med sin artikel Det olyckliga äktenskapet mellan marxism och feminism 

föra in feminismen i det större – in i kampen mot kapitalet. Hon anser en feminism utan en 

marxistisk analys vara blind för historien och inte tillräckligt materialistisk, men ser också att 

de feministiska analyser som marxister försökt sig på som otillräckliga även de.
13

 Det är inte 

kapitalet och privategendomen som orsakar kvinnors förtryck som kvinnor, ett upphävande av 

kapitalismen innebär därmed inte ett upphörande av kvinnoförtrycket.
14

 Hartmann diskuterar 

Zaretskys feministiska analys av att kvinnors arbete må ge sken av att det är till för männen, 

men i själva verket är till för kapitalismen och avfärdar densamma, kvinnans arbete är 

verkligen till för männen.
15

 

Hartmann för fram i sin artikel att patriarkatet är en uppsättning relationer mellan män som 

har en materiell bas och, trots det faktum att den är hierarkisk, skapar en solidaritet män 

emellan och ett ömsesidigt beroende som gör det möjligt för dem att behärska kvinnor. 

Patriarkatet är hierarkiskt då män från olika grupper, klass och etnicitet, har olika positioner 

inom denna patriarkala hierarki, men de förenas i sitt gemensamma maktförhållande över 

                                                           
13

Hartmann, Heidi. ”Det olycksaliga äktenskapen mellan marxism och feminism” 1981. Jansdotter, Anna och 
Wetterberg Carlsson, Kristina (red.). Genushistoria. En historiegrafisk exposé. Studentlitteratur. Lund 2004. s. 
17 
14

 Ibid. s. 18 
15

 Ibid. s. 22 
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kvinnor, och de är beroende av varandra, oavsett plats i hierarkin, för att upprätthålla detta 

maktförhållande.
16

 

Dess, patriarkatets, materiella bas ligger i mannens kontroll över kvinnans arbetskraft, vilken 

bevaras genom att kvinnor utestängs från vissa arbeten och kvinnors sexualitet begränsas 

genom äktenskapet, det monogama heterosexuella. Äktenskapet är en förhållandevis ny, men 

effektiv form, för män att kontrollera såväl kvinnans arbete som sexualitet, anser Hartmann.
17

 

Heidi Hartmann anser att det inte finns någon ren kapitalism, inte heller något rent patriarkalt 

system, utan att de med nödvändighet måste samexistera. Här kommer främst kritiken 

gentemot att kvinnors underordning är specifikt för kapitalismen fram, då Hartmann anser att 

ett patriarkalt system existerat även under tidigare produktionssystem. Det finns, enligt 

Hartmann, inga nödvändiga förändringar i produktionen som också förändrar patriarkatet, ett 

samhälle kan fortsätta vara patriarkalt även efter en övergång till socialism.
18

 

Hartmann menar att patriarkatet som system av relationer existerar under kapitalismen, och att 

det i kapitalistiska samhällen råder ett kompanjonskap mellan kapital och patriarkat, men 

samtidigt är det tydligt att patriarkat och kapital har motstridiga intressen. Flertalet män vill 

ha kvinnan i hemmet för personlig service, medan fåtalet, kapitalisterna, vill att kvinnor 

(visserligen inte deras egna) arbetar på lönearbetsmarknaden. Däri ligger konfliken om 

kvinnors arbetskraft mellan kapital och patriarkat.
19

 Detta följde även in i arbetarklassens 

organisering, de manliga arbetarna såg nackdelar med kvinnors arbete, inte bara det faktum att 

de konkurrerade om arbetstillfällen, de ansåg även att kvinnor inte kunde tjäna två herrar 

samtidigt. Männen försökte därmed, genom sina fackförbund, att reservera högavlönade 

arbeten åt sig själva och utestänga kvinnor från såväl fackförbund och arbeten. Detta ledde 

fram till en diskussion om familjelöner, vilket blev den lösning som gynnade såväl kapital 

som patriarkat.
20

 

Villkoren i kompromissen mellan kapital och patriarkat har förändrats över tid, men den 

lönespridning som idag existerar på vår arbetsmarknad förstärker familjen, och därmed 

arbetsdelningen i hemmet, och uppmuntrar kvinnor att gifta sig. Arbetsdelningen mellan 

                                                           
16

 Ibid. s. 30f 
17

 Ibid. s. 31 
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 Ibid. s. 33 
19

 Ibid. s. 35f 
20
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könen på arbetsmarknaden och i hemmet ska ses som ett uttryck för patriarkatet och ett bidrag 

till dess upprätthållande.
21

 

Vänstern har varit ambivalent till kvinnorörelsen, enligt Hartmann, och när vänsterkvinnor 

ansluter sig till feminismen kan det vara ett personligt hot gentemot såväl vänstermän som 

vänsterorganisationer. Många män inom vänstern nöjer sig med marxismens analys av 

kvinnofrågan, de ser enbart klass som den korrekta ram inom vilken man bör förstå kvinnans 

ställning och dessutom anses att arbetarklassens kamp mot kapitalismen bör ha företräde 

framför alla konflikter mellan män och kvinnor. Det viktiga är att könskonflikter inte får 

tillåtas störa klassolidariteten.
22

 

Heidi Hartmann för fram ett problem i sin artikel, ett problem som behandlar att trycket på 

kvinnor att överge sina ”töntiga” frågor och bli ”riktiga” revolutionärer har ökat. Det 

feministiska arbetet ses inom den vänster Hartmann diskuterar som tidsspillan jämför med 

kampen mot inflation och arbetslöshet, däremot anses kvinnans arbetslöshet aldrig som någon 

kris utan istället löses kriser på bekostnad av just kvinnor. Detta var precis vad som skedde 

efter krisen på 1930-talet och kapitalismen och patriarkatet gick stärkta ur krisen. 

En kamp mot enbart kapitalet är dömd att misslyckas eftersom den förbiser stödet för den i 

patriarkatet, och en analys av patriarkatet är väsentlig för att komma fram till en socialism 

som är till faktisk nytta för kvinnorna. Även om kvinnor och män har gemensamt intresse i att 

störta kapitalet har de ändå vissa intressen som är specifika för deras genusgrupp. En kamp 

för att upprätta socialism måste vara en kamp där olika gruppers intressen tillåts finnas. Det 

går inte, enligt Hartmann, att som kvinna tro att könsförtrycket kommer att upphöra i och med 

socialismen, eller att förlita sig till att männen befriar dem efter en socialistisk revolution. 

Detta ligger inte i deras direkta intresse, då deras omedelbara intresse kräver kvinnans 

fortsatta förtryck.
23

 

Som feministisk socialist måste man organisera en praktisk kamp som rör både kampen mot 

kapitalet och patriarkatet. Samhället som är målet är ett samhälle där erkännandet av ett 

ömsesidigt beroende inte är någon skam utan innebär en befrielse, där vårdandet är en 
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universell och inte en förtryckande praktik och där kvinnor inte fortsätter upprätthålla 

männens både falska och konkreta frihet.
24

 

Heidi Hartmann har i denna artikel formulerat kritik gentemot såväl marxisters som 

feministers bristande analys av det patriarkala och det kapitalistiska förtrycket och 

sammanfört dem i en teoribyggnad. Därmed är denna artikel ett bidrag till en fortsatt 

feministisk och antikapitalistisk kamp mot ett samhälle utan strukturella förtryck. 

Hartmanns kritik emot marxistiska rörelser är intressant för denna uppsats, då Kommunistiska 

Partiet deklarerar sig arbeta för ”en revolutionär omvandling av det existerande samhället. 

Som alternativ till kapitalismen och borgerligt klassherravälde ställer partiet socialism och 

arbetarmakt som mål”
25

 och därmed går att identifiera med de rörelser Hartmann diskuterar. 

Med denna kritik och diskussion i ryggen blir den kvalitativa delen av denna uppsats rörande 

Kommunistiska Partiet ett inlägg i den debatt Hartmann för angående marxistiska rörelsers 

patriarkaliska beteende och bristande feministiska analys. 

 

1.5.3 Forskning om Sverigedemokraterna 

I detta avsnitt presenteras enbart litteratur om Sverigedemokraterna, vilket beror på att det inte 

finns liknande litteratur gällande Kommunistiska Partiet. Detta har flera anledningar, en 

anledning är att Sverigedemokraterna är mer aktuella och därmed är mer skrivet om dem och 

nationalismen i Sverige. Samtidigt finns det litteratur om kommunismen i Sverige, men denna 

litteratur är koncentrerad till att handla om SKP, VPK, nuvarande Vänsterpartiet, med flera 

och då detta syftar till andra partiet och organisationer har valts bort dem, till exempel 

Yvonne Hirdmans bok Sveriges kommunistiska parti 1939-1945. Det som de facto har funnits 

om Kommunistiska Partiet är en vitbok om de åsiktsregistreringar som gjordes i Sverige, 

Vitbok om KPML(r), SÄPO och åsiktsregistreringen i Sverige 1969-1998, vilket visserligen är 

en intressant bok, men inte för denna uppsats. 

En del litteratur har valts bort rörande nationalismen i Sverige och nationalistiska rörelser och 

enbart lyft upp och diskuterat Stieg Larsson och Mikael Edmans bok Sverigedemokraterna. 

Den nationella rörelsen, dock bör vissa av dessa böcker åtminstone få bli omnämnda, då de 
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 http://www.kommunistiskapartiet.org/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=70 s. 7 
§2 2007-11-15 
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ger en större bild av nationalismen i Sverige, som ett tips till de som ytterligare vill fördjupa 

sig. Heléne Lööws böcker Nazismen i Sverige 1924-1979 respektive 1980-1997 är två stora 

vetenskapliga kartläggningar över den moderna rasideologiska rörelsen i Sverige. Också Mats 

Delands och Charles Westins, redaktörer, antologi Brunt! Nationalistisk och nazistisk 

mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden är en bok som varmt 

rekommenderas för den som vill läsa mer om extremhögern i vår samtid. 

Stieg Larsson och Mikael Edman har tillsammans författat en omfångsrik bok om 

Sverigedemokraterna. Denna bok är utgiven av Ordfront och skriven i samarbete med Expo, 

en organisation som kartlägger och studerar antidemokratiska, högerextrema och rasistiska 

tendenser i samhället.  

Stieg Larsson och Mikael Edman har granskat Sverigedemokraternas historia, ledare och 

aktivister, partiets budskap och den interna organisationen. Själva anser Stieg Larsson och 

Mikael Edman att de tillmötesgått Sverigedemokraternas krav och önskemål om att bli 

behandlade på samma sätt som övriga partier granskas.
26

 

Sverigedemokraterna, den nationella rörelsen är uppdelad i två delar där den första handlar 

om att kartlägga just partiets historia. Organisationer innan Sverigedemokraterna och 

organisationer som grundar Sverigedemokraterna redovisas och diskuteras. Den andra delen 

av boken berör Sverigedemokraternas politik och ställningstagande i olika frågor, främst här 

diskuteras kopplingen till rasism, homofobi och antisemitism både inom Sverigedemokraterna 

och i de organisationer partiet väljer att samarbeta med, bland annat i Euro-Nat, ett 

nationalistiskt nätverk i Europa.
27

 

Stieg Larsson och Mikael Edman är tydliga med sin ambition om att samtliga källor ska 

kunna kontrolleras, dels då detta tillhör god journalistisk och forskningssed, men mycket 

beroende på den kritik Sverigedemokraterna för gentemot kritik som framkommer emot 

partiet.
28
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Larsson och Edmans bok påvisar på kopplingen mellan Sverigedemokraterna och rörelsen 

Bevara Sverige Svenskt, BSS, och de direkta kopplingarna till rasistiska och nazistiska 

rörelser som partiet har, i såväl historia som i nutid, nationellt som internationellt.
29

 

 

1.5.4 Avslutning och sammanfattning av tidigare forskningsläge 

Det är ett stort och omfångsrikt tidigare forskningsläge som finns att diskutera, men samtidigt 

saknas det forskningsrepresentation i de olika avsnitten som forskningsläget är indelat i. I 

avsnittet gällande genus och politik finns enbart en genusanalys kopplad till marxism och på 

samma sätt innehåller enbart avsnittet om politisk extremism forskning om 

Sverigedemokraterna och hänvisningar till nationalism. Med anledning av detta har Heidi 

Hartmanns artikel Det olyckliga äktenskapet mellan marxism och feminism fått förhållandevis 

stort utrymme. Tilläggas bör att såväl Hartmanns artikel som Larsson och Ekmans bok är 

kritiska granskningar av respektive sida, marxism och kommunistiska partier och rörelser 

samt nationalism och Sverigedemokraterna, och därmed får väga upp varandra åt vartdera 

hållet. 

Yvonne Hirdmans artikel i antologin Genushistoria kommer ytterligare att beröras i 

teoriavsnittet, då det är utefter hennes genussystemteori som den kvalitativa studien 

genomförs. Därför har inte Hirdman vidare berörts i detta kapitel. I övrigt har det tidigare 

forskningsläget kartlagts på så sätt att det ska uppmuntra till vidare läsning och ge ett djup till 

denna uppsats och föra diskussionerna kring politisk extremism vidare. 

                                                           
29
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2 Metod 

I denna uppsats används både en kvalitativ och en kvantitativ metod, då det är två olika 

material som står till grund för uppsatsen. Med en kvalitativ metod studeras 

Sverigedemokraternas och Kommunistiska Partiets principprogram samt med en kvantitativ 

metod studeras respektive partis valsedlar till kommunfullmäktigevalen 2006. 

 

2.1.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

I denna uppsats används en hermeneutisk ansats, och därmed förkastas positivismen som 

förklaringsmodell, då positivismens syn på historieämnet gör gällande att det går föra en, 

historisk, forskning där egenskaper testas systematiskt och empiriskt.
30

 Min syn på historia 

som forskningsområde är istället att förstå avsikterna och motiven bakom det historiska 

skeendet, vilket är förenligt med hermeneutiken. Då Sverigedemokraternas och 

Kommunistiska Partiets principprogram studeras kvalitativt görs detta med en förförståelse 

som inte går att bortse ifrån. Knut Kjeldstadli har, enligt min mening, rätt då han för fram en 

diskussion om att det hos historiker och forskare alltid finns en förförståelse med i tolkandet 

av de data som insamlas och att denna förförståelse är inte att förringa.
31

 

Detta är en uppsats som vetenskapligt söker det enskilda, för att på så sätt kunna påbörja en 

breddning emot det allmänna. Min vetenskapliga syn på historia som ämne är däremot inte att 

denna vetenskap är en singulariserande sådan, utan definitivt en generaliserande
32

. Däremot 

görs det inte med denna undersökning anspråk på att finna en generaliserande modell för att 

kunna avgöra ett partis feministiska ställningstagande. 
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2.1.2 Urval och genomförande 

I den kvalitativa delen av denna uppsats används Sverigedemokraternas principprogram och 

Kommunistiska Partiets partiprogram. Båda partiernas program är hämtade från respektive 

partis hemsida.
33

 

Partiprogrammen möts via en texttolkande metod. Genom att identifiera författare och 

kontext, där författare är respektive parti och kontexten den politiska viljan att föra ut sitt 

budskap, tolkas dessa skrifter utifrån ett feministiskt ställningstagande. Genom att aktivt söka 

efter en diskussion om en könsmaktsordning och genus i dessa partiprogram analyseras och 

kartläggs det feministiska ställningstagandet. 

I den kvantitativa delen av uppsatsen används valsedlar till kommunfullmäktigevalet 2006 

från respektive parti. Valsedlarna är hämtade från Valmyndighetens hemsida.
34

 

För Sverigedemokraternas del innebär detta valsedlar i 133 kommuner och för 

Kommunistiska Partiet valsedlar i 16 kommuner. Detta kan verka som ett svårt utgångsläge 

att genomföra en jämförelse dessa partier, men om man istället ser på antalet unika individer 

som ställt upp på respektive partis listor är dessa 576 stycken för Sverigedemokraterna och 

204 stycken för Kommunistiska Partiet. Sverigedemokraterna har förvisso fler listor, men 

också fler listor med färre valbara på sina listor. Samtliga namn har blivit kategorierade 

utefter kön, i de fall där könstillhörighet inte kunnat fastställas har Skatteupplysningen hjälpt 

till. 

I flera fall har partierna i samma kommun haft flera listor i de olika valkretsarna, i de flesta 

fall har dessa listor varit identiska har helt sonika dessa listor vals, för att enbart räkna unika 

individer.
35

 I några fall gällande Sverigedemokraterna har de haft olika listor i olika valkretsar 
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Stockholm stad, Uppsala, Alingsås, Göteborg, Norrköping. 

http://www.sverigedemokraterna.se/
http://www.kommunistiskapartiet.com/
http://www.val.se/val/val2006/valsedlar/00K.html
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inom de kommuner de ställt upp, men det har inte varit identiska. I några fall har de olika 

listorna haft samma person/-er på alla listor, med några ytterligare valbara. I dessa fall har de 

listor där samtliga namn varit med använts
36

. Ytterligare gällande Sverigedemokraternas 

valsedlar har ett annats problem framkommit då de har ställt upp med flera, delvis, olika listor 

i samma kommun. I dessa fall har antalets unika namn räknats
37

. I inget av dessa fall har de 

dubbla, olika listorna påverkat förstanamnet och därmed har det inte heller påverkat den 

fjärde frågeställning gällande hur könsfördelningen är på förstanamnen på respektive partis 

valsedlar. 

 

1.4.3 Källkritik 

Tillförlitligheten är viktig och utgångspunkten ligger i att ta reda på hur materialet har 

tillkommit, hur pålitligt detta kan vara. Beroende på sätt och anledning som material insamlas, 

och vilka skäl som ligger till grund för detta insamlande, kan materialet få olika karaktär och 

betydelse. Dessutom kan det föreligga bortfall av källor vilket kan innebära ett ojämnt 

material, om det saknas data av intresse för undersökningen.
 38

 

Gällande den kvantitativa undersökning har det egentliga insamlandet genomförts av 

Valmyndigheten, från vilka de kommuner som är av intresse för denna uppsats har valts ut. 

Tillförlitligheten kan i detta avseende ifrågasättas från två perspektiv, dels huruvida 

Valmyndigheten brustit i sitt uppdrag, vilket är mindre troligt, dels huruvida jag har missat 

valsedlar från Sverigedemokraterna eller Kommunistiska Partiet i någon kommun eller 

behandlat det insamlade materialet på ett sätt som bör ifrågasättas. Den kvantitativa delen av 

denna uppsats kan alltså ifrågasättas och tillförlitligheten kan granskas ur mitt förhållningssätt 

till materialet. Som reaktion gentemot detta har materialinsamlandet granskats och upprepats 

och tillförlitligheten har blivit försäkrad genom ett användande av Skatteupplysningen för att 

korrekt fastställa reliabiliteten i data gällande kön. 

                                                           
36

 Sverigedemokraterna: Ronneby, Sölvesborg, Borlänge, Hudiksvall, Falkenberg, Halmstad, Härjedalen, Kalmar, 

Växjö, Lomma, Lund, Örkelljunga, Enköping, Uppsala, Karlstad, Göteborg, Lidköping, Åmål. 

37
 Sverigedemokraterna: Gävle, Hallstahammar, Lund, Mölndal. 

38
 Kjeldstadli, Knut. Det förflutna är inte vad det en gång var. Studentlitteratur. Lund 1998. s. 226f 
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De självklara problemen med att använda sig av principprogram är att det enbart är resultatet 

av respektive partis kongresser som syns, med i det material som används är inte debatterna 

från talarstolen under respektive partis kongresser. Inte heller är det ”korridorssnack”, som 

ofta är en del av en kongress, med i analysen. Förslag som röstats ner på kongresser, oavsett 

hur många som stött den förlorade linjen, är inte en del av denna uppsats. Detta arbete blir en 

analys över vad en majoritet av ombuden på partiernas kongresser inom Sverigedemokraterna 

och Kommunistiska Partiet röstat för, och det är också vad som är önskvärt. 

Inom detta område bör, och ska, det även diskuteras problematiken kring principprogram på 

en annan nivå än den rent praktiska, hur det resultatet blev ett resultat. Det går inte att undvika 

problematiken gällande hur ett politiskt program tillkommer, kompromisser är en del av den 

politiska vardagen. Frågan kvarstår dock, en fråga som inte diskuteras i denna uppsats utan är 

en del av en större analys av politiska partier på ytterkanterna av den politiska höger-

vänsterskalan.  

Även gällande den kvantitativa delen av uppsatsen är det enbart en möjlig majoritets röst som 

kommer fram. Hur man inom respektive parti har gjort för att komma fram till utformningen 

av valsedlarna är inte undersökt, men det är rimligt att föreställa sig att någon form av 

omröstning ägt rum, oavsett om denna har ägt rum på ett medlemsmöte eller på ett 

styrelsemöte. Det är resultatet som är utvalt att granska och eventuella protokoll som kan 

finnas tillgängliga rörande hur procedurerna gått till har valts bort. 

 



25 

 

3 Teori 

”… varken män eller kvinnor föds till det, båda skapas”
39

 

Så uttryckte sig Yvonne Hirdman i sin artikel Genussystemet – reflexioner kring kvinnors 

sociala underordning från 1988. Och just detta citat leder till feminismens schism, biologi 

eller konstruktion? Distinktionen mellan det medfödda och det skapade könet är vad som varit 

i centrum för genusforskare och feminister. Vari ligger grunden till förtrycket av kvinnor och 

vilken form har detta förtryck tagit sig genom olika samhällstyper är frågor som ständigt 

diskuteras. Det finns många olika svar på dessa frågor, och många av svaren skapar i sig 

ytterligare frågor. 

Sverigedemokraterna och Kommunistiska Partiet undersöks ur en feministisk synvinkel, men 

i en tid där de feministiska teorierna ömsom bekräftar ömsom förkastar varandra är det 

nödvändigt med en ytterligare specificering gällande vilken feministisk inriktning, vilken 

genusteori, som denna uppsats sållar sig till. Detta är viktigt, inte bara ur en ren 

forskningssynpunkt, utan också för att den som läser denna uppsats ska få en tydlig bild över 

vad denna uppsats syftar till, med vilka premisser arbetet utgår ifrån. 

 

3.1.1 Feminism och genus 

Som tidigare nämnt finns det en första, tydlig, skiljelinje bland feminister, mellan biologister 

och konstruktivister. Denna första schism inom feminismen syftar till anledningen till 

olikheterna mellan könen och ger därmed olika svar på varför män och kvinnor är olika och 

beter sig olika. Biologismen är idag en liten gren av feminismen och har få förespråkare, det 

är konstruktivismen som har vunnit den första striden om att definiera könsförtrycket. En 

andra schism är den gällande likhets- och särartsfeminism. Denna delning berör frågan om 

hur kvinnor och män ska bli jämställda. 

Vidare har ytterligare olika teorier om genus och kvinnan som underordnad mannen 

framkommit, delvis grundade i olika ideologiska skiljelinjer. Här märks liberalfeminismen, 

radikalfeminismen, marxism/socialistisk feminism och socialistisk radikalfeminism. Liberal- 

                                                           
39

Hirdman, Yvonne. ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” 1988. Jansdotter, Anna 
och Wetterberg Carlsson, Kristina (red.). Genushistoria. En historiegrafisk exposé. Studentlitteratur. Lund 2004. 
s. 119 
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och marxism/socialistisk feminism är födda ur respektive liberalism och marxism, medan 

radikalfeminismen är relaterad till kvinnorörelsen på 1960-talet och den socialistiska 

radikalfeminismen är ett försök att förena radikalfeminismens analys med 

historiematerialismen och marxismen.
40

 Detta är de nuvarande stora dragen inom feminism, 

till vilken genushistoriker och -forskare också till en viss del sorteras in i. 

Med en feministisk utvecklingslinje sägs inget i sig om begreppet genus, som är nog så 

omstritt som feministiska skiljelinjer. Det finns en distinktion mellan kön å ena sida och 

genus å den andra. Där kön står för det biologiska kön man föds med och genus används för 

att beteckna sociala relationer könen emellan. Med användningen av genus förkastas därmed 

också biologiska förklaringar och blir ett sätt att sammanföra sociala konstruktioner.
41

 Genus, 

eller gender, blir ett begrepp som skiljer kultur, socialt inlärda beteenden, från biologi. 

 

3.1.2 Genussystemteori 

”Hon bestäms och särskiljs i förhållande till mannen, inte han i förhållande till henne; hon är det oväsentliga 

gentemot det väsentliga. Han är Subjektet, han är det Absoluta, hon är den Andre.”
42

 

Tidigare har det diskuterats feminism och genus, den sociala konstruktionen av kön. Vidare är 

Yvonne Hirdmans framförda genussystemteori utvald som teoretisk utgångspunkt för denna 

undersökning. Hennes resonemang kring detta system och vad det grundar sig i redovisas 

nedan och är från hennes artikel Genussystemet – reflexioner om kvinnors sociala 

underordning från 1988. 

Yvonne Hirdmans teori om genussystemet vilar på två grundpelare. Den första är dikotomin, 

isärhållandet av det kvinnliga och det manliga. Den andra är hierarkin, mannen som norm i 

vårt samhälle. Dessa två logiker samspelar och upprätthåller tillsammans det patriarkat som vi 

idag lever under.  

Yvonne Hirdman definierar isärhållandet som grunden för könsförtrycket, det är genom detta 

som den manliga normen, hierarkin, legitimeras
43

. Isärhållandet ger sitt grunduttryck i 

arbetsdelningen, i föreställningen om det kvinnliga och det manliga. 

                                                           
40

 Gemzöe, Lena. Feminism. Bilda förlag. Stockholm 2004. s. 30 
41

Scott W., Joan. ”Genus – en användbar kategori i historisk analys” 1988. Jansdotter, Anna och Wetterberg 
Carlsson, Kristina (red.). Genushistoria. En historiegrafisk exposé. Studentlitteratur. Lund 2004. s. 85 
42

 De Beauvoir, Simone. Det andra könet. Nordstedts förlag. Stockholm 2006. s. 26 
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Det är just isärhållandet som står i fokus i Hirdmans begrepp genussystem och genuskontrakt, 

och det är enligt henne där som vi också kan påverka könsmaktsordningen. Det är genom 

genuskontraktet som förhållandet mellan män och kvinnor definieras. Ett kontrakt som har 

funnits i alla tider och i alla samhällen, men med olika förutsättningar och uttryck. 

Tvärtemot vad det låter är inte genuskontraktet någon form av köpslående två jämnstarka 

grupper varandra emellan, utan det är en part som definierar den andra
44

. Detta genuskontrakt 

gäller på alla nivåer i vårt samhälle, såväl på det individuella planet (mellan en man och en 

kvinna) på det sociala planet (mellan män och kvinnor) som på det abstrakta planet (mellan 

”mannen” och ”kvinnan”). Detta genuskontrakt innehåller konkreta föreställningar om hur vi 

ska bete oss i förhållande till varandra. A definierar B och deras beteende formas och 

bekräftas av sitt beteende: 

A=A därför: gör A på plats A medan, 

B= inte A därför: gör B på plats B. 

Här ses också A som det positiva och gör också det positiva, medan B ses som A:s motsats.  

Genuskontraktet reproduceras från mamma till dotter och från pappa till son och det är genom 

denna process som könsmaktsordningen upprätthålls. Och just detta reproducerande 

accepteras utefter tanken det är som det är eftersom det var som det var. Då genuskontraktet 

är de ömsesidiga föreställningarna är genussystemet den process som genom och med hjälp 

av kontraktet skapar en ny hierarki, helt enkelt är genuskontraktet genussystemets praktik. 

För genushistoria har Hirdmans teorier en stor betydelse. Hon anser relationen mellan män 

och kvinnor vara en både styrande och avgörande faktor för historiska händelser. Genom att 

se könsmaktsordningen som ett system, genussystemet, kan man relatera det till andra system 

i historien, till exempel feodalism, kapitalism med mera, och då studera det rådande 

genussystemet i dessa ekonomiska system. Genussystemet som en historisk faktor är 

intressant då det bestämmer män och kvinnors agerande, kontraktet blir den fond som deras 

handlingar ska analyseras utefter
45

. 
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Hirdman, Yvonne. ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” 1988. Jansdotter, Anna 
och Carlsson Wetterberg, Christina (red). Genushistoria, en historiografisk exposé.  Studentlitteratur, Lund. 
2004. s 117 
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Hirdman ser, som tidigare nämnt, isärhållandet som det som bör sättas i fokus vad gäller 

genussystemet. Det är isärhållandet som ger mannen sin legitima roll som norm, sin plats och 

särställning i hierarkin. Enligt denna logik innebär det då att ju kraftigare isärhållandet är i ett 

samhälle, ju mer legitim blir då också hierarkin i samhället. Isärhållandet reproduceras, och 

därmed även mannen som norm och denna norm stärks. Men om ett mer kraftfullt 

isärhållande stärker mannen som norm, borde ett svagare isärhållande göra det motsatta, 

minska hierarkin
46

. Just detta fenomen diskuterar Hirdman, då hon ser att det inte finns några 

fundamentala skillnader mellan män och kvinnor, utan snarare likheter, är detta något som 

borde kunna få isärhållandet att brytas. När fler kvinnor kommer in på de åt männen vikta 

positionerna i vårt samhälle blir isärhållandet försvagat och därmed försvagas även mannen 

som norm. Rent generellt händer just saker av denna typ i krissituationer, eller i tider av 

överflöd. Problemet som hittills har uppkommit efter situationer som dessa är att männen 

flyttar till nya territorier, nya manliga områden skapas och kvinnan är hela tiden flera steg 

efter mannen, som blir den som driver utvecklingen framåt.
47

 Även om detta verkar dystert, så 

är det ändock så att i en värld där vi blir allt mer lika varandra blir isärhållandet och därmed 

hierarkin allt mer försvinnande. Ju mer intelligensen dominerar över biologin, ju större 

möjligheter ser Hirdman till förändring.
48

 

 

3.1.3 Sammanfattning 

Undersökningen av Sverigedemokraterna och Kommunistiska Partiet är gjord med just 

Yvonne Hirdmans genussystemteori som utgångspunkt. Genom frågeställningarna syftar detta 

arbete till att finna de mekanismer i respektive partis principprogram som Hirdman diskuterar 

och analyserar. I detta arbete används genusteori och speciellt Hirdmans genussystemteori 

som ett metodiskt redskap. 
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4 Kvalitativ studie 

4.1 Sverigedemokraterna 

I denna del kommer Sverigedemokraternas principprogram presenteras utefter mina två 

frågeställningar rörande den kvalitativa undersökningen.  

4.1.1 Frågeställning 1 

Ser respektive parti någon könsmaktsordning och om de gör så, hur definierar de denna 

maktordning? 

Efter en djupläsning av Sverigedemokraternas principprogram har relevanta delar för den 

första frågeställningen kategoriserats in under två rubriker, familjen och synen på kön. Då 

Sverigedemokraterna inte ser någon könsmaktordning har dessa kategorier blivit centrala för 

att få fram den diskussion som förs gällande könens olika ställning i vårt samhälle. 

 

Familjen 

Sverigedemokraterna beskriver familjen i sitt partiprogram som … den grundläggande enhet 

varpå samhället baserats och som … samhällets innersta kärna och att familjen är en 

förutsättning för ett fungerande samhälle.  Familjen är dessutom … kulturförmedlande och 

fostrande.
49

 Vidare framför Sverigedemokraterna en syn på familjen att den har en stor 

betydelse för … den känslomässiga identifikation som är nödvändig för varje människas inre 

välbefinnande.  Det är en stor vikt som Sverigedemokraterna ger familjen och dess centrala 

roll i samhället och nationen, då det är i familjen … skapas normer och värderingar […] 

trygga och harmoniska individer, vilket i sin tur ger förutsättningarna för ett tryggt och 

harmoniskt samhälle.
50

 

 

Kön 

När Sverigedemokraterna diskuterar kön kommer de fram till att Män och kvinnor är inte 

skapade likadana  och anser därför att de kan i olika sammanhang ta olika utgångspunkter 

och göra olika saker på olika sätt. Genom att män och kvinnor är just olika ser 

                                                           
49
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Sverigedemokraterna att Män och kvinnor kompletterar varandra och på grund av detta är 

alla barns rätt till en mor och en far av väsentlig betydelse
51

 

 

4.1.2 Frågeställning 2 

Vilka förslag till lösningar finner respektive parti till en könsmaktsordning? 

Sverigedemokraterna anser att … alla människor, oavsett könstillhörighet, ska ha samma 

rättigheter och möjligheter. Kvinnor och män är olika, men ska ha samma chans. Centralt är 

… familjens funktion som bas för samhället
52

. 

 

4.2 Kommunistiska Partiet 

De delar som, efter en djupläsning av Kommunistiska Partiets principprogram, är relevanta 

för mina frågeställningar är arbete, hemmet/familjen samt kvinnans frigörelse. De två första 

kategorierna är hemmahörande i den första frågeställningen och den senare är relevant för den 

andra frågeställningen. 

 

4.2.1 Frågeställning 1 

Ser respektive parti någon könsmaktsordning och om de gör så, hur definierar de denna 

maktordning? 

Arbete 

När Kommunistiska Partiet diskuterar arbete är det när de ställer sig emot att … kvinnors rätt 

till arbete inskränks och de reagerar emot att Under kapitalismen utgör arbetarkvinnorna en 

särskilt exploaterad grupp då de spelar rollen som reservarbetskraft, som anlitas och 

försakas efter behov. Dessutom är kvinnojobben sämre betalda och många kvinnor tvingas 

mot sig vilja att arbeta deltid
53

. 
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Hemmet/familjen 

Kommunistiska Partiet ser att kvinnorna bär huvudansvaret för hemarbetet och att detta ger 

dem dubbla bördor. Detta ses som en del av det borgerliga samhällets ideologi och 

familjesyn
54

. 

 

4.2.2 Frågeställning 2 

Vilka förslag till lösningar finner respektive parti till en könsmaktsordning? 

Kvinnans frigörelse 

Kommunistiska Partiet ser kvinnans frigörelse i … kvinnors rätt till arbete och att hennes 

frigörelse … är en del av klasskampen. Viktigt är också God sjukvård, barn- och äldreomsorg 

i offentlig regi samt en arbetstidsförkortning för alla för hennes frigörelse, vilket hon inte kan 

om hon … underordnas och förvisas till hemmets isolering. Kommunistiska Partiet anser att 

Socialismen kan inte segra om halva arbetarklassen ställs åt sidan.
55

 

                                                           
54

 Ibid. s. 5 
55

 Ibid. s. 5 



32 

 

5 Kvantitativ undersökning 

5.1 Sverigedemokraterna 

I denna del kommer Sverigedemokraternas principprogram presenteras utefter mina två 

frågeställningar rörande den kvantitativa undersökningen. 

 

5.1.1 Frågeställning 3 

Hur ser könsfördelningen ut på respektive partis valsedlar till valen till kommunfullmäktige 

2006? 

Län/region Män Kvinnor Summa 

 Blekinge 22 7 29 

 Dalarna 6 2 8 

 Gotland 1 0 1 

 Gävleborg 49 27 76 

 Halland 11 2 13 

 Jämtland 2 1 3 

 Jönköping 5 4 9 

 Kalmar 10 1 11 

 Kronoberg 8 1 9 

 Norrbotten 4 1 5 

 Skåne 173 62 235 

 Stockholm 39 10 49 

 Södermanland 4 1 5 

 Uppsala 14 3 17 

 Värmland 19 6 25 

 Västerbotten 3 1 4 

 Västernorrland 4 1 5 

 Västmanland 6 0 6 

 Västra Götaland 38 5 43 

 Örebro 10 3 13 

 Östergötland 8 1 9 

 Antal 436 139 575 

 Procent 76% 24% 100% 

 

     Tabell 5.1.1 Könsfördelning på Sverigedemokraternas 

valsedlar 2006
56
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Framställningen av resultatet är uppdelat i län/regioner, för att få en geografisk syn samtidigt 

som en tydlig bild över könsfördelningen. 

 

5.1.2 Frågeställning 4 

I vilken mån är det kvinnor som är förstanamn på respektive partis valsedlar till valen till 

kommunfullmäktige 2006? 

  Män Kvinnor Summa 

 Antal 114 19 133 

 Procent 86% 14% 100% 

 Tabell 5.1.2 Könsfördelning av förstaplatsen på Sverigedemokraternas 

valsedlar 2006
57

 

 

I denna tabell ses en översikt av könsfördelningen på förstaplatsen av Sverigedemokraternas 

valsedlar till kommunfullmäktigevalen 2006. 

 

5.2 Kommunistiska Partiet 

I denna del kommer Kommunistiska Partiets principprogram presenteras utefter mina två 

frågeställningar rörande den kvantitativa undersökningen.  

 

5.2.1 Frågeställning 3 

Hur ser könsfördelningen ut på respektive partis valsedlar till valen till kommunfullmäktige 

2006? 

Även Kommunistiska Partiets valsedlar är uppdelade i respektive region/län, för att få en bild 

över könsfördelningen uppdelat i mindre geografiska enheter, men samtidigt göra det 

lättöverskådligt vilket hade varit omöjligt om samtliga kommuner hade fått vara 

representerade i denna del. Kommunistiska Partiet har, vilket syns i tabellen nedan, ställt upp 

i färre kommuner än vad Sverigedemokraterna har gjort, och därmed i färre län/regioner. Av 
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denna anledning är Kommunistiska Partiets tabell kortare än den motsvarande hos 

Sverigedemokraterna. 

Län/region Män Kvinnor Summa 

 Blekinge 12 0 12 

 Dalarna 4 1 5 

 Jämtland 4 0 4 

 Jönköping 24 11 35 

 Kronoberg 8 2 10 

 Skåne 31 8 39 

 Stockholm 5 5 10 

 Uppsala 9 3 12 

 Västra Götaland 35 29 64 

 Östergötland 13 0 13 

 Antal 145 59 204 

 Procent 71% 29% 100% 

 Tabell 5.2.1 Könsfördelning på Kommunistiska Partiets 

valsedlar 2006
58

 

 

5.2.2 Frågeställning 4 

I vilken mån är det kvinnor som är förstanamn på respektive partis valsedlar till valen till 

kommunfullmäktige 2006? 

  Män Kvinnor Summa 

 Antal 14 2 16 

 Procent 88% 13% 100% 

 Tabell 5.2.2 Könsfördelning av förstaplatsen på Kommunistiska Partiets 

valsedlar 2006
59

 

 

I denna tabell är det själva valsedlarna som är det intressanta, därav görs  här ingen geografisk 

uppdelning, utan det är könstillhörigheten som är helt central. 
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6 Analys 

Denna analysdel är uppdelad inom respektive parti för att först försöka få en förståelse och 

dra resultat ur både den kvalitativa och den kvantitativa undersökning och sedan skapa en 

helhetsförståelse ur dessa två delar för respektive partis könspraktiska ställningstaganden. 

Den slutgiltiga analysen görs mellan de båda partiernas sammanfattade könspraktiska syn för 

att spåra eventuella skillnader och likheter emellan dessa två, på den politiska skalan, extrema 

partier. 

 

6.1 Sverigedemokraterna 

6.1.1 Kvalitativ undersökning 

I den kvalitativa resultatdel lyftes det under den första frågeställningen upp just två rubriker. 

Dessa två rubriker, som i mångt och mycket fick sammanfatta Sverigedemokraternas 

problembeskrivning över ett könsförtyck i vårt samhälle, är familjen och kön. 

Sverigedemokraterna är ett kollektivistiskt parti. I sitt principprogram slår de fast kollektivet i 

form av nation och familj som de mest viktiga och nödvändiga formerna av mänsklig 

samvaro. Det är utifrån dessa två teman som Sverigedemokraterna formerar sin politik och sin 

världsuppfattning, med nationen som den stora förenande faktorn och familjen som den lilla, 

nödvändiga gemenskapen. Familjen är lika viktig för nationen som den senare är för den förra 

och det uttalas tydligt hur viktig familjen är även för den enskilda människan.. 

Den andra kategori gällande Sverigedemokraterna behandlar deras syn på kön, vilket i mångt 

och mycket hänger ihop med deras uppfattning om familjen. Sverigedemokraterna ser män 

och kvinnor som olika, de gör olika saker vid olika tillfällen. Detta kan direkt relateras till 

Yvonne Hirdmans diskussion om genuskontraktet, där B tillskrivs vissa egenskaper i 

förhållande till A, och dessa egenskaper bekräftas genom att A gör A och B gör B. Män och 

kvinnor anses även komplettera varandra, enligt Sverigedemokraterna, och detta gör de 

genom familjen och familjeskapandet. Sverigedemokraternas anser förvisso att män och 

kvinnor är olika till sin natur, men att de ändå ska vara jämlika, vilket placerar in dem i den 

tomma rutan, ruta nummer 2, i Maud Eduards tabell över synen på män och kvinnors natur 

och samhällsvillkor i politiskt tänkande, vilken syns nedan. 
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Samhällsvillkor 

   

   

ojämlikhet 

  

jämlikhet 

  

  

1. Aristoteles 2. 

 

  

 

 

olikhet   

Thomas av 

Aquino 

  

  

 Natur 

 

  Rousseau         

 

  

3. Platon (Lagarna) 4. Platon (Staten) 

 

 

likhet   Hobbes   

 

Mill   

 

  

  Locke     Engels   

 

         

 

Tabell 1.5.2 Synen på män och kvinnors natur och samhällsvillkor i politiskt 

tänkande60 

 

Det är genom familjen som Sverigedemokraternas åsikter kring en eventuell 

könsmaktsordning kommer fram. Sverigedemokraterna ser, vad Yvonne Hirdman i sin 

genussystemteori benämner som, dikotomin emellan könen i sin politiska analys. Däremot 

drar de inte slutsatsen att kvinnor och män är lika, utan tvärtemot. De är olika i sin natur, män 

och kvinnor har olika uppgifter, men ska ändå ses som och vara jämlika. Yvonne Hirdmans 

andra logik i sin genussystemteori, hierarkin, diskuterar inte Sverigedemokraterna. Inte heller 

sätter de in könens olika natur i någon hierarki eller diskuterar det faktum att kvinnor och män 

idag är inte är jämlika. För Sverigedemokraterna är det familjens rätt som är det viktiga, detta 

kollektiv är överordnat individen. Utan familjen är individen dömd till att misslyckas med att 

uppnå välbefinnande. Ett samhälle som inte ser familjebanden som det viktiga, som det bör 

grunda sig på, är ett samhälle utan sin centrala kärna. Det är ett samhälle som inte fungerar. 

Sverigedemokraternas betonande av nation och familj får med stor säkerhet konsekvenser för 

deras övriga politiska ställningstagande, däremot inte i deras principprogram vilket också är 

vad som undersöks i denna uppsats. Diskussionen om könens roll, familjen och nationen som 

det viktiga, fortsätter med stor säkerhet genom partiets handlingsprogram där olika 

politikområden behandlas och en undersökning av dessa program kan ge fler intressanta 

uppgifter om Sverigedemokraternas könspolitiska agenda. 

Sverigedemokraterna tar inte ställning för någon form av feminism, som parti nästintill 

avsäger de sig feminismen. Däremot säger deras principprogram att de anser män och kvinnor 

vara olika till naturen och könen har olika uppgifter. Detta leder till att Sverigedemokraterna 
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kan anses sållas till biologismen. Detta innebär att de tar avstånd från diskussionen om genus, 

att det finns ett socialt konstruerat kön. Kön blir härmed något biologiskt, genetiskt, och 

medfött. Det finns i Sverigedemokraternas principprogram ingen vidare diskussion om vad 

som är specifikt för de olika könen, vilka uppgifter som män respektive kvinnor är, biologiskt, 

bestämda att sköta. Just denna tankegång är gammal inom politiskt tänkande, att män och 

kvinnor är olika och ska sköta olika delar av samhället, där kvinnan tilldelats hemmet, det 

privata, och reproduktionen medan mannens sysslor främst rört samhället, det offentliga, och 

produktionen. Sverigedemokraterna beskriver, och tar ställning för, den könsmaktordning 

som finns i dag och den dikotomi som delar kvinnor och män. Däremot ifrågasätter de den 

hierarki som finns i dag, då de anser att, även om män och kvinnor är olika, könen ska vara 

jämlika. 

Biologister har haft som politisk vilja att uppgradera det kvinnliga, kvinnan är annorlunda 

mannen, men inte sämre. Problemen ligger i hierarkin i vårt samhälle som underordnar 

kvinnor och de områden där kvinnor är, och ska vara, verksamma. Att Sverigedemokraterna 

håller med detta ställningstagande är synligt i två olika delar, dels då deras politiska vilja är 

att män och kvinnor ska vara jämlika, samtidigt som de är olika. Dels är detta tydligt i 

Sverigedemokraternas betonande av familjen som ett av de viktigaste kollektiven i samhället. 

Familjen, och reproduktionen, som inom denna tradition, är kvinnans område att sköta och 

vårda. 

Utifrån detta resonemang är det tydligt att Sverigedemokraterna inte ser någon 

könsmaktsordning och därmed inte heller har några förslag till hur denna maktordning ska 

brytas. Istället ser Sverigedemokraterna att de problem som ett samhälle drabbas av är 

relaterade till hur familjens ställning inom det ser ut. 

 

6.1.2 Kvantitativ undersökning 

Sverigedemokraterna ställde upp till val till kommunfullmäktige 2006 i 133 kommuner och 

hade sammanlagt 576 unika kandidater. Av dessa kandidater var 76%, 437 stycken, av 

manligt kön medan då 24%, 139 stycken, var av kvinnligt kön. Alltså var enbart var fjärde av 

Sverigedemokraternas kandidater en kvinna. Vad gäller könsfördelningen på förstaplatsen på 
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listorna var 86%, 114 stycken, män medan kvinnorna stod för 14% av förstaplatserna, 19 

stycken. 

Dessa båda frågeställningarnas resultat skapar en bild av Sverigedemokraterna som ett 

mansdominerat parti, i såväl mängd som i placering. Förstaplatsen är av stor vikt för mindre 

partier, då de på grund av sin storlek ofta enbart vinner en plats i kommunfullmäktige. Då 

männen inom Sverigedemokraterna inte bara är i stor majoritet vad gäller platser överlag, utan 

dessutom har än större del av förstaplatserna leder detta till att Sverigedemokraterna på de 

flesta platser därmed också, rent statistiskt, representeras i de lokala fullmäktige av just män. 

Då medlemsregister i Sverige är grundlagsskyddade finns det ingen möjlighet för mig att 

undersöka huruvida männen inom Sverigedemokraterna är överrepresenterade på partiets 

valsedlar i förhållande till det sammanlagda medlemstalet, men i förhållande till antalet män 

respektive kvinnor på Sverigedemokraternas valsedlar till kommunfullmäktigevalet 2006 är 

männen överrepresenterade på förstaplaceringen. 

 

6.1.3 Sammanfattande analys 

Vad kom först, hönan eller ägget? Detta är en rimlig fråga att ställa sig i denna 

sammanfattande analys över Sverigedemokraterna och deras könsteori och -praktik. Bilden av 

Sverigedemokraterna utefter resultaten från mina undersökningar ett mansdominerat parti. 

Vad som skapade detta resultat är nästintill omöjligt att säga, bristen på kvinnor bland de egna 

förtroendevalda eller att Sverigedemokraterna inte ägnar tid i sitt principprogram om kön, mer 

än vad som framkommit i denna undersökning. 
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6.2 Kommunistiska Partiet 

6.2.1 Kvalitativ undersökning 

I den kvalitativa delen av denna undersökning kring Kommunistiska Partiet lyftes det i 

resultatdelen fram tre olika kategorier där Kommunistiska Partiet diskuterade kön och 

könsförtyck, dessa tre kategorier blev arbete, hemmet/familjen och kvinnans frigörelse. 

Även Kommunistiska Partiet är ett kollektivistiskt parti, där klass (och inte familj, vilket är 

fallet för Sverigedemokraterna) lyfts fram som den viktiga och bärande faktorn. Och det är 

även i diskussionen kring arbete och hur kvinnan ska frigöras som Kommunistiska Partiet 

klassanalys är tydlig. Kvinnans rätt till arbete och lön är ett tydligt krav, rätten till heltid och 

att inte bli använd som reservarbetskraft av kapitalet är krav som, enligt Kommunistiska 

Partiet bör leda till kvinnans frigörelse från könsförtrycket. De ser också en 

arbetstidförkortning som viktig, speciellt för kvinnor och att det ska finnas en god offentlig 

service i form av barn- och äldreomsorg samt sjukvård. Genom att få ut kvinnan från hemmet 

till arbetsmarknaden, på schyssta villkor och inte i den deltid som många kvinnor i dag är 

tvungna till, kommer kvinnan att frigöras. Tillsammans och som en del av arbetarklassen blir 

kvinnan fri när det socialistiska samhället kommer, då Kommunistiska Partiet anser att 

socialismen inte kan segra om halva arbetarklassen ställs åt sidan och underordnas. 

Det Kommunistiska Partiet ser en könsmaktsordning i vårt samhälle som främst tar sitt 

uttryck i att kvinnor utestängs från arbetslivet eller tvingas arbeta deltid i lågavlönade arbeten. 

De anser också att kvinnorna är hänvisade till hemmet av en borgerlig samhällsideologi och 

får därmed bära dubbla bördor. Däremot är de krav de ställer för kvinnans frigörelse emot 

kapitalet och en borgerlig samhällshegemoni, inte emot männen inom arbetarklassen. Det är 

genom arbetet som kvinnan blir befriad, som en del av arbetarklassen. I sin analys väljer de, 

då de räknar upp de förtryck som finns i vårt samhälle och som de bekämpar, att inte lyfta upp 

patriarkatet eller sexismen utan utelämnar desamma. 

Dikotomin och hierarkin som Kommunistiska Partiet erkänner finns på arbetsmarknaden, och 

det är genom att göra densamma demokratisk och samhällsstyrd som lösningen finns. Här är 

Heidi Hartmanns kritik av marxismens bristfälliga feministiska analys av intresse, då hon ser 

mannens kontroll över kvinnan sexualitet som en viktig faktor och något som måste brytas för 

att det ska vara möjligt att skapa ett samhälle där kvinnan inte längre är systematiskt 

underordnad mannen. Att arbetarklassens män och andra män gemensamt drar nytta av 
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kvinnors arbete nämner Kommunistiska Partiet enbart i en bisats, och då gäller det att kvinnor 

är förvisade till hemmet. Vem som ska arbeta i den offentliga service, som ska göra kvinnor 

fria, nämner man inte heller. Diskussionen och kritiken emot dikotomin på arbetsmarknaden 

är obefintlig mer än vad gäller det ofrivilliga deltidsarbetet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den kritik Heidi Hartmann framförde gällande marxister i 

sin artikel Det olycksaliga äktenskapet mellan marxism och feminism från 1981 fortfarande är 

berättigad. Kommunistiska Partiet ser en könsmaktsordning och definierar den som ett uttryck 

för kapitalismen gällande arbetslivet i första hand. Lösningen ligger i att det offentliga tillfullo 

tar ansvar för det som idag är kvinnans ansvar, omhändertagandet, och att kvinnor kommer ut 

i arbetslivet utan att tvingas in i deltidsarbete. 

 

6.2.2 Kvantitativ undersökning 

Gällande den kvantitativa undersökningen om Kommunistiska Partiet bör det återigen 

påpekas att underlaget här är mindre än det för Sverigedemokraterna, men det är ändå 

tillräckligt för att kunna skapa en bild av Kommunistiska Partiets interna könspraktik. 

I detta fall är det 16 stycken valsedlar till kommunfullmäktigevalet 2006 som undersökt, 

samtliga där Kommunistiska Partiet ställt upp till val. Det är 206 unika individer som ställt 

upp på partiets valsedlar och av dessa är 71% män, och därmed 29% kvinnor. Av de 16 olika 

valsedlarna innehas 88%, 14 stycken, av dess förstaplatser av män. Enbart 13%, i två fall av 

16, finns en kvinna som första kandidat på valsedeln. Anledningen till att det är 88% och 13% 

beror på mitt databasprograms avrundningsregler. 

Gällande den andra frågeställningen, hur könsfördelningen ser ut bland förstaplatserna, är 

underlaget för Kommunistiska Partiet allt för litet, men det kan sättas i relation till antalet män 

och kvinnor på valsedlarna rent allmänt och där syns att män dominerar bägge, och i 

synnerhet vad gäller förstaplaceringen. Denna frågeställning och dess resultat, trots statistisk 

osäkerhet, som intressant då även Kommunistiska Partiet är ett litet parti och därmed är 

placeringen av vikt och tyngd. Då det enbart går att dra slutsatser ur detta offentliga material, 

som tidigare nämnt är medlemsregister som kunnat ge större information gällande 

könsfördelning inom partier stängda, blir även denna slutsats att Kommunistiska Partiet är ett 

mansdominerat parti. 
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6.2.3 Sammanfattande analys 

Kommunistiska Partiet erkänner en könsmaktsordning i det att den grundar sig i (rätten till) 

heltidsarbete och egen försörjning. De ser kvinnans isolering i hemmet som ett förtryck och 

ser lösningen på dessa problem medelst en samhällsomvandling från kapitalism till socialism. 

Trots detta är Kommunistiska Partiets feministiska teori bristfällig, diskussionen om 

dikotomin och hierarkin i samhället är inte fullständig och den begränsas till 

arbetsmarknaden. 

Även gällande Kommunistiska Partiet är frågan om hönan eller ägget intressant att ställa. 

Partiet är mansdominerat på sina valsedlar och framhåller kvinnans frigörelse som en del av 

arbetarklassens och inte genom kvinnornas egna verk. 

Många av Kommunistiska Partiets förslag är till fördel för kvinnan och skulle i sig skapa ett 

mer jämställt samhälle, men förslagen kan inte frigöra kvinnan från sin underordnade 

ställning i vårt samhälle, då det inte enbart är grundat i arbetet, utan också har sin grund i 

mannens kontroll över kvinnan på andra områden. Som Yvonne Hirdman påpekade i sin 

artikel Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning har kvinnor kommit 

in på mansdominerade områden, men då har männen redan lämnat dessa områden och 

kvinnan befinner sig ständigt minst ett steg bakom. 

Kommunistiska Partiet betonar arbete, klass och specifikt arbetarklassen. En intressant vinklig 

är då att reflektera över vad arbete innebär och vem som tillhör arbetarklassen. Arbetaren är 

grunden i Kommunistiska Partiets analys och politik, och genom att kvinnan bli en riktig 

arbetare ska hon också bli frigjord från det förtryck hon tyngs utav. Hemmet och hemarbetet 

ses som en kvinnas fängelse och genom detta är hon inte heller någon riktig arbetare innan 

hon kommer ut på arbetsmarknaden. Kommunistiska Partiet betonar att de kvinnor som idag 

är ute på arbetsmarknaden dessutom har det större, eller hela, ansvaret för hemmet och 

familjen och därmed bär dubbla bördor. Oavsett om hemarbetet, vilket Kommunistiska Partiet 

betecknar det som, är en börda eller ej så är det inte ett riktigt arbete, det syftar till 

reproduktion och inte till produktion.  
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6.3 Jämförande analys 

Att jämföra Sverigedemokraterna och Kommunistiska Partiets könsmentalitet och dess 

interna könspraktik är en intressant, men svår uppgift. Det är två partier som i många frågor, 

även denna, står i diametral motsats gentemot varandra. Där Sverigedemokraterna betonar 

familjen ser Kommunistiska Partiet familjen som ett förtryckande instrument av en borgerlig 

hegemoni. Där Sverigedemokraterna ser män och kvinnor som olika varandra ser 

Kommunistiska Partiet könens likheter och arbetet som det viktiga, inte familjebanden. 

Trots dessa tydliga skillnader mellan dessa partier är det inte enbart intressant utan också 

möjligt att jämföra dem på grund av att deras placering i ytterkanten på den politiska höger-

vänsterskalan eller att de bägge är små partier. Genom den kvalitativa undersökningen är det 

inte bara skillnader som uppkommit, även om dessa är tydliga och de i många frågor, likväl 

som i den deras könsmentalitet, har helt olika uppfattning om sakers natur och politisk vilja. 

Inget av dessa två partier har en feministisk analys som gör det möjligt att bryta den 

könsmaktsordning som finns i vårt samhälle idag. Sverigedemokraterna har ingen feministiskt 

analys, deras könsmentalitet hyser ingen vilja att bryta den, män och kvinnor är olika och gör 

olika saker, men ska ändå vara jämlika. Kommunistiska Partiet ser den könsmaktsordning 

som finns i vårt samhälle idag, men angriper bara en del av den och anser kvinnor vara 

förtryckta i flera delar i vårt samhälle. 

Intressant är att Kommunistiska Partiet i sitt principprogram har ett särskilt avsnitt där partiets 

resonemang och politiska ställningstagande kring jämställdhet framförs, vilket 

Sverigedemokraterna saknar. Samtidigt diskuteras jämställdhet och kvinnors rättigheter under 

fler avsnitt i Kommunistiska Partiets principprogram, diskussionen om jämställdhet är inte 

begränsad till enbart ett avsnitt om jämställdhet. Däremot diskuterar Sverigedemokraterna 

enbart kvinnor i det fall de också diskuterar och framför sina synpunkter på familjen. För 

Sverigedemokraterna är kvinnan oskiljbar från familjen, medan Kommunistiska Partiet 

diskuterar jämställdhet enskilt och i samband med andra politiska frågor, som visserligen 

nästintill uteslutande berör arbete eller arbetarklassens formering och dess fiender. 

Något annat som också är en tydlig likhet mellan dessa båda partier är främst det som 

framkommit av den kvantitativa undersökningen, könsrepresentationen på deras respektive 

valsedlar till kommunfullmäktigevalet 2006. Både Sverigedemokraterna och Kommunistiska 

Partiet har en stor mansdominans i såväl antal som i kandidater på förstaplatsen. Att de har 
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misslyckats med att rekrytera kvinnor till sina listor kan ha flera anledningar. Detta har valts 

att analyseras kring om deras feministiska teori ens är utförd, och i så fall i vilken omfattning 

den finns, även om detta kan vara ett bakvänt sätt att angripa problemet. Som det diskuterats 

tidigare är det svårt att veta om hönan eller ägget kom först, kommer den feministiska 

analysen med kvinnor eller kommer kvinnorna på grund av den? Är dessa två partier inte bara 

mansdominerade, utan har de även en patriarkal struktur som inte tillåter kvinnor? Detta är 

frågor som denna uppsats försökt att beröra, men svaren går att komplettera ytterligare. 

Genom intervjuer, genom att analysera ytterligare material av dessa två partier går det säkert 

att komma närmare inpå frågan om varför dessa partier är så pass mansdominerade. 

Sverigedemokraternas och Kommunistiska Partiets likheter är i detta fall mer intressanta än 

deras skillnader, kanske just på grund utav att det är deras skillnader som skapar 

förutsättningarna för likheterna partierna emellan. Partiernas analyser av samhället och vad de 

anser vara viktigt i samhälle, nation och familj kontra klass och klasskamp, bildar också olika 

ställningstagande gentemot kvinnor och kvinnors rätt och ställning i samhället. Att de trots så 

skilda verklighetsbeskrivningar ändå faller så pass nära varandra vad gäller förmåga och vilja 

att föra fram kvinnor på sina valsedlar och därmed också kvinnors rätt och möjlighet att 

påverka samhället, ytterst genom demokratin, är en intressant likhet.  
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7. Epilog 

Syftet med detta avsnitt är att fördjupa den analys som fördes under avsnitt 6, ett annat syfte 

detta avsnitt har är att peka på vidare diskussion samt att beröra vissa delar av uppsatsen 

djupare. Och såklart, ge mig en möjlighet att framföra olika synpunkter och tack. 

Resultaten från undersökningen och analysen av dessa resultat för fram en bild av 

Sverigedemokraterna som ett parti som frånsäger sig feminismen, men delar biologisternas 

syn på de olika könen. Sverigedemokraterna ser kön som något biologiskt, åsikter om sociala 

konstruktioner och genus är inget partiet ställer sig positivt till, eller ens håller med om. 

Sverigedemokraternas betoning av familjen är också tydligt, ytterligare något som kan 

kopplas till biologismen, och även särartsfeministmen. Enligt mig och den teori jag grundar 

mig på, har Sverigedemokraterna ett försök till en feministisk analys som i stora delar är helt 

frånvarande. Sverigedemokraterna ser sig själva inte som hemmahörande i feminismen, men 

det går att spåra i deras principprogram försök till att diskutera, eller replikera, en feministisk 

debatt.  

Gällande Kommunistiska Partiet är Heidi Hartmanns kritik, i hennes artikel från 1981, kring 

marxismens oförmåga att göra en feministisk analys som innefattar mer än bara arbete och 

kapitalism även intressant i en analys av Kommunistiska Partiet. De, liksom de tidigare 

marxister som Heidi Hartmann kritiserade, brister i att formulera en feministisk analys på 

andra grunder än arbetets. En person eller ett parti kan bara brista om det finns en ansats, och 

detta anser jag att det finns, då Kommunistiska Partiet ställer sig för jämställdhet. Alltså 

brister Kommunistiska Partiet, enligt mig, i sin feministiska analys, eller försöket till den. 

Arbetet är inte enskilt grunden till att vi lever i ett patriarkalt samhälle, många fler 

anledningar ligger som grund för detta samhällssystem. För att inte tala om de mekanismer 

som upprätthåller det. Med denna kritik och diskussion i ryggen blir denna uppsats ett inlägg i 

den debatt Hartmann startade 1981. 

De båda partierna som varit i centrum för denna uppsats, Sverigedemokraterna och 

Kommunistiska Partiet, framför en mansdominerad analys av vårt samhälle, där arbetaren, 

den manliga, eller fädernelandet står i fokus. Enligt mig är det en patriarkal världsbild de 

målar upp. Kopplingen till partiernas ojämlika valsedlar är därför inte något förvånande, en 

ideologi inom ett parti där kvinnor inte ryms skapar förutsättningar för ett parti där kvinnor 

inte ryms. Både Sverigedemokraterna och Kommunistiska Partiet är kollektivister, och de 
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kollektiv de ser inkluderar kvinnor och män, på sina speciella platser vid sina speciella 

tillfällen. Nation, familj å ena sidan och klass och klasskampen å den andra är det viktiga. Här 

ryms kvinnan, men inte den emanciperade kvinnan. 

 

Slutligen vill jag tacka Tina och Elin. Detta hade inte varit möjligt om det inte vore för er. 
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