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Abstract  

The aim of this thesis is to investigate how the Swedish political parties have been discussing 

gender politics since 1970 to nowadays, in order to see which problems and solutions that 

have been suggested by the parties to increase the representation of women and the equality 

between the sexes. The theoretical framework is constructed by theories of women´s 

representation, gender politics and women’s interest.  

   To describe how the discussions about gender politics have been between the different 

parties, the methodological foundation consists of an ideology critical textual analysis of the 

political programs from the Swedish parties.  

   The analysis confirms that the discussions about gender politics and the political 

representation of women increase over time. The most important issue of equality is the lack 

of women´s rights and possibilities in the labor market as a consequence of women´s 

responsibility of home and childcare. The analysis also shows that parties which discuss 

women as a category and the underrepresentation of women also point out the importance to 

increase equality between men and women.  

  

Keywords: gender politics, equality, women´s political representation, Swedish parties 
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1 Inledning 

Tankegångar om kvinnor som ofullständiga medborgare och avvikande från männen har 

under lång tid präglat samhällsstrukturen, något som blev tydligt i samband med kraven på 

kvinnlig rösträtt. När förslaget om kvinnlig rösträtt första gången presenterades 1884 i Sverige 

möttes förslaget av stort motstånd med varningar om familjeupplösning och försvagning av 

staten. Det skulle dröja 30 år till innan kvinnor äntligen erhöll rätten att rösta och ställa upp i 

val, således kunde Sverige efter 1919 ses som en demokrati utifrån premisser om folkstyre 

(Oskarsson & Wängnerud 1995:8ff). Statsvetaren Anne Phillips menar att kvinnors 

deltagande i politiken tiden efter rösträtten knappt var synbar. Det var först under 1960-talet 

som kvinnor, genom organisering och aktiv kamp, fick inflytande och blev synliga i politiken 

(Phillips 1991:61). Därefter har utvecklingen mot jämställdhet fortskridigt. Vid FN:s fjärde 

kvinnokonferens 1995 utsågs Sverige till världens mest jämställda land (SOU 2006:66 s.39) 

och 1998 hade Sverige över 40 procent kvinnor i riksdagen (Wängnerud 1999:7). Dock går 

det inte att enbart se till fördelningen av kvinnor och män, även möjligheten att påverka måste 

tas i beaktande vad gäller jämställdheten i politiken (SOU 2005:66 s.67). 

   Än idag går det att skönja strukturer som underordnar kvinnor i samhället, underordningen 

är i synnerhet märkbar på arbetsmarknaden. Trots att kvinnor i nästan lika hög utsträckning 

som män förvärvsarbetar finns det markanta skillnader mellan män och kvinnors 

socioekonomiska livssituationer. Kvinnor har överlag sämre arbetsvillkor med lägre löner och 

svårare att göra karriär. Dessa villkor härstammar från tidigare strukturer då kvinnor främst 

ansvarade för hemarbetet och var ekonomiskt beroende av männens förvärvsarbete (Phillips 

1991:65-72). Trots förändrade samhällsstrukturer lever dessa tankar fortfarande kvar och 

hämmar den demokratiska utvecklingen (Platzer 2003:266). Enligt Phillips har kvinnor och 

män olika sociala och ekonomiska förutsättningar i samhället, vilket medför diskrepanser 

mellan män och kvinnors intressen och åsikter. Därför är det av stor vikt att både män och 

kvinnor representeras i politiken för att demokratin ska vara representativ (Phillips 

1991:63ff). En demokrati som inte tillvaratar medborgarnas intressen, utan istället utesluter 

hälften av befolkningen kan inte ses som en fullvärdig demokrati (SOU 1987:19 s.55). 

Flertalet utredningar poängterar kvinnors underordning, bland annat menar utredningen 

Varannan damernas att ”Om kvinnors intressen inte blir företrädda i beslutande församlingar 

blir såväl demokratin som besluten ofullständiga” (SOU 1987:19 s.55).  

    Eftersom politik ständigt är närvarande och påverkar våra liv i många avseenden är det 

liksom Beckman uttrycker det ”angeläget att analysera och kritiskt granska de politiska 



 

6 

 

budskap som framförs” (Beckman 2005:9). Politiska budskap och beslut ligger till grund för 

att forma våra uppfattningar och ställningstaganden, vilket i sin tur påverkar 

samhällsutvecklingen och samhällsstrukturen (Beckman 2005:9). Genom att studera hur 

politiker resonerat kring jämställdhet blir det alltså möjligt att få en viss förståelse för hur 

jämställdheten fungerar.  

   Utifrån ovanstående resonemang ställs följande fundering; Hur har partiernas 

jämställdhetspolitik utformats för att öka jämställdheten och kvinnorepresentationen i 

samhället? 

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra hur riksdagspartierna1 resonerat kring 

jämställdhet sedan 1970-talet fram till 2000-talet. Därigenom blir det möjligt att få en inblick i 

vilka problem och orsaker som varit aktuella och vilka lösningar som presenterats för att öka 

jämställdheten och kvinnorepresentationen i samhället.  

 

1.2 Frågeställningar  

För att uppfylla uppsatsens syfte ställs följande frågeställningar: 

���� Hur skildras partiernas jämställdhetspolitik från 1970-talet fram till 2000-talet? 

���� Hur har den kvinnliga representationen sett ut bland riskdagspartierna från 1970-talet 

fram till 2000-talet? 

���� Vilka variationer går att urskilja mellan partierna och över tid gällande de problem, 

orsaker och lösningar som presenteras beträffande jämställdheten och 

kvinnorepresentationen? 

 

1.3 Uppsatsens disposition  

Nästkommande avsnitt 2 Teoretiskt ramverk, tar upp de teoretiska resonemang som utgör 

grunden för uppsatsens analys och resultat, bland annat presenteras teorier om representation 

och jämställdhetsperspektiv. Därefter presenteras den tidigare forskningen i avsnitt 3 

Forskningsläge. I avsnitt 4 Metod och tillvägagångssätt redogörs det för den metod som 

använts för att uppfylla uppsatsen syfte. Avsnitt 5 Riksdagspartiernas jämställdhetspolitik 

under30 år presenterar uppsatsens analys och resultat. Slutligen i avsnitt 6 Slutsats besvaras 

uppsatsens frågeställningar.  

                                                           
1
 De partier som studeras är: Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet 

och Moderaterna. 
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2 Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt presenteras teorier om social kategorisering, perspektiv på ojämlikhet och 

jämställdhet2 samt kvinnors intressen, vilka utgör olika steg i riktning mot en 

jämställdhetspolitik som kan verka för att öka kvinnorepresentation i politiken. Teorierna 

sammanfattas i den analysmodell som ligger till grund för uppsatsens analys.  

 

2.1 Demokrati  

Den demokratimodell som uppsatsen utgår från är representativ demokrati vilket innefattar ett 

aktivt medborgarskap med ett brett deltagande inom samhällets områden (SOU2005:66 s.69). 

Enligt statsvetaren Robert Dahl ingår, lika rösträtt, effektivt deltagande, upplyst förståelse, 

kontroll över dagordningen och ett allomfattande medborgarskap i en demokratisk process 

(Dahl 2005:345). I undersökningen, Makt att forma samhället och sitt eget liv, betonas vikten 

av att medborgarna måste ges samma möjligheter att uttrycka sina åsikter och intressen för att 

de ska känna delaktighet i samhället.  Medborgare som inte uppfattar sig delaktiga blir 

passiva, därigenom blir demokratin ineffektiv (SOU 2005:66 s.68ff). Statsvetaren Iris Young 

menar att en demokrati enbart blir legitim om samtliga som berörs av besluten på något sätt är 

delaktiga i beslutsfattandet (Young b, 2000:122).  

 

2.2  Representation  

Enligt Anne Phillips är tanken att representationen ska spegla det som ämnas representeras, i 

en representativ demokrati är det väljarna, alltså medborgarna som ska representeras. Om 

kvinnor utesluts, vilka utgör hälften av medborgarna, fungerar inte tanken med 

representationen (Phillips 1991:63). Liksom Phillips menar Lena Wängnerud att de 

representerande, i det här fallet riksdagspartierna, ska avspegla folket för att därför ”kunna 

handla för fler än vissa privilegierade grupper”. Annars finns risken att enbart vissa åsikter 

och intressen kommer till tals och dominerar politiken (Wängnerud 1999:17). Enligt Phillips 

har kvinnor och män olika livserfarenheter som beror på att kvinnor och män har olika sociala 

och ekonomiska förutsättningar i samhället. Phillips menar att det inte går att tala om åsikter 

skilda från ekonomiska och sociala förhållanden, eftersom åsikterna formas av medborgares 

sociala och ekonomiska situation (Phillips 1991:65-72). Enligt Phillips blir en representativ 

demokrati rättvis och demokratisk först när kvinnor kan formulera en egen politik och 

                                                           
2 Jämställdhet handlar enbart om förhållandet mellan män och kvinnor, och innebär samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter till arbete, ekonomiskt oberoende, vård av hem och barn samt rätten att delta i olika 
aktiviteter i samhället (SCB 2006:1). 
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intressen (Phillips 1991:19).  Även utredningen Makt att forma samhället och sitt eget liv, 

betonar vikten av representation och menar att det inte enbart handlar om antalet kvinnor utan 

inflytandet, makten att påverka dagordningen. Därigenom anser de att representation är det 

viktigaste verktyget att nå jämställdhet (SOU 2005:66 s.67).  

   Det finns således olika argument för att kvinnor ska finnas representerade i politiken. 

Genom rättviseargumentet, att kvinnor borde vara representerade eftersom de utgör hälften av 

befolkningen och genom intresseargumentet, att kvinnor och män har skilda intressen varpå 

det är viktigt att båda könen uppmärksammas. Likaså betonas både kvinnors fysiska 

representation men även möjligheten till inflytande och deltagande, alltså den faktiska 

representationen. 

 

2.3 Jämställdhetspolitik  

För att nå en ökad kvinnorepresentation i politiken och därmed jämställdhet är det viktigt att 

föra en politik som främjar jämställdhet och kvinnors intressen. Detta kan bland annat göras 

genom att erkänna kvinnor som social kategori, synliggöra ojämlikheten mellan könen samt 

finna tillvägagångssätt som kan öka kvinnors autonomi (Wängnerud 1999:129f). 

 

2.3.1  Kvinnor som social kategori 

Att se kvinnor som en social kategori innebär att kvinnor omnämns som grupp, något som har 

kritiserats av flertalet feminister, samtidigt är feminismen uppbyggd av föreställningar om 

kvinnor som en grupp (Wängnerud 1999:132f). Enligt Young är det viktigt att likna kvinnor 

vid ett kollektiv eftersom det annars är svårt att tala om kvinnor som förtryckta. Att inte se 

kvinnor som ett kollektiv innebär att förtrycken kan ses som individuella problem, därmed 

blir det svårt att bekämpa förtrycken (Young a, 2000:223ff).  En gruppneutral politik som ser 

alla individer som likställda kan istället för att bekämpa förtryck snarare upprätthålla 

förtrycket mot grupperna (Young a, 2000:167).   

   Enligt Maud Eduards är det enbart kvinnor som tillskrivs benämningen social kategori. Med 

detta menar hon att endast kvinnors krav och intressen uppfattas som könsintressen, männens 

intressen däremot ses som det allmänna och benämns sällan med något kön. Männen behöver 

inte heller företrädas av någon grupp eftersom de tillhör normen. Detta tyder på att män ses 

som det allmänna och kvinnor avvikande (Eduards 2002:17,36). Wängnerud menar att genom 

att erkänna kvinnor som en social kategori har man kommit ett steg längre i representationen 

av kvinnors intressen (Wängnerud 1999:132ff). Även Eduards är av den åsikten att genom att 

göra kön till en politisk dimension liksom klass och etnicitet, tilldelas även männen ett 
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könsperspektiv. Hon menar att ”Om politiska samtal och möten kom till stånd kring kön och 

makt skulle man kunna säga att vi levde i en genuin demokrati” (Eduards 2002:158).  

 

2.3.2 Jämställdhetsperspektiv   

Genom att inneha ett jämställdhetsperspektiv i politiken, erkänner man en underordning och 

ojämlikhet mellan könen. Genom erkännandet blir det möjligt att motarbeta ojämlikheten och 

föra en politik med mål att uppnå jämställdhet (Wängnerud 1999:154). Följande avsnitt 

behandlar olika feministiska perspektiv och deras syn på ojämlikhet och jämställdhet.  

 

2.3.2.1 Genuskontrakt3   

Yvonne Hirdman menar att underordningen av kvinnor kan förstås av en maktrelation mellan 

könen, ett så kallat genuskontrakt. Enligt Hirdman grundar sig kontraktet i 

genusarbetsdelningen där kvinnorna tar hand om hushållet och barnen medan männen ses som 

försörjare. Kontraktet bygger på två principer, ”den manliga normens primat” mannen är 

normen och kvinnan är underordnad mannen samt ”könens isärhållande”, kvinnligt och 

manligt bör inte blandas. Tankarna om isärhållandet bygger på mannens förakt mot det 

kvinnliga (Hirdman 2004:65ff). Genuskontraktet är genom institutioner, tradition och kultur 

djupt rotat i samhället vilket medför att båda könen är lika integrerade i kontraktet, därför kan 

kontraktet reproduceras och maktförhållandet upprätthållas (Platzer 2003:253f). 

Genusarbetsdelningen präglar till stor del både den privata och offentliga sfären. Den 

offentliga, då kvinnor ofta arbetar inom service och omsorgssektorn och den privata då 

kvinnan till stor del fortfarande förknippas med huvudansvaret för hus och barn. Trots 

kvinnors ökande förvärvsarbete betonas sällan mannens ansvar för hushåll och barn (Platzer 

2003:266). Genom att förändra attityder, strukturer och normer om genusarbetsdelningen och 

genom att synliggöra maktrelationen mellan kvinnor och män kan genuskontraktet brytas och 

därmed blir samhället jämställt (Gemzöe 2002:126ff).  

 

2.3.2.2 Radikalfeminism  

Radikalfeminismen uppstod utifrån 1960-talets kvinnorörelser och hävdar att kvinnor främst 

är förtryckta på grund av sitt kön. De menar att kvinnoförtrycket är den mest utbredda formen 

av förtryck. Genom mäns kontroll över kvinnors sexualitet och genom rollen som familjens 

försörjare yttrar sig förtrycket främst i hemmiljön. De menar att kvinnorna ofta tilldelas rollen 

                                                           
3
 Genus innebär den socialt konstruerade uppfattningen och förväntningen om vad som är kvinnligt respektive 

manligt (Hirdman 2004:12ff). 



 

10 

 

som männens älskarinnor, vilka ska vara till för att tillfredställa männens husliga och sexuella 

behov (Gemzöe 2002:46). Radikalfeministerna myntade uttrycket patriarkatet, vilket innebär 

ett samhälligt system uppbyggt av mäns dominans över kvinnor. Enligt radikalfeministerna 

genomsyrar patriarkatet samhällets alla delar, som därav blir osynligt, varpå kvinnorna 

socialiseras in i detta system som underordnade männen. Genom våld, hot och kvinnors 

ekonomiska beroende av män, kan männens makt över kvinnorna bestå (Gemzöe 2002:48). 

Radikalfeministernas frågor handlar till stor del om sexuella övergrepp, våldtäkt, rätten till sin 

en egen kropp och sexualitet samt frågor som rör hemmet och det privata (Gemzöe 2002:54).  

 

2.3.2.3 Liberalfeminism  

Liberalfeminismen har sitt ursprung ur, liksom namnet kan avslöja, liberalismens tankegångar 

om människors lika värde och därmed rätten till samma skyldigheter och rättigheter. Därav 

har liberalfeminister länge kämpat för att kvinnor och män ska ha samma lagliga och politiska 

rättigheter (Gemzöe 2002:31).  

   Liberalfeminismen ser kvinnor och män som likställda och fullvärdiga medborgare och gör 

ingen uppdelning mellan kvinnligt och manligt utan ser istället till individen (Gemzöe 

2002:37ff). De fokuserar främst på de problem och orättvisor som finns inom den offentliga 

sfären såsom utbildningen, arbetsmarknaden och politiken (Marsh & Stoker 2002:110). Enligt 

liberalfeminism är det av största vikt att kvinnor erhåller möjligheten att göra karriär under 

samma förutsättningar som männen. Ett jämställt samhälle nås genom att införa lagar och 

rättigheter som ger kvinnor lika möjligheter som männen, därmed kan könen konkurrera på 

lika villkor (Gemzöe 2002:37f).  

 

2.3.2.4 Särartsfeminism 

Till skillnad från liberalfeministerna menar särartsfeministerna att kvinnor har andra 

egenskaper än män. De menar exempelvis att kvinnor innehar en moderlighet som inte 

männen har, varpå det är av stor vikt att kvinnor blir delaktiga inom politikens och samhällets 

områden. Det är alltså viktigt att kvinnor behåller sina kvinnliga egenskaper men att dessa 

egenskaper ges en högre status och att rättigheterna likställs med männens (Gemzöe 

2002:40f).  

   Ellen Key (1896) uttrycker i Missbrukad kvinnokraft; ”Jag utgår nämligen från den åsikten, 

att en bestämd väsensolikhet finnes mellan mannens och kvinnans natur, en olikhet[…]” 

samtidigt menar hon att det finns egenskaper som är mänskliga och innehas av båda könen. 

Vidare menar Key att det är viktigt att båda egenskaperna, kvinnliga och manliga, likställs 
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eftersom båda behövs och är viktiga för utvecklingen (Esseveld & Larsson 1996:65f).  Key 

lägger stor vikt vid kvinnans självförsörjning, rätten till arbete. Genom att låta kvinnor arbeta 

inom de arbetsområden skapade efter kvinnans natur, kan hon använda sina egenskaper på 

bästa sätt och därmed utvecklas och nå ”större arbetslycka”.  Key menar att feminister borde 

uppmuntra kvinnor till att vilja arbeta inom ”naturenliga arbetsområden” istället för att 

”hälsa kvinnan välkommen på varje manligt arbetsområde” (Esseveld & Larsson 1996:72).  

 

2.3.2.5. Socialistisk feminism  

Den socialistiska feminismen har sitt ursprung i marxistiska tankegångar om att samhällets 

ekonomiska strukturer skapar underordning. Så länge kvinnan är ekonomiskt beroende av 

mannen och samhället är hon underordnad (Gemzöe 2002:74f). Genom möjligheten till 

ekonomiskt oberoende kan kvinnans underordning upphävas, varpå socialistiska feminister 

ofta drivit arbetsrättsliga frågor om arbetstid och löner (Gemzöe 2002:66). Eftersom 

hemarbetet är en del av det arbete som kvinnor ofta utför har även frågor gällande hemarbetet 

varit något som socialistiska feminister drivit. Genom att synliggöra den orättvisa 

arbetsfördelningen hoppas socialistiska feminister kunna förändra den (Gemzöe 2002:70).             

   Juliet Mitchell (1966) menar i Kvinnorna: den längsta revolutionen, att den orättvisa 

arbetsuppdelningen mellan könen, att kvinnor i högre utsträckning än män utför 

okvalificerade arbeten till lägre löner och med lägre status, till stor del beror på att kvinnor 

ofta förknippas med hemarbete (Essevled & Larsson 1996:190). Genom att ställa krav på 

rätten till samma arbete som män kan arbetsuppdelningen bli jämställd och därigenom kan 

kvinnans arbete bli ”skild från fortplantning och familj.”(Esseveld & Larsson 1996:191).  

 

2.3.3 Kvinnors autonomi  

En politik som utgår från kvinnors socioekonomiska förutsättningar i samhället, kan spegla 

kvinnors gemensamma intressen och därigenom bidra till att förstärka kvinnors autonomi 

(Wängnerud 1999:166).    

   Wängnerud menar, liksom flertalet andra, att det är svårt att definiera ett typiskt 

kvinnointresse. Dock visar undersökningar att kvinnor i högre utsträckning än män intresserar 

sig för frågor som förknippas med hemmet, medan män i högre grad är intresserade av 

ekonomi och skattepolitik (Wängnerud 1999:121, Oskarsson & Wängnerud 1995:64). Ofta 

tenderar kvinnor att intressera sig för frågor såsom daghem, kortare arbetsdag och den 

offentliga sektorn, frågor som ofta härrör med kvinnans samhällssituation (Oskarsson & 

Wängnerud 1995:41f). Phillips betonar diskrepanser i män och kvinnors livsvillkor vilket 
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medför intresseskillnader mellan könen. Kvinnor är därför intresserade av frågor som kan 

förbättra deras ekonomiska och sociala situation (Phillips 1991:76). Även Anette Borchorst 

menar att kvinnors gemensamma intressen ofta förknippas med livssituationen varpå frågor 

som kan leda till ökad jämställdhet i samhället och på arbetsmarknaden är av intresse för 

kvinnor (Borchorst 1994:31). Brochorst menar att kvinnor i Sverige, genom välfärdsstatens 

framväxt, är relativt autonoma i förhållande till kvinnor som lever i länder med konservativ 

familjepolitik vilka i högre grad är beroende av männen, äktenskapet och familjen. Således 

kan livssituationen påverkas av den politik som förs i landet. Genom att föra en politik som 

uppmuntrar till självförsörjning, arbete och lika rättigheter mellan kvinnor och män, kan 

kvinnors autonomi öka. En politik som betonar äktenskapet bidrar snarare till att göra kvinnan 

beroende av hem och man (Brochorst 1994:43f). Enligt Wängnerud tenderar kvinnor i mycket 

högre utsträckning än män att prioritera jämställdhet. Genom kvinnornas inträde i politiken 

har partiernas ståndpunkter till viss del ändrats och jämställdhet har fått en ökad betydelse 

(Wängnerud 1999:153,177f).  

 

2.4 Sammanfattning och analysmodell 

Målet för en representativ demokrati är som tidigare nämnts deltagande och inflytande, därav 

är det av yttersta vikt att medborgarna också får möjlighet att vara deltagande. Eftersom 

kvinnor ofta ses som uteslutna ur den demokratiska representationen är eftersträvan mot 

jämställdhet en förutsättning för att en fullvärdig representativ demokrati ska bli möjlig. 

Teorin och analysmodellen utgår från tre steg som en jämställdhetspolitik kan innehålla, 

kvinnor som social kategori, jämställdhetsperspektiv, kvinnors autonomi. Dessa steg ska leda 

till ökad jämställdhet, ökad kvinnlig representation och slutligen en god representativ 

demokrati där båda könens intressen tillvaratas.  

   Genom att se kvinnor och män som sociala kategorier har man uppnått ett erkännande av att 

det politiska systemet inte är könsneutralt och därmed inte heller jämställt (Wängnerud 

1999:140). Därför kan social kategorisering ses som ett första steg i jämställdhetspolitiken. 

När detta är konstaterat är det viktigt att undersöka vad som frammanar ojämställdheten, alltså 

vilka orsaker och inom vilka områden det råder ojämställdhet. Därigenom blir det även 

möjligt att motarbeta ojämställdheten och föra en politik med mål att uppnå jämställdhet 

(Wängnerud 1999:154). Hur jämställdhet definieras, vilka problem och lösningar som finns 

gällande jämställdheten beror på vilket synsätt man har. De jämställdhetsperspektiv som tas 

upp är genuskontraktet, liberalfeminism, särartsfeminism, socialistisk feminism och 

radikalfeminism. De jämställdhetslösningar som presenteras går sedan att koppla till olika sätt 
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att öka kvinnors autonomi vilket kan ske genom att föra en politik som utgår från kvinnors 

intressen och förutsättningar i samhället (Wängnerud 1999:166). 

 

Modell 1. Mot ökad jämställdhet och representativ demokrati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: Analysmodellen har inspirerats av Wängneruds kategoriseringar (1996:129) och Freidenvalls frågor 
(2002:52). 

 

3 Forskningsläge 

Forskningsläget kring jämställdhet handlar till stor del om fördelningen av kvinnor inom olika 

områden men även om kvinnors intressen och möjligheter till inflytande inom politiken. Att 

undersöka hur riskdagspartierna resonerat kring jämställdhet i sina partiprogram är ännu ett 

relativt outforskat fält, varpå uppsatsen kan bidra till nya aspekter inom området för 

jämställdhet och politik. 

 

3.1 Vägen till ökad representation  

Lena Wängnerud har genomfört flertalet undersökningar om kvinnors representation och 

möjlighet till inflytande. Hon menar att 1970-talet var det stora genombrottet för kvinnorna 

som under den perioden verkligen blev representerade i politiken. Anledningar till den ökande 

representationen av kvinnor kan enligt Wängnerud bero på det proportionella valsystemet 

med låga spärrar, stora valdistrikt och partilistor. Den främsta anledning till den ökande 

andelen kvinnor i riksdagen kan vara att Sverige 1971 införde enkammarsystem varpå 

andelen kvinnor steg från 14 procent till 21 procent. Det blev alltså lättare för kvinnor att 

komma in i riksdagen efter den reformen (Wängnerud 1999:32ff).  

Jämställdhetspolitiska steg 

Steg 1. 

Kvinnor som social kategori 

- Omnämns kvinnor eller män som grupp? 
- Ses något kön som underrepresenterade? 
 

Steg 2. 

Jämställdhetsperspektiv 

- Ses ojämlikhet och underordning mellan könen som 
något problem, i så fall varför? 
- Vad är orsaken till underordningen och 
ojämställdheten? 
- Genom vilka lösningar kan ojämställdheten 
brytas? 
 

Steg 3.  

Kvinnors autonomi  

 

- Vad görs för att stärka kvinnors autonomi och öka 
kvinnors representation i politiken? 
- Hur presenteras kvinnors gemensamma intressen? 
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   Jessika Wide har i Kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv- nationell 

och lokal nivå, studerat kvinnorepresentationens utveckling över tid och rum. Hennes studie 

är både beskrivande och förklarande varpå Wide inte bara skildrar utvecklingen utan även 

förklarar variationer i den kvinnliga representationen. Wide menar att kvinnorepresentationen 

ökat med åren. Wide betonar vikten av att förstå jämställdhetens betydelse och att det därför 

behövs statistik över könsfördelningen för att synliggöra ojämlikheten och därmed öka 

medvetenheten (Wide 2006:324ff).  

    Utredningen Varannan damnernas menar att kvinnors ökande representation inom 

politiken inneburit stora förändringar för kvinnors situation i samhället eftersom de kvinnliga 

politikerna väckt ”frågor som annars inte skulle kommit upp på den politiska dagordningen”. 

De menar att frågor om jämställdhet och frågor som kan verka för att förbättra kvinnors 

villkor i samhället nästan ”uteslutande väcks av kvinnor” (SOU 1987:19 s.55f). Vidare menar 

utredningen att antalet kvinnor har betydelse eftersom kvinnor vid en låg representation inom 

något område anpassar sig till omgivningen, den manliga normen, för att inte verka avvikande 

(SOU 1987:19 s.57). 

   SCB:s rapport, På tal om kvinnor och män, innehåller en redogörelse över utvecklingen 

gällande jämställdhet från 1970-talet fram till 2004. Rapporten innehåller lagar och de 

jämställdhetsmål som regeringen satt upp under olika tidpunkter. Rapporten visar också 

statistik över könsfördelningen inom olika områden (SCB 2006:7ff). Enligt rapporten antog 

riksdagen 1994 en handlingsplan för jämställdhet som bland annat innebar att all statistik ska 

inneha ett könsperspektiv. Jämställdhetsstatistiken ska vara offentlig eftersom en jämn 

könsfördelning ska vara ett mål för hela samhället (SCB 2006:9) 

   I utredningen, Makt att forma samhället och sitt eget liv, kommer utredningen fram till att 

jämställdhetsutvecklingen har gått framåt inom politiken och att könsfördelning bland 

politikerna är relativt jämn (SOU 2005:66 s.15). Trots en jämn könsfördelning menar 

utredningen att i synnerhet yngre kvinnor motarbetas och marginaliseras av männen genom 

intern kommunikation män emellan (SOU 2005:66 s.90ff). Genom att synliggöra 

ojämställdheten och problematisering kring jämställdhet menar utredningen att 

jämställdhetspolitiken kan förbättras och medföra att tydligare mål gällande jämställdheten 

sätts upp (SOU 2005:66 s.25ff,98).    

   Lenita Freidenvall har i sin avhandling, Vägen till varannan damernas, skildrat 

utvecklingen mot en mer jämställd könsfördelning inom den svenska politiken mellan 1970-

2002. Freidenvall tar upp hur kvinnor under 1960-1970-talet valdes in, genom påtryckningar 

från kvinnoorganisationer, som ”den obligatoriska kvinnan” för att partierna skulle ha någon 
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som kunde representera de kvinnliga medborgarna. Utvecklingen mot jämställdhet har 

fortskridigt och från mitten av 1970 talet fram till mitten av 1990 talet ökade antalet kvinnor 

betydligt och jämställdhet blev viktiga mål. Partiernas olika strategier för att uppnå målet om 

jämställdhet medförde att nästan 45 procent av riksdagspolitikerna år 2002 bestod av kvinnor 

(Friedenvall 2002:5ff, kap 4-6). Freidenvall menar att utvecklingen av jämställdheten inom 

den svenska politiken främst berott på handlingskraftiga kvinnor som inte gett upp 

(Freidenvall 2002:271).  

 

4 Metod och material  

Följande avsnitt beskriver det material och tillvägagångssätt som använts för att uppnå 

uppsatsens syfte.  

 

4.1 Val av fall och forskningsdesign 

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka hur riksdagspartierna resonerat kring jämställdhet 

sedan 1970-talet fram till 2000-talet utgår uppsatsen från en jämförande forskningsdesign 

eftersom fallen, i den här studien partierna, kommer att jämföras över tid och med varandra 

(Yin 2003:67f ).  

   Genomslaget för de svenska kvinnorna att göra sig hörda på den offentliga arenan kom 

under 1970-talet, bland annat var det då som Grupp8-rörelsens bildades (1968) och som 

delegationen för jämställdhet tillsattes (1972) (Eduards 1977:19, Wängnerud 1999:21). Den 

fysiska kvinnorepresentationen i politiken ökade även under den perioden. Enligt Wängnerud 

kan detta delvis förstås av att Sverige övergick från tvåkammarriksdag till enkammarriksdag 

efter valet 1971, vilket medförde att kvinnorna då blev invalda till den första kammaren 

(Wängnerud 1999:33). Därav har 1970-talet blivit utgångspunkten för uppsatsens 

undersökningsperiod, men då jag även var intresserad av att urskilja huruvida det skett någon 

förändring av partiernas jämställdhetspolitik blev undersökningens tidsperiod från 1970-talet 

fram till 2000-talet. Gällande den fysiska kvinnorepresentationen finns resultat fram till 2006 

men rörande partiprogrammen varierar årtalen beroende på när de reviderats, därmed används 

termen 2000-talet istället för något specifikt årtal.  

   Valet av partiprogram, grundar sig på de partier som varit verksamma under den aktuella 

tidsperioden 1970-2000-talet, alltså har Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna studerats. 
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   Eftersom politiska beslut ligger till grund för våra uppfattningar och för samhällsstrukturen 

är det viktigt att granska de politiska budskap som framförs, därigenom kan vi få en viss 

förståelse för hur samhället fungerar (Beckman 2005:9). Utifrån detta resonemang uppstod 

alltså valet att undersöka hur partierna resonerat kring jämställdhet, ty jämställdhet är en 

förutsättning för att demokratin ska vara representativ (Phillips 1991:63). Att undersöka 

kvinnorepresentationen grundar sig på att kvinnor ofta är den grupp som utpekas och tillskrivs 

ett kön. Män ses ofta som det allmänna och pekas sällan ut som någon grupp, därmed 

försvåras situationen märkbart att analysera den manliga representationen (Eduards 

2002:17,22f).  

    

4.2 Materialet  

Då uppsatsen avser undersöka hur riksdagspartierna resonerat kring jämställdhet torde 

partiprogrammen vara lämpliga analysenheter eftersom dessa skildrar vilka frågor och 

problem som varit aktuella under de olika tidpunkterna. I partiprogrammen framgår partiernas 

ståndpunkter tydligt (Beckman 2005:15). Det insamlade materialet kommer från partierna 

själva därför anser jag det inte nödvändigt att ifrågasätta äktheten i dokumenten, förutsatt att 

de inte ångrar sin politik.  Dock är det viktigt att inneha ett källkritiskt förhållningssätt till 

partiprogrammen eftersom dessa innehåller tendensiöst material, material som är skrivet för 

att röstmaximera (Esaiasson 2007:321f). Detta torde inte heller vara något problem eftersom 

syftet inte är att värdera sanningshalten i programmen.  

   Jag har valt att använda ett partiprogram per årtionde. För att analysen av partiprogrammen 

ska vara så rättvisande som möjligt har jag försökt att använda partiprogram i början av varje 

årtionde. Dock skiljer sig årtalen lite åt beroende på när programmen var antagna och 

reviderade. Det är i synnerhet Socialdemokraternas partiprogram som skiljer sig från övriga 

partier då deras partiprogram under 1970-talet var från 1960 och det från 1980-talet var från 

1975. Eftersom jag enbart valt att använda ett partiprogram per år är jag medveten om att jag 

kan ha missat viktig fakta från andra år, därför kan resultatet inte vara generaliserbart.  

   Den tabell som används i resultatdelen för att åskådliggöra kvinnorepresentationen bland 

riksdagsledarmötena från 1991-2006 kommer från olika källor, men eftersom statistiken är 

sammanställd på samma sätt torde resultatet inte påverkats. Då statistiken för 1971-1994 

redan var sammanställd av Wängnerud & Oskarsson valde jag att använda deras tabell för 

dessa år. Tabellen kompletterades med statistik för 1998, 2002 och 2006. Statistiken för 1998 

kommer från Statistiska Centralbyråns databas. Från rapporten På tal om kvinnor och män 

kommer statistiken till 2002 och statistiken för 2006 kommer från Riksdagens hemsida. Då 
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Kristdemokraterna inte var invalda till riksdagen förrän 1991 finns det inga uppgifter över 

deras kvinnofördelning före 1990-talet (Hadenius 2003:281).  

  

4.3 Metoddiskussion  

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur partierna resonerat kring jämställdhet är 

idéanalys en bra metod eftersom idéanalysen möjliggör en systematisk granskning av de 

budskap och idéer som framförs i partiprogrammen. (Beckman 2005:9ff, Bergström & Boréus 

2005:149ff). Genom idéanalysen blir det alltså möjligt att få reda på vilka problem, orsaker 

och lösningar gällande jämställdhet som partierna diskuterat.  

   Andra metoder som hade varit användbara är diskursanalys och argumentationsanalys. 

Dock är diskursanalysen mer inriktad på språket och formandet av identiteter. Eftersom jag 

inte är intresserad av identiteterna utan idéerna och aktörerna anser jag idéanalysen vara mer 

lämplig (Bergström & Boréus 2005:357).   Argumentationsanalysen är inriktad på att studera 

argumentationens struktur, vilka skäl som aktörerna anger och vad dessa argumenterar för 

eller emot. Därmed studeras inte själva idéerna, problemen, orsakerna och lösningarna 

gällande jämställdheten, varpå idéanalysen är en bättre metod för denna studie (Bergström & 

Boréus 2005:89ff).   

 

4.3.1 Metodens brister  

Vetenskapssynen i en idéanalys är hermeneutisk eftersom det handlar om att tolka latenta och 

manifesta budskap. Eftersom det handlar om att tolka texter, kan svårigheter att uppnå god 

validitet och reliabilitet uppstå. Validitet innebär att forskaren verkligen har mätt det som 

avses mätas och handlar alltså om hur begreppen operationaliserats så att teoretisk definition 

och operationell indikator överrensstämmer (Esaiasson mfl 2007:63).  Reliabilitet handlar om 

hur pålitliga studiens resultat är och är nära sammankopplat med intersubjektivitet. 

Intersubjektivitet innebär att en annan forskare ska kunna göra om samma undersökning och 

komma fram till samma resultat (Esaiasson mfl 2007:70f).  Eftersom tolkning innebär 

subjektiva iakttagelser kan det alltså vara svårt att uppnå intersubjektivitet (Bergström & 

Boréus 2005:174f). Därför är det viktigt att vara noga med vad som ska studeras och använda 

tydliga, konkreta analysinstrument (Satori 1970:1041). 

 

4.3.2 Operationalisering  

För att genomföra analysen på ett bra sätt har en analysmodell inspirerad av Lena Wängnerud 

och Lenita Fridenvall konstruerats. Exempelvis har några av Wängneruds teoretiska begrepp 



 

18 

 

använts eftersom dessa utgjorde en bra grund för att studera partiers jämställdhetspolitik och 

därmed får reda på partiernas resonemang kring problem, orsaker och lösningar (Wängnerud 

1999:129).  Begreppen har till viss del ändrats för att bättre överensstämma med denna 

uppsats. De teoretiska begreppen har operationaliserats genom att ett antal frågor utifrån 

teorin ställts till partiprogrammen (Esaiasson mfl 2007:59). Frågorna är delvis inspirerade av 

Fridenvall eftersom hon utfört en liknande undersökning, därmed var frågorna användbara 

även till denna undersökning (Fridenvall 2002:52). Fridenvalls frågor har dock modifierats för 

att passa uppsatsens syfte bättre. För att operationalisera kvinnor som social kategori har 

frågorna; omnämns kvinnor eller män som grupp? ses något kön som underrepresenterat? 

ställts till texterna.  

   För att undersöka partiernas jämställdhetsperspektiv har frågorna; ses ojämlikhet och 

underordning mellan könen som något problem, i så fall varför? Vad är orsaken till 

underordningen och ojämställdheten? Genom vilka lösningar kan ojämställdheten brytas?  

   För att få reda på hur partierna arbetat för att stärka kvinnors autonomi har dessa frågor 

ställts; Vad görs för att stärka kvinnors autonomi och öka kvinnors representation i politiken? Hur 

presenteras kvinnors gemensamma intressen? 

   Eftersom uppsatsen koncentrerar sig på partiernas jämställdhetspolitik har partierna jämförts 

med olika jämställdhetsperspektiv såsom genuskontraktet, liberalfeminism, särartsfeminism, 

socialistisk feminism och radikalfeminism. Därmed blev det möjligt att se hur partierna skiljer 

sig åt eller liknar varandra samt att se vilken jämställdhetspolitik som förts, vilka problem, 

orsaker och lösningar som varit aktuella. Eftersom jag använt mig av en förhandsdefinierad 

analysmodell skapad utifrån teorin och tidigare undersökningar torde analysinstrumenten vara 

tydliga och validiteten och reliabiliteten god.  

   

4.4 Generalisering  

Mina ambitioner med uppsatsen är att övergripande skildra hur den kvinnliga representationen 

sett ut och hur partierna resonerat kring jämställdhet. För att uppsatsens resultat ska vara 

generaliserbart måste studiens omfattning breddas till att även innefatta interpellationer, 

motioner och propositioner. Därigenom skulle resultatet grunda sig på de diskussioner som 

förts kring jämställdhet varpå resultatet skulle vara generaliserbart, en sådan undersökning 

begränsas dock av c-uppsatsens omfång.  
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5 Partiernas jämställdhetspolitik under 30 år 

Nedan presenteras uppsatsens analys och resultat som undersökts utifrån, kvinnor som social 

kategori, jämställdhetsperspektiv och kvinnors autonomi för att därigenom se hur partierna 

resonerat kring jämställdhet gällande problem, orsaker och lösningar. Genom 

partiprogrammen blir det möjligt att urskilja den faktiska kvinnorepresentationen, hur 

kvinnors gemensamma intressen tillvaratas. För att även se den fysiska 

kvinnorepresentationen presenteras en tabell över kvinnofördelningen bland 

riksdagsledarmötena.  

 

5.1  Jämställdhetspolitiken under 1970-talet  

Under 1970-talet skildras jämställdhet ytterst lite av partierna. Centerpartiet, Folkpartiet, 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna betonar män och kvinnors olika villkor i arbetslivet. 

Centerpartiet nämner inget om ojämlikhet däremot menar de att kvinnor och män ska ha lika 

möjligheter på arbetsmarknaden och att könsrollsuppdelning på arbetsmarknaden måste 

motverkas (Centerpartiet 1970:51). Folkpartiet framhåller kvinnan som en social kategori 

genom att betona kvinnans underordning i yrkeslivet. De menar att kvinnor har lägre lön, 

mindre inflytande och sämre framtidsmöjligheter vilket utgör ett av de ”allvarligaste hindren 

för fullständig jämlikhet mellan män och kvinnor” (Folkpartiet 1972:38). Liksom Hirdman 

menar Folkpartiet att ojämställdheten mellan könen grundar sig i traditionella könsroller. 

Genom kraftfulla insatser i studie- och yrkesvägledning menar Folkpartiet att de traditionellt 

könsbundna yrkesvalen kan brytas, men samtidigt måste en lagstiftning mot 

könsdiskriminering införas och likalönsprincipen måste stärkas (Folkpartiet 1972:38). 

Därigenom går det att urskilja Hirdmans tankar om vikten av att bryta genuskontraktet i 

partiprogrammet. Folkpartiet menar att genom kvinnors ökade förvärvsarbete har en ny 

situation uppstått, vilket medför att familjepolitiken måste ändras och anpassas till den nya 

situationen. Genom att utöka möjligheterna till deltidsarbete för båda könen kan 

kombinationen mellan hemarbete och förvärvsarbete underlättas (Folkpartiet 1972:42f). 

Därmed utgår Folkpartiets politik från kvinnors gemensamma intressen eftersom de 

presenterar förslag som kan öka jämställdheten i hemmet och arbetslivet. Genom att tala om 

kvinnans underordning i arbetslivet och underlätta kombinationen av hemarbete för både män 

och kvinnor kan Folkpartiets jämställdhetspolitik till viss del likna de socialistiska 

feministerna. Dessa tankegångar överensstämmer med Vänsterpartiets jämställdhetspolitik då 

även de utmålar kvinnor som social kategori genom att framhålla kvinnans underordning i 
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arbetslivet. Vänsterpartiet menar att underordningen delvis beror på kvinnors isolering i 

hemmet genom ideologiska föreställningar, men att underordningen även kan ses som en 

konsekvens av ett kapitalistiskt system (Vänsterpartiet 1972:19, 27).  

   Socialdemokraterna lägger redan under 1970-talet stor vikt vid jämlikhet mellan olika 

grupper i samhället. Tidigare har jämlikhetsbegreppet främst innefattat klass, men eftersom 

kvinnors ökade förvärvsarbete medfört en underordning av kvinnor i arbetslivet anser 

Socialdemokraterna att begreppet jämlikhet måste vidgas och även innefatta en könsaspekt. 

Därigenom omnämner även Socialdemokraterna kvinnor som en social kategori. Vidare 

menar de att underordningen i arbetslivet beror på ”Fördomar med rötter i en gången tid och 

kvinnors bundenhet vid familjevårdande uppgifter framkallar alltjämt ett segt motstånd mot 

rättvisa åt kvinnor i arbetslivet”(Socialdemokraterna 1960:53ff). Socialdemokraterna 

framhåller också vikten av ekonomisk och social jämställdhet (Socialdemokraterna 1960:55f). 

Således liknar Socialdemokraternas jämställdhetspolitik främst de socialistiska feministerna 

eftersom kvinnans underordning i arbetslivet och vikten av ekonomisk jämlikhet betonas. 

Samtidigt finns kopplingar till genuskontraktet då de menar att traditionella könsroller 

fortfarande finns kvar och delar upp yrkeslivet, där kvinnor förknippas med hem och barn.   

   I Moderaternas partiprogram nämns inget om ojämställdhet eller ojämnlika villkor i 

arbetslivet. Istället är försvarspolitiken ett ämne som berörs, varpå Moderaterna anser det vara 

viktigt att öka kvinnors möjligheter till utbildning inom försvaret, ”kvinnor bör ges alltmer 

kvalificerade uppgifter inom totalförsvaret”(Moderaterna1969:2). Då kvinnor ses som en 

social kategori som måste öka inom försvaret, antas försvaret inte vara jämställt vilket 

Moderaterna verkar eftersträva med sin politik. Försvaret är ett område som framförallt 

förknippas med män och manlighet. En ökning av andelen kvinnor i försvaret kan leda till 

ökad jämställdhet och bidra till att bryta traditionella könsmönster och strukturer i samhället. 

Moderaterna framhåller även monarkins bevarande men menar att kvinnlig arvsrätt till tronen 

bör införas (Moderaterna 1969:1), något som kan ses som ett allmänt erkännande på att 

kvinnors status bör likställas med männens.  

   Kristdemokraterna betonar, i sitt partiprogram från 1973, familjen och menar att 

skattepolitiken bör utgå från familjens inkomst (Kristdemokraterna 1973:3). Vidare menar de 

att arbetet i hemmet måste ges ett högre värde eftersom det är ett viktigt arbete. Man och 

hustru har ett gemensamt ansvar för hem och familj men att det är upp till varje man och 

hustru att själva bestämma hur arbetet i hemmet och utanför hemmet ska fördelas 

(Kristdemokraterna 1973:3). Samtidigt vill de införa skattelättnader för 

”hemmakvinnor”(Kristdemokraterna 1973:20), och införa ett försäkringsskydd till de som 
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väljer att arbeta hemma med vård och omsorg (Kristdemokraterna 1973:3). Kristdemokraterna 

omnämner kvinnor främst som mödrar och hustrur. En aktiv familjepolitik med stöd åt 

hemarbete leder ofta till att kvinnor stannar hemma medan männen arbetar. Utifrån 

genuskontraktet bidrar en sådan syn på kvinnan och familjen snarare till att befästa 

traditionella könsmönster än att öka jämställdheten.  

 

5.2 Jämställdhetspolitiken under 1980-talet  

Under 1980-talet framhålls skolans roll i jämställdhetsarbetet alltmer. Partierna menar att 

skolan har till uppgift att främja jämställdhet mellan könen samt att vägleda ungdomarna till 

yrkesval med mål att jämställdhetsintegrera. Exempelvis menar Folkpartiet att 

”arbetslivsundervisningen ska läggas upp så att alla elever prövar något yrke typiskt för det 

motsatta könet”. (Folkpartiet 1982:22). För att motverka könsbundna studieval ska 

”gymnastik, slöjd och hemkunskap vara gemensam för både flickor och pojkar” (Folkpartiet 

1982:22). Genom att ha en gemensam undervisning i slöjd och hemkunskap kan principen om 

”könens isärhållande” som finns i genuskontraktet motverkas. Därmed kan attityder och 

normer i samhället förändras vilket, liksom Hirdman menar, kan bidra till att få bukt på 

ojämställdheten.  

   Enligt Centerpartiet är utbildning inte enbart viktigt i skolan, även föräldrar bör ges 

utbildning för att öka sina kunskaper om barnens behov. De menar att ”Utifrån en ökad 

jämställdhet i familj, utbildning och arbetsliv kan kvinnor och män själva välja att vårda sina 

barn eller använda samhällets barnomsorg” (Centerpartiet 1981:83). Centerpartiet tar också 

upp attityder som en viktig del gällande jämställdheten och menar att ”Detta förutsätter en 

genomgripande attitydförändring i samhället som helhet.” (Centerpartiet 1981:54). Genom 

utbildning och attitydförändringar ökar medvetenheten om jämställdhetens betydelse. Detta 

skulle kunna leda till att den traditionella genusarbetsdelningen bryts, vilket kan medföra att 

kvinnors autonomi ökar.     

   Även i detta partiprogram framhåller Kristdemokraterna äktenskapets betydelse och 

mannens och hustruns gemensamma ansvar för barn och hushåll (Kristdemokraterna 1984:4).  

Att understryka äktenskapets betydelse och rollen som hustru kan hämma 

jämställdhetsutvecklingen eftersom kvinnor fortsätter att förknippas med hem och hushåll och 

kan därmed bli ekonomiskt beroende av männen. 

   Socialdemokraterna uppmärksammar jämställdhet och tillför jämställdhetsaspekter inom 

flera områden. De påpekar bland annat att kvinnor och män har samma formella rättigheter, 

trots det råder det inte jämställdhet mellan könen, varken i arbetslivet eller i hemmet. 
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(Socialdemokraterna 1975:78ff). Både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna menar att 

kvinnors underordning beror på kapitalismen och traditionella föreställningar som binder 

kvinnan vid hemmet. Jämställdhet går inte att uppnå så länge kapitalistiska intressen florerar i 

samhället, (Socialdemokraterna 1975:78f, Vänsterpartiet 1981:17ff). För att motverka 

kapitalismen och kvinnors underordning är fackföreningar och avtal viktiga för att höja 

kvinnors lön och stärka kvinnors status. Socialdemokraterna föreslår även ett införande av 

arbetsmarknadsregler som ska motverka diskriminering av kön. De föreslår även en 

utbyggnad av samhällsservicen i form av daghem och fritidsverksamhet för att underlätta för 

föräldrar att förena deltagande i samhällslivet med arbetslivet och familjen 

(Socialdemokraterna 1975:97ff). Således utgår Socialdemokraternas politik från kvinnors 

livssituationer och gemensamma intressen eftersom de vill förbättra villkoren för kvinnorna i 

arbetslivet och underlätta för ett deltagande i samhällslivet. Genom att belysa kapitalismen 

och arbetsdelningen som orsaker till kvinnors underordning liknar Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet de socialistiska feministerna.  

   Moderaterna menar att jämställdhet är en fråga om valfrihet, att välja livsmöter utifrån sina 

egna behov, samtidigt handlar jämställdhet om en gemensam skyldighet för hem och familj 

(Moderaterna 1984:8). Vidare menar Moderaterna att jämställdhet även måste innebära lika 

möjligheter i det politiska livet och anser därför att kvotering till politiska poster strider mot 

detta (Moderaterna 1984:11). Genom dessa tankegångar liknar Moderaternas 

jämställdhetspolitik liberalfeministerna som även de betonar individens lika villkor och 

möjligheter. För att underlätta kombination mellan arbete och familj vill moderaterna införa 

ett individuellt anpassat arbetsuttag (Moderaterna 1984:35). 

   Även i detta program menar Folkpartiet att genuskontraktet måste brytas och menar att 

utvecklingen mot jämställdhet har varit en genomgripande förändring som medfört nya 

situationer i samhället. Den nya situationen måste innebära en frigörelse från gamla 

könsroller. Därmed måste ansvaret för familj och hem vara gemensamt så att inte enbart 

kvinnor får ta på sig det ansvaret utöver yrkesverksamheten (Folkpartiet 1982:6). Enligt 

Folkpartiet nås inte jämställdhet enbart genom beslut utan det handlar om förändrade 

livsmönster, ”många män och kvinnor känner att fördomar tvingar in dem i en livsroll de 

egentligen inte vill acceptera” (Folkpartiet 1982:1). Folkpartiet vill även öka 

kvinnorepresentationen till folkvalda församlingar. Liksom Hirdman menar Folkpartiet att 

genom attitydförändringar, kvinnliga förebilder, medvetenhet och politiska beslut kan 

traditionella strukturer förändras och jämställdheten öka. Vidare tar Folkpartiet upp frågor om 

förbud mot prostitution då prostitution är ett uttryck för ett extremt kvinnoförnedrande 
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(Folkpartiet 1982:7). Partiet framhäver även vikten av kvinnohus och socialjourer för 

misshandlade och våldtagna kvinnor (Folkpartiet 1982:25). Frågor som rör kvinnors sexualitet 

och kvinnovåld kan liknas vid radikalfeministernas prioriteringar gällande 

jämställdhetsfrågor. Till skillnad från övriga partiprogrammen där männen oftast lämnas 

utanför jämställdhetsdiskussionerna betonar Folkpartiet männens ansvar. Exempelvis menar 

de att det är viktigt att ”män tar lika del av och ansvar för familjen och för sina egna barn” 

(Folkpartiet 1982:7), och att familjepolitiken ska vara utformad för att stimulera pappans 

delaktighet (Folkpartiet 1982:24). Folkpartiet utmålar således män som en social kategori, 

något som sällan görs. Genom att betona mäns ansvar och delaktighet i familjen skapas nya 

aspekter på jämställdhet där även män inkluderas vilket kan bidra till förändrade mönster i 

genusarbetsdelningen.   

 

5.3 Jämställdhetspolitik under 1990-talet  

Även partiprogrammen från 1990-talet innehåller förslag till att öka jämställdheten mellan 

könen i arbetslivet. Exempelvis anser Centerpartiet att de ojämlika villkoren och lönerna i 

arbetslivet är ett av de största hindren mot ett jämställt samhälle. En konsekvens av kvinnors 

ökade förvärvsarbete blir att ”Ofta får kvinnor bära en dubbel arbetsbörda med ansvar för 

såväl försörjning som för hem och familj.” (Centerpartiet 1990:47). Centerpartiet menar att 

kvinnors dubbelarbete delvis kan lösas genom att erbjuda småbarnsföräldrar ekonomiskt stöd 

så att de kan nyttja rätten till avkortad arbetsdag eftersom ”detta är en viktig 

jämställdhetsfråga för att möjliggöra ett delat ansvar i hemmet” (Centerpartiet 1990:46). 

Alltså framställs kvinnor som en social kategori och genom att försöka lösa ojämställdheten 

både i hemmet och i arbetslivet utgår Centerpartiet från kvinnors situation och gemensamma 

intressen vilket kan öka kvinnors autonomi.  

   Moderaterna betonar jämställdhet i högre grad i detta partiprogram än vad de gjort i tidigare 

program. Samtidigt präglas deras politik än mer av liberala tankegångar om den enskildes 

frihet och rättigheter och en öppen och flexibel marknad med privata alternativ. Moderaterna 

menar att en öppnare marknad med fler konkurrensalternativ inom välfärd och 

omsorgssektorn kan stärka kvinnans ställning på arbetsmarknaden (Moderaterna 1993:15). 

Genom arbete skapas trygghet och identitet, därigenom stärks kvinnans autonomi då hon kan 

svara för sin egen försörjning och på så sätt nå individuell frigörelse och social rörlighet 

(Moderaterna 1993:10ff). Moderaterna menar att ett öppet samhälle bidrar till att skapa 

utrymme för ”de skilda erfarenheter, personligheter och kompetenser som präglar män och 

kvinnor tas tillvara så att jämställdhet dem emellan på vars och ens villkor kan 
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förverkligas”(Moderaterna 1993:5). Liksom särartsfeministerna betonar Moderaterna män 

och kvinnors olika kompetens och erfarenheter, detta blir än tydligare då de menar att även 

”arbetslivet skall präglas av respekt och öppenhet för både kvinnors och mäns kompetens och 

insatser” (Moderaterna 1993:15). Genom lagstiftning om jämställdhet och mot 

könsdiskriminering menar Moderaterna att den enskildes rätt ska gälla över hela 

arbetsmarknaden, vilket överensstämmer med liberalfeministernas syn på hur jämställdhet nås 

(Moderaterna1993:15). En viktig notering i Moderaternas partiprogram är att när Moderaterna 

talar om vård omnämns den enskilde som hon (Moderaterna 1993:24), men när det talas om 

arbetsmarknaden omnämns den enskilde istället som han (Moderaterna 1993:15). 

Moderaterna är annars mycket noga med att använda den könsneutrala termen, den enskilde. 

Detta visar således att Moderaterna, om än omedvetet, förknippar kvinnor med hem och vård 

medan männen ses som försörjaren.  

   I Folkpartiets partiprogram från 1990 betonas jämställdhet inte alls i lika stor utsträckning 

som tidigare. Folkpartiet menar liksom Moderaterna att det öppna samhället och 

marknadsekonomin kan öka kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden (Folkpartiet 1990:5). 

Gällande jämställdhet menar Folkpartiet att ”Godtycke, tradition och diskriminerande lagar 

begränsar både mäns och kvinnors livschanser” och att det därför är viktigt att motverka 

könsdiskrimineringen (Folkpartiet 1990:1). Det går således att urskilja vissa förändringar i 

Folkpartiets jämställdhetspolitik.  

   I motsats till Folkpartiet och Moderaterna menar Socialdemokraterna att könsförtrycket 

beror på det ekonomiska systemet med dess kapitalistiska inslag. Genom könsförtrycket 

skapas olika livssituationer för män och kvinnor där kvinnor underordnas 

(Socialdemokraterna 1990:120).  

 

Detta visas av kombinationen av tendenser till skilda arbetsmarknader för kvinnor och 

män, av det faktum att en så stor andel av kvinnorna arbetar deltid och av en 

fortlevande ojämlikhet, när det gäller mäns respektive kvinnors arbetsuppgifter i 

hemmen. (Socialdemokraterna 1990:120).   

 

 Socialdemokraterna menar att utbildning och opinionsbildning kan skapa medvetenhet och 

insikt, vilket i sin tur kan leda till ökad förståelse och därigenom jämlika förhållanden 

(Socialdemokraterna 1990:110,148). Socialdemokraternas resonemang överensstämmer med 

Hirdmans teori om genusarbetsdelningen och ”könens isärhållande” där män och kvinnor 

arbetar inom skilda arbetsmarknader och då kvinnor ofta sammankopplas med hemmet. 
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Hirdmans tankegångar går även att återfinna hos Socialdemokraterna då utbildning och 

medvetenhet betonas för att öka jämställdheten. Socialdemokraternas jämställdhetspolitik 

liknar fortfarande de socialistiska feministerna eftersom frågor om kvinnans villkor i 

arbetslivet och gällande hemarbetet framhålls och då det ekonomiska systemet ses som en 

anledning till kvinnans underordning. 

   Kristdemokraterna betonar, till skillnad från tidigare, vikten av jämställdhet i detta 

partiprogram. Exempelvis menar de att arbetsmarknaden är alltför könssegregerad och att det 

därför måste till hårdare insatser för att öka jämställdheten i arbetslivet (Kristdemokraterna 

1996:26). Fortfarande betonas familjens betydelse men nu poängteras även vikten av att 

familjen ska verka för jämställdhet. Då barn vanligtvis anammar föräldrarnas roller är det 

viktigt att båda föräldrarna är delaktiga, varpå Kristdemokraterna menar att delad 

föräldraledighet ska stimuleras (Kristdemokraterna 1996:10). Kristdemokraterna börjar 

således föra en politik där jämställdhet handlar om lika villkor i hem och arbetsliv och där 

tydligare insatser för könssegregation poängteras, alltså en politik som motverkar traditionella 

könsmönster.  

   Liksom Kristdemokraterna präglas Centerpartiets partiprogram i större utsträckning än 

tidigare av jämställdhetsperspektiv. Den jämställdhetspolitik som Centerpartiet framhåller i 

partiprogrammet för 1990 liknar till stor del särartsfeministernas resonemang. Detta blir 

tydligt då Centerpartiet menar att ”traditionellt kvinnodominerande kvinnoyrken och kvinnligt 

chefskap måste uppvärderas”. Särartsfeministiska inslag går även att urskilja då tankar om att 

män och kvinnors olika egenskaper och värderingar tas upp, ”Hela samhällslivet tjänar på att 

kvinnors värderingar får ökat genomslag” (Centerpartiet 1990:47). Genom att utpeka kvinnor 

som social kategori och genom att höja statusen för kvinnor för Centerpartiet en 

jämställdhetspolitik som kan öka kvinnors autonomi. 

   Under 1990-talet utvecklas Vänsterpartiets jämställdhetspolitik och börjar likna 

radikalfeministernas jämställdhetssyn med tankar om patriarkatet, ”En könsbestämd 

maktstruktur, patriarkatet, har skapats. Den har inneburit och innebär mäns kontroll av 

kvinnors liv, arbete, utbildning, egendom, sexualitet” (Vänsterpartiet 1993:15).  De menar att 

denna könsstruktur medfört att kvinnor och män arbetar inom olika sektorer där kvinnan 

främst förknippas med reproduktion och omsorg och där männens arbete värderas högre. 

Detta överensstämmer också med Hirdmans teori om genuskontraktet där manligt och 

kvinnligt inte bör blandas, alltså ett kontrakt uppbyggt på ”könens isärhållande”. Genom att 

män och kvinnor arbetar inom olika sektorer menar Vänsterpartiet, liksom Phillips och 

Wängnerud, att kvinnor och män har olika levnadsförhållanden vilket leder till att de har olika 
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erfarenheter och intressen (Vänsterpartiet 1993:15). Vänsterpartiet menar att det därför är 

viktigt att kvinnor finns representerade ”Utan kvinnoperspektiv blir rättvisekampen försvagad 

och framtidsvisionerna ofullgångna”. (Vänsterpartiet 1993:29). I partiprogrammet från 1993 

framställer även Vänsterpartiet männen som en social kategori då de betonar männens ansvar 

för familjen. Vänsterpartiet anser att en av de viktigaste politiska uppgifterna är att uppmuntra 

männens ansvar i hemarbetet och med barnen och att kvoterad föräldraförsäkring är ett sätt 

(Vänsterpartiet 1993:15). Radikalfeministiska tankar blir även synliga då Vänsterpartiet 

vänder sig emot det sexualiserade våldet och exploateringen av kvinnokroppen som de menar 

upprätthåller den manliga maktstrukturen (Vänsterpartiet 1993:16).  

 

5.4 Jämställdhetspolitik under 2000-talet  

 Utifrån partiprogrammen diskuteras jämställdhet i högre utsträckning under 2000-talet än 

tidigare och jämställdhet betonas inom flera områden. Detta blir synligt då Kristdemokraterna, 

som varit relativt blygsamma i sin jämställdhetspolitik, med undantag för 1996-års program, 

framhåller jämställdhet redan i början av programmet för 2001. I likhet med utredningarna 

Varannan damernas och Makt att forma samhället och sitt eget liv menar Kristdemokraterna 

att ”En fungerande demokrati förutsätter jämställdhet mellan kvinnor och 

män”(Kristdemokraterna 2001:10) eftersom ”förutsättningar för bra politiska beslut ökar när 

kvinnor och män finns representerade i alla beslutande församlingar.”(Kristdemokraterna 

2001:27). Vidare menar Kristdemokraterna att samtliga politiska beslut ska inneha en 

jämställdhetsaspekt och överväga konsekvenser för hur besluten kan påverka jämställdheten. 

De menar att jämställdhetsarbetet, liksom liberalfeministerna, måste ske genom lagstiftning 

och utbildning som kan bidra till attitydförändringar i samhället. Även könsrollerna inom 

familjen måste förändras så att kvinnor och män delar på ansvaret i hemmet, något som kan 

stärka kvinnans status på arbetsmarknaden (Kristdemokraterna 2001:27ff).  Genom att vilja 

förändra traditionella mönster och verka för attitydförändringar i samhället kan 

Kristdemokraternas politik enligt Hirdman bidra till jämställdhet. Kristdemokraternas 

jämställdhetspolitik liknar fortfarande till stor del särartsfeministerna då de menar att 

”traditionellt kvinnliga yrkesområden, som vård, omsorg och undervisning ska värderas lika 

högt som traditionellt manliga yrkesområden” och att ”Det är viktigt att både kvinnors och 

mäns kompetens, synsätt och prioriteringar tas till vara i alla politiska processer.” 

(Kristdemokraterna 2001:31). Kristdemokraterna tar liksom radikalfeministerna upp mäns 

våld mot kvinnor som ett tecken på ojämställdhet (Kristdemokraterna 2001:31).  
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   Liksom Kristdemokraterna betonar även Centerpartiet sexualiserat våld och menar att frihet 

från sexualiserat våld är en förutsättning för jämlikhet och kvinnors trygghet (Centerpartiet 

2001:37). Centerpartiet lägger större vikt än tidigare vid jämställdhetsfrågor och menar att 

”kvinnors flertusenåriga underordning måste brytas”(Centerpartiet 2001:10). Till skillnad 

från tidigare program liknar deras jämställdhetspolitik radikalfeministernas jämställdhetssyn 

då de börjar tala om patriarkatet och objektifieringen av kvinnan. Detta går att urskilja då 

Centerpartiet menar att  

 

För att möjliggöra för alla individer, såväl män som kvinnor, att växa och ta ansvar 

krävs att den könsmaktsordning som finns i samhället bryts och att den patriarkala 

ordningen hävs […] avgörande för att kvinnor ska kunna ta makt är om vi gör upp med 

den objektifiering av kvinnor som finns. (Centerpartiet 2001:10f) 

 

Genom att förändra strukturer, attityder och stereotypa idéer om manligt och kvinnligt kan 

maktförhållandet mellan könen förändras, därmed kan nya strukturer för både män och 

kvinnors villkor upprättas (Centerpartiet 2001:17). Vidare menar Centerpartiet, i likhet med 

Young, att det är viktigt att både män och kvinnor kan känna sig delaktiga i samhället och 

politiken. De anser att delaktigheten kan underlättas genom ett decentraliserat samhälle 

(Centerpartiet 2001:13). Detta visar att mycket av Centerpartiets jämställdhetspolitik har 

förändrats i partiprogrammet från 2001, jämställdhet prioriteras, kvinnors underordning 

poängteras och radikalfeministiska tankar om patriarkatet etableras.   

   Vänsterpartiets jämställdhetspolitik utgår liksom tidigare program från radikalfeministisk 

jämställdhetssyn då även de menar att patriarkatet är grunden till kvinnans underordning.  

 

Männen som grupp utövar sin makt genom kontroll av kvinnors sexualitet och arbete både i 

familj och samhälle. I arbetsdelningen mellan könen framträder strukturen tydligt. Män och 

kvinnor gör olika saker och befinner sig på olika platser, vilket antas motivera att de betalas 

olika och har olika mycket makt. (Vänsterpartiet 2004:2). 

 

Även tankar om genuskontraktet och principen om ”den manliga normens primat” och 

”könens isärhållande” går att återfinna i citatet ovan då arbetsdelningen och män och 

kvinnors olika arbeten och makt betonas.  Vidare menar Vänsterpartiet att patriarkatet även 

innebär hinder för männens livsval och att det är av största vikt att patriarkala strukturer bryts 

(Vänsterpartiet 2004:1ff). Återigen omnämns alltså männen som en social kategori genom att 

betona männens livsval. Vänsterpartiet menar liksom Young och Wängnerud att det är viktigt 
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att föra en politik som inte är könsblind (Vänsterpartiet 2004:1). Liksom Hirdman menar de 

att det är viktigt att se könsskillnaderna som socialt konstruerade istället för naturliga 

(Vänsterpartiet 2004:15). Genom förkortad arbetstid för både män och kvinnor kan problemen 

med hushållsarbetet lösas, genom avtal som hindrar lönediskriminering och genom 

könsblandning på arbetsmarknaden kan kvinnors underordning brytas (Vänsterpartiet 

2004:12ff). Även sexistiska värderingar, pornografi och sexhandeln måste upphöra för att 

patriarkatet ska kunna brytas fullständigt (Vänsterpartiet 2004:18).  

   Även Folkpartiet är av åsikten att ojämställdheten grundar sig i traditionella föreställningar 

om män och kvinnor och genom ett samhälle uppbyggt på mannens normer. Att nå 

jämställdhet förutsätter lagförändringar och attitydförändringar (Folkpartiet 1999:11). För att 

attityder ska ändras är utbildning viktigt men även ett ökat delat ansvar i hemmet. Folkpartiet 

menar att det är viktigt att både män och kvinnor finns representerade i samhällslivet 

(Folkpartiet 1999:17). Folkpartiet betonar återigen vikten av kvinnligt deltagande och menar 

att ojämlikheten liksom Hirdman kan brytas genom attitydförändringar.  

   Socialdemokraterna har inte förändrat sin politik särskilt mycket utan menar fortfarande att 

ojämställdheten främst inträffar i arbetslivet vilket beror på ekonomiska strukturer och socialt 

konstruerade föreställningar om manligt respektive kvinnligt. Därigenom utgår deras 

jämställdhetspolitik från de socialistiska feministerna och utifrån Hirdmans teori om 

genuskontraktet och sociala konstruktioner av kön. Socialdemokratern erkänner sig vara ett 

feministiskt parti varpå de anser att ”det är viktigt att bryta tänkandet om de biologiska 

skillnaderna och låta män och kvinnor utvecklas och får lika stort ansvar i arbetslivet såväl 

som i hemmet”. Således är det viktigt att bryta tänkandet om genusordningen 

(Socialdemokraterna 2001:13f). Trots att Sverige ses som ett jämställt land menar 

Socialdemokraterna att kvinnor fortfarande underordnas i arbetslivet. Liksom de socialistiska 

feministerna anser Socialdemokraterna att kvinnors underordning, sämre löner och sämre 

karriärmöjligheter beror på att de än idag har huvudansvaret för hem och barn 

(Socialdemokraterna 2001:15). För att lösa ojämställdheten krävs en aktiv jämställdhetspolitik 

och en utbyggd barnomsorg som kan möjliggöra ett arbetsliv där det går att kombinera 

yrkesliv med familj (Socialdemokraterna 2001:21f).  

   Till skillnad från övriga partier är Moderaternas politik fortfarande könsneutral och betonar, 

liksom tidigare, individens frihet. All form av förtyck, diskriminering och generalisering 

måste motverkas eftersom ”Människor har rätt att betraktas som individer och inte som delar 

av en viss grupp som godtyckligt tillskrivs vissa egenskaper uppifrån.”(Moderaterna 

2001:12). Moderaternas jämställdhetspolitik liknar således fortfarande liberalfeministernas.  
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5.5 Partiernas kvinnorepresentation 1970-2006  

Tabellen nedan visar andelen kvinnor som varit ledarmöter bland riksdagspartierna mellan 

1971-2006. Liksom tabellen visar ökar kvinnofördelningen successivt.  

 

Tabell 1. Kvinnorepresentationen (procent) 

År             V         S             C         Fp         M         Kd           

1971         18         17         13           9         10         - 
1974         21         23         24         15         16         - 
1976         24         22         28         23         16         -                     
1979         25         28         33         26         25         - 
1982         20         30         32         14         24         -    
1985         16         35         32         39         22         -                       
1988         38         41          38         43         27         -                               
1991         31         41         39         33         26         31 
1994         46         48         37         35         28         33                     
1998         41         49          55         35         30        40                     
2002         47         47         50         48         40         30 
2006         64         50         38         50         43         38 
             
Källa: Siffrorna från 1971-1994 är hämtade från Oskarsson & Wängnerud 1995:157  
och visar andelen kvinnliga ledarmöter i riksdagspartiernas öppnande för varje valår.  
Siffrorna från 1998 är hämtade från SCB. Siffrorna från 2002 kommer från SCB 2006:85    
Resultaten från 2006 kommer från riksdagens hemsida, siffrorna är avrundade uppåt. 
 
Liksom tabellen visar är könsfördelningen under 1970-talet bland samtliga partier ojämn och 

ledarmötena består övervägande av män. Dock ökar andelen kvinnor markant mellan valen 

1971 och 1974. Enligt Lena Wängnerud kan ökningen bero på att Sverige efter valet 1971 

övergick till enkammarriksdag istället för tvåkammare vilket medförde att kvinnorna valdes 

till den första kammaren. Centerpartiet visar mest jämlikt resultat där andelen kvinnor var 33 

procent 1979, medan Moderaterna och Vänsterpartiet visar lägst resultat med 25 procent 

kvinnor. Kristdemokraterna redovisar inget resultat. Under 1980-talet förbättras 

könsfördelningen och både Folkpartiet (43 procent) och Socialdemokraterna (41 procent) 

uppvisar relativt jämställda siffror angående könsfördelningen 1988, en märkbar ökning för 

Folkpartiet eftersom de i början av 1980-talet enbart hade 14 procent.    

   Kvinnofördelningen ökar successivt och i slutet av 1990-talet visar merparten av partierna 

en jämn könsfördelning, där kvinnorna i Centerpartiet till och med är överrepresenterade (55 

procent). Socialdemokraterna har 49 procent kvinnor invalda i riksdagen men även 

Vänsterpartiet (41 procent) och Kristdemokrater (40 procent) visar en hög andel. Moderaterna 

uppvisar fortfarande lägst andel kvinnor (30 procent) i jämförelse med övriga partier. Liksom 

tabellen visar, har kvinnofördelning bland riskdagspartiernas ledarmöten ökat under 2000-
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talet och könsfördelning är relativt jämn. Folkpartiet och Socialdemokraterna visar mest 

jämställda resultat 2006 (50 procent kvinnor). Vänsterpartiet visar en kraftig 

överrepresentation med 64 procent kvinnor, Kristdemokraterna och Centerpartiet visar lägst 

reslutat (38 procent). Moderaternas kvinnofördelning har förbättrats och 2006 är de kvinnliga 

ledarmötena 43 procent.  

 
5.6 Sammanfattande analys 
Samtliga partier menar att kvinnors och mäns livsvillkor skiljer sig åt genom att kvinnor ofta 

begränsas eftersom de förknippas med hemarbetet och därför har sämre villkor i arbetslivet. 

Att kvinnor och män ska ha samma villkor och ges samma möjlighet till deltagande och 

inflytande i samhället är partierna också rörande överens om.  

 

5.6.1 Kvinnor som social kategori  

Samtliga partier omnämner kvinnor som social kategori, men i olika sammanhang. 

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet framhåller kvinnans 

underordning i arbetslivet som en konsekvens av genusarbetsdelningen. Kristdemokraterna 

omnämner kvinnor främst som mödrar och hustrur under 1970-1980-talen. Därefter talar de 

allt mindre om äktenskapet och familjen, istället framhåller även de kvinnors roll i arbetslivet 

och menar att kvinnan har sämre status och villkor än mannen i arbetslivet.  Under 1980-talet 

betonar Folkpartiet männens ansvar för familj och hem, något som även Vänsterpartiet gör 

men ett decennium senare (1990-2000-talen). Därigenom tillskrivs även männen ett 

könsperspektiv något som enligt Eduards är ovanligt. Genom att tala om båda könen som 

politiska dimensioner menar Eduards att det blir enklare att synliggöra maktförhållandet 

mellan könen, därmed blir det också möjligt att arbeta för jämställdhet. Moderaterna 

omnämner ytterst få gånger kvinnor som social kategori, istället är Moderaternas politik 

förhållandevis könsneutral och det talas främst om den enskilde. Detta kan enligt Young leda 

till att förtrycket och underordningen av kvinnor döljs till att handla om individuella problem 

istället för strukturella problem. Därigenom blir det svårt att öka kvinnors inflytande och 

rättigheter. I Moderaternas partiprogram från 1990 går det dock att urskilja att Moderaternas 

könsrollsföreställningar utgår från den traditionella genusarbetsdelningen, då de omnämner 

den enskilde som henne när det handlar om vård och honom när det handlar om 

arbetsmarknaden.  
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5.6.2 Jämställdhetsperspektiv 

Socialdemokraternas jämställdhetspolitik är i princip oförändrad under den aktuella 

tidsperioden där jämställdhet redan under 1970-talet framhålls som viktigt. I samtliga 

program förs resonemang om genuskontraktet och kvinnans underordning som en konsekvens 

av kapitalistiska intressen och genusarbetsdelningen. Således överensstämmer 

Socialdemokraternas jämställdhetspolitik med Hirdmans genuskontrakt och de socialistiska 

feministernas jämställdhetssyn. Även Moderaternas jämställdhetspolitik förändras ytterst lite 

från 1970-talet. Deras jämställdhetspolitik är som sagt könsneutral och de nämner inget om 

underordning eller ojämställdhet men framhåller en strävan om att öka antalet kvinnor inom 

försvaret och framhåller män och kvinnors lika villkor i arbetslivet. Därigenom liknar 

Moderaterna främst liberalfeministerna eftersom de i första hand ser till individen och dess 

lika möjligheter och rättigheter. Även särartsfeministiska tankegångar går att urskilja hos 

Moderaterna då könens olika egenskaper och kunskaper betonas, varpå de anser att kvinnors 

egenskaper måste värderas högre.  

   Under 1970-1980-talen är Folkpartiets jämställdhetspolitik tydlig och skulle enligt Hirdman 

kunna bidra till ökad jämställdhet. Detta eftersom kvinnans underordning understryks och 

sägs bero på traditionella föreställningar varpå dessa föreställningar, genom utbildning och 

attitydförändring, måste brytas. Folkpartiet betonar även tidigt mäns våld mot kvinnor och 

behovet att öka hjälpen för utsatta kvinnor, vilket till viss del kan liknas vid 

radikalfeministiska tankar. Folkpartiets jämställdhetspolitik förändras märkbart under 1990-

talet, i varje fall av vad som går att utläsa av partiprogrammen.  Folkpartiet betonar därefter 

individens valfrihet framför jämställdhet och politiken blir mer könsneutral.  

   Till skillnad från Folkpartiet är Centerpartiets, Vänsterpartiets och i synnerhet 

Kristdemokraternas jämställdhetspolitik ytterst blygsam under 1970 och 1980-talen för att 

under 1990-talet framhållas allt mer. Vänsterpartiets jämställdhetspolitik förändras påtagligt 

under 1990-talet och börjar därefter likna radikalfeministernas jämställdhetssyn genom tankar 

om patriarkatet som orsaken till kvinnors underordning. Under 2000-talet börjar även 

Centerpartiets jämställdhetspolitik att överensstämma med radikalfeministerna då även de 

menar att samhället är uppbyggt utifrån patriarkatet. Även en jämställdhetssyn utifrån 

särartsfeminism går att återfinna hos Centerpartiet. Både Kristdemokraterna och Centerpartiet 

ser liksom särartsfeministerna till män och kvinnors skillnader i erfarenheter och kunskaper 

och menar att kvinnor måste ges samma status som männen. 
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5.6.3 Kvinnors autonomi 

Perioden mellan 1970-1980 uppmuntrar Kristdemokraterna äktenskapet och familjen genom 

att betona hemarbetet och omnämna kvinnor som hustru och moder. En sådan poltik ökar inte 

kvinnors autonomi. Deras politik ändras under 1990-talet men i synnerhet under 2000-talet till 

att handla om att höja kvinnors status på arbetsmarknaden vilket kan förbättra situationen för 

kvinnor. Även övriga partier betonar vikten av att kvinnan måste ges samma arbetsvillkor och 

möjligheter på arbetsmarknaden för att de därigenom ska kunna bli ekonomiskt oberoende 

vilket är viktigt för den individuella utvecklingen. Exempelvis menar Folkpartiet, 

Moderaterna och Centerpartiet att en utökad omsorgssektor med privata inslag skulle förbättra 

arbetsvillkoren för kvinnorna. För att minska kvinnans huvudansvar för hem och familj 

presenterar partierna olika lösningar. Exempelvis tar Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet 

och Socialdemokraterna upp förkortad arbetstid för båda könen samt en utökad 

daghemsverksamhet som lösningar. Även ekonomiskt stöd och utbildning är förslag som 

presenteras för att stimulera männen att ta ansvar i hemmet. Framförallt menar Centerpartiet, 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna att attitydförändringar 

måste till för att jämställdheten ska kunna stärkas och för att kvinnors möjligheter till 

autonomi ska garanteras.  

  

5.6.4 Kvinnorepresentationen  

I likhet med att den kvinnliga faktiska representationen, alltså att jämställdhet och kvinnors 

gemensamma intressen tillvaratas allt mer i partiprogrammen, ökar även kvinnors fysiska 

representation bland partierna med tiden. Särskilt Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet 

och Kristdemokraterna framhåller vikten av kvinnors inflytande och delaktighet inom 

politiken och samhället för att samhället ska vara demokratiskt. Partierna framhåller även 

argument om att kvinnor och män har olika livssituationer, åsikter och erfarenheter varpå 

dessa måste finnas representerade i politiken vilket överensstämmer med Wängnerud och 

Phillips teorier. Samtliga partier visar 2006 en relativt jämn könsfördelning bland ledarmötena 

i riksdagen mellan 38-64 procent. Detta kan ses som en klar förbättring mot hur det var i 

början av 1970-talet där samtliga partier låg under, eller strax över 20 procent. 

Socialdemokraterna har fört en stark jämställdhetspolitik vilket även går att urskilja i deras 

fysiska representation då de sedan 1988 haft en kvinnorepresentation över 40 procent. Således 

har både den fysiska och faktiska representationen av kvinnor ökat bland partierna sedan 

1970-talet fram till idag.  
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6 Slutsats  

Detta avsnitt ämnar besvara de frågeställningar som ställdes i inledningsskedet, 

förhoppningsvis har uppsatsen även bidragit till nya frågor och funderingar.  

 

Hur skildras partiernas jämställdhetspolitik från 1970-talet fram till 2000-talet?  

Under 1970-talet var flertalet av partierna relativt blygsamma i sin jämställdhetspolitik. De 

partier som tidigt betonade jämställdhet var i synnerhet Folkpartiet och Socialdemokraterna. 

Socialdemokraternas politik har varit relativt konstant under den aktuella tidsperioden och 

förändrats ytterst lite. Socialdemokraternas jämställdhetspolitik har genom åren överensstämt 

med Hirdmans teori om genuskontraktet eftersom de betonat genusarbetsdelningen som en 

anledning till underordningen. Socialdemokraterna har även till stor del liknat de socialistiska 

feministerna eftersom kvinnors underordning framställts som konsekvenser av det 

ekonomiska systemet. Folkpartiet visade ytterst intressanta resultat då de under 1970-1980-

talen förde en aktiv jämställdhetspolitik där även männens ansvar framhävdes som en viktig 

del gällande jämställdheten. Under 1990-2000-talen förändrades deras politik markant och 

jämställdhet var inte längre det primära i partiprogrammen. Centerpartiet och 

Kristdemokraterna liknar till stor del särartsfeministernas jämställdhetspolitik där män och 

kvinnors olikheter betonas varpå kvinnliga egenskaper bör ges högre status. Under 2000-talet 

börjar Centerpartiet även få radikalfeministiska tankar då patriarkatet framställs som orsak till 

kvinnors underordning. Tankegångar om patriarkatet och radikalfeministisk 

jämställdhetspolitik går även att återfinna hos Vänsterpartiet under 1990-talet och 2000-talet.  

Vänsterpartiet betonade även männens ansvar under 1990-talet. Moderaternas 

jämställdhetspolitik är relativt könsneutral under hela tidsperioden vilket till viss del 

överensstämmer med liberalfeministerna. Det gick även att urskilja tankar om män och 

kvinnor utifrån genusarbetsdelningen, där män förknippas med arbete och kvinnor med 

omsorg i Moderaternas partiprogram. Även särartsfeministiska resonemang återfanns i 

Moderaternas jämställdhetspolitik då könens olikheter betonades.  

 

Hur har den kvinnliga representationen sett ut bland riskdagspartierna från 1970-talet fram 

till 2000-talet?  

I början av 1970-talet var kvinnorepresentationen ojämn, samtliga partier låg under, eller strax 

över 20 procent, riksdagsledarmötena bestod således övervägande av män. Könsfördelningen 

blir allt mer jämställd efter åren som går. År 2006 visar samtliga partier en relativt jämn 
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könsfördelning bland riksdagsledarmötena (38-64 procent). I synnerhet framhåller 

Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet betydelsen av kvinnors 

delaktighet och inflytande inom samhället och politiken. Socialdemokraterna som även fört en 

jämn och tydlig jämställdhetspolitik har sedan 1988 haft en kvinnorepresentation över 40 

procent. Moderaterna har lägst antal kvinnliga ledarmöter i förhållande till övriga partier fram 

till valet 2006, då även de visar en relativt jämn könsfördelning (43 procent). 

 

Vilka variationer går att urskilja mellan partierna och över tid gällande de problem, orsaker 

och lösningar som presenterats beträffande jämställdheten och kvinnorepresentationen?  

I samma takt som partierna allt mer framhåller jämställdhet i sina partiprogram ökar även den 

kvinnliga fysiska representationen bland partierna. Kvinnors intressen tillvaratas allt mer i 

partiprogrammen.  Kvinnors underordning i hemmet och arbetslivet anses i allt högre grad 

vara viktiga problem som måste åtgärdas för att demokratin ska bli fullvärdig. Partierna är 

under hela den aktuella tidsperioden överens om att kvinnor och män har olika förutsättningar 

på arbetsmarknaden. De menar också att båda könen måste ges samma arbetsvillkor för att 

därigenom kunna bli ekonomiskt oberoende, vilket är viktigt för en individuell utveckling. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ser ojämställdheten främst som en konsekvens av det 

ekonomiska systemet och genusarbetsdelningen. Genom utbildning, avtal och organisering 

menar de bland annat att jämställdhet kan nås. Under 2000-talet menar Centerpartiet att 

kvinnors underordning till stor del beror på patriarkatet. Centerpartiet, Moderaterna och även 

Folkpartiet under 1990-talet, menar att en öppen marknad och utökad omsorgssektor med 

privata inslag skulle förbättra arbetsvillkoren för kvinnorna.  

   Under 1970-1980-talen lägger Folkpartiet stor vikt vid jämställdhet. Exempelvis 

understryks kvinnors underordning som sägs bero på traditionella föreställningar varpå dessa 

föreställningar, genom utbildning och attitydförändring, måste brytas. Folkpartiet betonar 

även tidigt mäns våld mot kvinnor och behovet att öka hjälpen för utsatta kvinnor. Dock 

förändras Folkpartiets jämställdhetspolitik under 1990-talet och blir därefter allt mer 

könsneutral. Perioden mellan 1970-1980 uppmuntrar Kristdemokraterna äktenskapet och 

familjen, vilket snarare bidrar till att befästa traditionella könsmönster. Även deras politik 

ändras under 1990-talet men i synnerhet under 2000-talet. Därefter betonar Kristdemokraterna 

främst problematiken med att män och kvinnors egenskaper, kunskaper och erfarenheter 

värderas olika och lägger därigenom stor vikt vid att höja kvinnors status.  Även kvinnans 

huvudansvar för hemmet ses som en orsak av partierna till kvinnans sämre arbetsvillkor och 

för att minska kvinnans huvudansvar för hem och familj presenterar partierna olika lösningar. 
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Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna menar att utbildning, 

förkortad arbetstid för båda könen och en utökad daghemsverksamhet kan vara lösningar. 

Framförallt menar Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna att attitydförändringar måste till för att jämställdheten ska kunna stärkas 

och för att kvinnors möjligheter till autonomi ska garanteras. Även om problemen, orsakerna 

och lösningarna kring jämställdheten till viss del skiljt sig åt bland partierna, har den 

viktigaste frågan som samtliga partier berört varit ojämställdheten på arbetsmarknaden. 

 

6.1 Avslutande kommentarer  

Forskningen om jämställdhet kommer i framtiden att fortskrida eftersom jämställdhet är 

centralt för en representativ demokrati. Liksom teorier och tidigare forskning visat blir en 

demokrati som inte tillvaratar och representerar båda könens intressen ofullständig. Trots att 

Sverige blir mer jämställt och då könsfördelningen bland partierna blir jämnare betonas ändå 

jämställdhet alltmer i partiprogrammen. Partierna anser i högre utsträckning än tidigare att 

jämställdhet är en viktig fråga som måste prioriteras. Om detta beror på att resultaten av 

könsblandningen visats vara goda, om det handlar om utbildning och ökad medvetenhet eller 

om det istället rör sig om att fler kvinnor fått ökat inflytande i beslutsprocessen lämnas öppet i 

den här uppsatsen. Genom partiprogrammen ges enbart en liten inblick i vilka frågor och 

värden partierna önskar efterstäva, därmed går det inte att ge en helt rättvisande bild av hur 

partierna resonerat kring jämställdhet i praktiken. Huruvida partierna verkligen arbetar för 

jämställdhet i praktiken lämnas alltså öppet och överlåts till andra att besvara. Utifrån 

uppsatsens material, metod och teori går det att urskilja vissa tendenser till att en 

jämställdhetspolitik som betonar kvinnor som social kategori och innehar ett 

jämställdhetsperspektiv även har en jämnare könsfördelning än partier med en könsneutral 

politik. En könsneutral jämställdhetspolitik riskerar istället att dölja könsförtrycket.  En 

jämställdhetspolitik som innefattar kvinnor som social kategori, jämställdhetsperspektiv och 

kvinnors autonomi kan alltså antas bidra till att öka jämställdheten.  Eftersom det i synnerhet 

var under 1990-talet som partierna verkligen tillvaratog kvinnors intressen, betonade vikten 

av kvinnlig representation och jämställdhet kan Sverige således, ur jämställdhetssynpunkt, ses 

som en representativ demokrati utifrån premisser om effektivt deltagande och kontroll över 

dagordningen först under 1990-talet.  
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