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”Jämställdhet” i Norden karakteriseras idag av att alla är för den, nästan oavsett politisk ståndpunkt. 

Inte många politiker idag skulle vilja säga till sina väljare att de är motståndare till jämställdhet mellan 

kvinnor och män. När alla politiska partier framhäver ”jämställdhet” som mål, finns det kanske 

anledning att fundera över om de menar samma sak. Och om de inte gör det, finns det antagligen 

något att lära sig av att studera variationerna i hur politiker är positiva till jämställdhet, dvs. på vilka 

olika sätt de talar och skriver om och motiverar sin positiva inställning. Sådana studier är viktiga, 

framför allt för att kartlägga de olika nivåerna i de diskursiva landskapen när det gäller jämställdhet, 

men också för att ännu bättre belysa förändringsbefrämjande och hindrande medieringsprocesser 

mellan samhällsnivåer. Jag har därför studerat skrifter där riksdagspartierna i Sverige argumenterar för 

jämställdhet, och sett närmare på retoriken, dvs. hur politikerna resonerar för jämställdhet och vilka 

typer av argument de håller fram. Dessutom har jag sett på vilka konsekvenserna blir – i dessa texter – 

av olika typer av argument. Här presenterar jag några preliminära resultat från pågående studier av 

sådana mönster i jämställdhetsretoriker och praktiker. Som kommer att framgå i min artikel, varierar 

resonemangen och argumenten avsevärt mellan politiker, även när de förs fram under samma rubriker. 

Den typen av komplexitet kan skapa reella praktiska och psykologiska komplikationer för enskilda 

kvinnor, vilket jag bland annat har sett konsekvenser av i mina tidigare studier (Magnusson, 1997; 

1998). Och det är den komplexiteten jag här ska försöka levandegöra och göra användbar.  

 

Jämställdhet – ett omstritt begrepp 

 

Begreppet jämställdhet har inte stått oomstritt i de nordiska länderna de senaste decennierna. 

Föreställningarna och uppfattningarna om det varierar starkt, och många är dessutom skeptiska till att 

använda det. Feminister (inklusive jag själv) är ibland tveksamma till att använda ”jämställdhet” 

analytiskt, eftersom det i praxis ofta har fungerat som ett ”neutralt” och neutraliserande begrepp. 

Frågor om makt har ofta försvunnit från analysen. Att enbart fokusera på jämställdhet mellan kvinnor 

och män visar sig dessutom ibland dölja andra orättvisor. Antifeminister tycker ofta att detta med 

”jämställdhet” har gått för långt, och att det är dags att börja att verkligen ta ”könsskillnader” på allvar 

– som till exempel i diskussioner om skillnader när det gäller hormoner och hjärnhalvor. A-feminister 

(de som inte är engagerade åt någondera hållet) är  idag ofta mer inriktade mot individuell frihet och 

menar att det är gammaldags och tråkigt att göra könstillhörigheten så betydelsefull som den blir när 

man talar om jämställdhet. 

Men även om termen jämställdhet av många ses som avpolitiserad, ointressant eller passé, så 

används ordet flitigt, och de frågor jämställdhet handlar om finns ofta högt uppe på de offentliga 
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dagordningarna. I svenska media, till exempel, har diskussioner om könsskillnader ofta hög synlighet. 

Ett färskt exempel var när Folkhälsoinstitutet våren 1999 gav ut en bok om samlevnad som riktade sig 

till avgångsklasserna i gymnasiet. En häftig debatt utspann sig då både i och utanför massmedia om 

bokens budskap när det gällde just ”könsskillnader”. Många kritiker menade att boken, genom att den 

framhävde föreställningar om ”naturliga” könsskillnader, legitimerade en syn som understöder 

ojämställdhet mellan kvinnor och män (Gothlin, 1999).  

I det institutionaliserade politiska livet i Norden har begreppet jämställdhet ett ganska fast fotfäste. 

Jämställdhet är ett ämne som dyker upp regelbundet i partipolitisk retorik och i lagstiftning och i andra 

typer av politiska dokument. Det finns också idag åtskilliga samhällsinstanser med uppgiften att 

utveckla och iverksätta jämställdhetsåtgärder. ”Jämställdhet” betyder inte alltid samma saker i dessa 

olika sammanhang. Hur termen jämställdhet används i dessa olika politiska och praktiska 

sammanhang förtjänar därför att regelbundet följas upp och granskas närmare, t.ex. genom att som här 

belysa variationsvidden i de uttryck och föreställningar som är aktiva samtidigt på den politiska 

scenen, och också några av de konsekvenser som begreppets användningar leder till..  

 

Definitioner av jämställdhet 

 

På en övergripande teoretisk nivå brukar samhällsvetare i de nordiska länderna dela upp de politiska 

argumenten för jämställdhet i tre typer, och den typologin är användbar som bakgrund till min analys 

av politikers texter (se Rönnblom, 1997). Den första typen av argument baserar sig på 

rättviseöverväganden, och kan därför benämnas rättighetsargumentet. Det gäller i allmänhet bara den 

offentliga sfären: alla medborgare borde ha samma rättigheter och plikter på den politiska arenan. När 

kvinnor, som utgör hälften av mänskligheten, också utgör hälften av dem som röstar, såväl som 

hälften av dem som väljs till politiska församlingar, då har de hälften av den politiska makten, och 

samhället ses som jämställt. Kvinnor ska ha rätten att vara närvarande i ett representativt antal i 

politiken, och när de har uppnått denna närvaro har rättvisa åstadkommits. 

Den andra typen av jämställdhetsargument är resursargumentet. Det bygger på föreställningen att 

kvinnor bidrar med något till politiken som tidigare har varit frånvarande. Att få fler kvinnor i 

politiken kommer därför att förändra både formen och innehållet i politiken. Förändringarna kommer 

att ske på alla nivåer, eftersom kvinnor kommer att sätta upp nya (och hittills ”opolitiska”) frågor på 

den politiska dagordningen, och de kommer att införa nya sätt att hantera både gamla och nya frågor. 

Här är fokus i hög grad på kvinnor som annorlunda än män. 

I den tredje typen av argument, intresseargumentet, ses kvinnor som nödvändiga i politiken 

eftersom kvinnor och män som grupper har olika och ibland motstridiga intressen. Kvinnor är 

nödvändiga inte bara som komplement till män, utan för att män som grupp inte kan representera 

kvinnor som grupp. Det här argumentet delas ibland upp i två genom att hävda att kvinnor som grupp 

har ett gemensamt formintresse av att medverka i politiken, vilket inte innebär att alla kvinnor skulle 

ha gemensamma innehållsliga intressen för denna politik. Det betyder att kvinnor inte nödvändigtvis 

alltid är överens med varandra om övergripande politiska frågor, eftersom kvinnor är olika varandra 

och finns i alla delar av samhället. Intresseargumentet gör kön relevant för politik på sätt som de två 

andra inte gör; framför allt i det fokus på makt som det nödvändiggör, och i de definitioner av makt – 

t.ex. som tolkningsföreträde – som det inbjuder till. 

Som utgångspunkt för detaljanalyser av texter fungerar den här teoretiska indelningen av 

jämställdhetsargument  utmärkt, men när argumenten blir specifika krävs det att ”definierandet” sker 

på en annan nivå än den mest övergripande. Hur sådant definierande ska gå till, finns olika 

uppfattningar om, och jag har här valt att låta praktiken – dvs. hur begreppet jämställdhet används av 

politiker – få bli det som definierar termen. Hur jag har gått tillväga med det arbetet, beskriver jag i 

nästa avsnitt. 

 

 

Metod: material och analyser  
 

Den här artikeln presenterar resultat från en studie av retoriskt använda versioner av ”jämställdheter” i 

dokument skrivna för att redovisa och argumentera för svenska politiska partiers hållning när det 
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gäller jämställdhetspolitik. Författarna är partifunktionärer; antingen ministrar, partiordföranden, 

medlemmar i riksdagen och i några fall ledare i partiernas ungdomsorganisationer. I vissa fall är 

författaren anonym, som i partiprogram och partimotioner. Texterna representerar de sju partierna i 

den svenska riksdagen. De dokument jag har valt att studera är partimotioner om jämställdhet, artiklar 

i en antologi om jämställdhet skriven av höga partifunktionärer från flera partier (Socialdemokratiska 

studentförbundet, 1996), tidskriftsartiklar i några partitidskrifter, samt ett mindre antal artiklar på de 

politiska partiernas Internet-hemsidor, delvis tagna ur partiprogrammen (se källförteckning i slutet av 

artikeln). Alla texterna är förhållandevis lättillgängliga, och de argumenterar för jämställdhet. De 

huvudsakliga urvalskriterierna har varit att texterna skulle kunna anses vara någorlunda representativa 

för författarens parti, att de är nutida, dvs. från mitten/slutet av 1990-talet, och att de är argumen-

terande snarare än enbart proklamerande. Det sistnämnda innebär att jag har uteslutit texter som bara 

konstaterar att partiet är ”för jämställdhet” men inte förankrar denna hållning i någon diskussion. 

Syftet med urvalet har inte varit att täcka av hela fältet i Sverige när det gäller jämställdhetspolitik, så 

den typen av representativitet har jag inte eftersträvat. Inget enstaka politiskt parti blir troligen 

”fullständigt” representerat här. Istället har avsikten varit att få fram de typer av variation som finns i 

svensk politisk jämställdhetsretorik idag, och att närmare studera de verbala retoriska former 

variationen tar sig. 

 

Variation i versioner har varit målet 

Vid läsningen av texterna har jag tagit fasta på uttalanden om vad författaren/författarna anser att 

jämställdhet betyder, varför jämställdhet är önskvärt, hur kön uppfattas/konstrueras av författaren – 

t.ex. föreställningar om maskulinitet och femininitet – och slutligen eventuell förekomst eller frånvaro 

av argument om makt satt i relation till kön. Jag har varit inriktad på att finna variation i påståendena 

och argumenten, snarare än att sortera dem i ett mindre antal övergripande grupper. Bakgrunden till 

denna strategi är att även om många påståenden kunde sorteras grovt enligt de klassiska argumenten 

ovan (rättighets-, resurs- och intresseargumenten), kunde många inte sorteras på det sättet, och att 

många påståenden bara var förbundna med dessa argument på en mycket övergripande och abstrakt 

resonemangsnivå. Ifråga om argument på mer praktiska nivåer var variationen betydligt större, vilket 

verkade förtjäna en närmare undersökning. Jag bestämde mig därför för att analysera dokumenten på 

ett sätt som skulle skapa maximal variation i kategorier.  

Att kartlägga ett begrepp genom att studera variationsvidden i dess användning hjälper oss att 

utforska begreppets begränsningar och motsägelser: var börjar och slutar ”jämställdhet” i praktiken, 

egentligen? Dessutom kan ”variation” i bemärkelsen att behandla aspekter av jämställdhet som 

förmögna att variera oberoende av varandra, vara ett sätt att försöka frikoppla vissa logiska och 

strategiska problem hos standardargumenten för jämställdhet (Becker, 1998). Åtminstone kan det 

hjälpa oss att tydligare få syn på problemen och vilka aspekter de framför allt är förknippade med. Ett 

fokus på existerande variation i diskurser och praktiker kan därför vara en användbar analytisk strategi 

för att empiriskt definiera ett begrepp via de olika sätt på vilket det används. Kanske kan detta i sin tur 

bidra till att vidareutveckla ett begrepp som jämställdhet, som är historiskt nytt, och om vilket det inte 

alltid råder enighet bland politiska aktörer i olika delar av det politiska landskapet, så snart de lämnar 

de proklamatoriska nivåerna.  

 

 

En mängd versioner av jämställdhet 
 

Återstoden av den här artikeln är framför allt tänkt som ett underlag för diskussioner och vidare 

resonemang om vilka syften jämställdhetsbegreppet kan och bör tjäna i svensk politik. Jag beskriver 

de olika aspekter av jämställdhet som med mina analytiska strategier framträdde tydligast i de texter 

jag analyserade, och renodlar dem till versioner av jämställdhet. En version av jämställdhet innebär ett 

visst sätt att se på vad som är viktigt när det gäller jämställdhet, och kan vara antingen en delmängd av 

ett större jämställdhetsbegrepp, ett visst sätt att uppfatta helheten, eller en betoning av vad man ser 

som de viktigaste aspekterna. Ofta framhävs någon viss del av vardagslivet eller något visst sätt att se 

kvinnlighet eller manlighet, t.ex., i allmänhet på något sätt kopplade till ett visst partis politiska 

grundiedologi (men inte alltid på något direkt eller enkelt sätt). Det kommer att framgå av analyserna 
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att versionerna inte är ömsesidigt uteslutande utan emellanåt glider in i varandra, och att de dessutom 

inte alltid är förenliga med varandra. De skulle med andra ord inte alltid utan vidare logiskt kunna 

samexistera i harmoni i en viss text eller en viss partistrategi. Att de ändå i praktiken ofta gör det, är 

därför av visst intresse. Retoriska syften kan ibland övermanna de logiska kraven på stringens.  

Eftersom mitt fokus har varit på att lyfta fram variation i versioner snarare än partiernas enskilda 

program, lägger jag i den här artikeln inte någon stor tyngd vid sådana eventuella inkonsekvenser. 

Ordningen mellan versionerna i framställningen här nedan är godtycklig och skall inte förstås som 

att den antyder att vissa versioner är mer centrala än andra. De versioner som jag beskriver här nedan 

uttömmer dessutom inte nödvändigtvis de möjliga variationerna i jämställdhetsförståelser. De 

exempel jag har valt är illustrationer, och inte uttömmande redovisningar av alla texter och argument 

som jag har analyserat. Det betyder att det för varje illustration finns åtskilliga fler exempel som hade 

varit möjliga att visa. Eftersom jag inte har haft ambitionen att göra något representativt urval av 

texter – det är ganska svårt att se hur ett sådant i praktiken skulle definieras, dessutom – har jag inte 

redovisat antal och proportioner osv. Den typen av information är inte primär i den här studien, vars 

syfte är att studera variationen i versioner. Det finns naturligtvis vissa konsekventa variationer mellan 

de politiska partierna när det gäller övergripande syn på jämställdhet, men det är inte främst dessa 

skillnader som har varit i fokus här. De finns dock med som ofrånkomliga underströmmar, vilket 

kommer att framgå genom att partierna är något ojämnt representerade på de olika jämställdhets-

versionerna.  

Artikeln innehåller allt som allt fjorton ”versioner” av svensk jämställdhet. Jag har sorterat dem i 

undergrupper efter släktskap mellan de bakomliggande förståelserna av framför allt ”kön” och 

”politik”. På grund av det ”praktiska bruset” i ett material som detta, som argumenterar för 

jämställdhet på flera olika begreppsliga nivåer, är ingen av grupperna helt renodlad. För enkelhetens 

skull har de dock fått sina beteckningar efter var huvudbetoningen i dem ligger: (A) Betoning på 

konsensus, (B) Betoning på individualism, (C) Betoning på skillnadstänkande, (D) Betoning på mäns 

förhållande till jämställdhet, (E) Betoning på kvinnors förhållande till jämställdhet, (F) 

Jämställdhetens gränser mot det extrema. 

 

 

A. Versioner som betonar konsensus 
 

1) Jämställdhet är detsamma som jämlikhet  
 

Den liberal-humanistiska jämställdhetsversionen bygger på allmänna filosofiska föreställningar om 

alla människors lika värde. Versionen kan direkt härledas tillbaka till den första av de politiska 

definitionerna av jämställdhet ovan, rättighetsargumentet. Dessa resonemang är i grunden 

könsneutrala och kan tillämpas på alla slags indelningar av människor. Sådana argument, 

genomgående på en abstrakt och generell nivå, går att hitta mer eller mindre explicit i närapå alla 

texter jag har studerat. Den syns i uttryck som: ”..en moralisk övertygelse om alla människors lika 

värde” (Socialdemokraterna1); ”Verklig jämställdhet handlar om att alla skall ges samma möjligheter 

i livet. Det handlar primärt om rättvisa mellan individer, och inte mellan kön” (Moderata 

samlingspartiet2); ”Var och en ska respekteras som fri individ och ha möjlighet att forma sitt liv” 

(Folkpartiet3). 
Den liberal-humanistiska versionen av jämställdhet tycks leda till ganska generella och ospecifika 

– och ofta påtagligt könsneutrala – åtgärder. Det framgår i uttryck som ”..krävs en politik som på 

viktiga områden ökar friheten i samhället och som ger kvinnor och män den frihet och det 

självbestämmande som är en viktig förutsättning för jämställdhet. Det krävs en politik där människor 

genom arbete, företagande och ökad mångfald kan göra samhället rikare och mer flexibelt” 

                                                           
1
 Carlsson, 1996, s. 9 (artikel i antologi om jämställdhet). 

2
 Moderata samlingspartiet, 1998 (partimotion om jämställdhet). 

3
 Folkpartiet, 1998 (Jämställdhetsprogram). 
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(Moderata samlingspartiet4); och ”Det fordras en regelrätt indoktrinering om varje individs 

okränkbara värde och rätt till integritet” (Kristdemokraterna5).  

 

2) Jämställdhet är något för alla – det sociala samförståndet 

 

”Det borde inte vara något problem för samtliga sju riksdagspartier att dra åt samma håll i dessa 

frågor”, skriver en riksdagsledamot för Kristdemokraterna6 på tal om övergripande 

jämställdhetsfrågor som alla individers lika värde och status, demokrati- och maktperspektiven, 

integrerings- och mainstreamingsträvanden, samt resurs- och kvalitetsaspekterna. ”Att sträva efter ett 

jämlikt samhälle borde vara partipolitiskt gränsöverskridande”, skriver på samma sätt Miljöpartiets 

ungdomsförbund, Grön ungdom.7 Dessa resonemang framhäver konsensus, samförstånd, baserat på 

föreställningar om att det finns grundläggande gemensamma värderingar på en abstrakt 

politisk/filosofisk nivå tvärs över de politiska partierna. Den typen av ”abstrakt” konsensus tycks 

delvis vara uppnådd i Sverige: när svenskar blir tillfrågade om sina attityder till jämställdhetsfrågor, är 

det nämligen mycket få som säger sig vara motståndare till jämställdhet (Flood & Gråsjö, 1997).  

En mer pragmatisk grund för konsensustänkande framhålls av Ingvar Carlsson, socialdemokrat 

och dåvarande statsminister, när han ger en artikel om jämställdhet rubriken ”Alla vinner på 

jämställdheten”.8 Att hävda att jämställdhet lönar sig för alla har visat sig vara ett inte ovanligt sätt i 

politisk retorik att underbygga idén om en möjlig konsensus om jämställdhet. Möjligen gäller detta 

framför allt för den som vänder sig till män, eller talar om mäns intressen. 

När det gäller politiska åtgärder tycks konsensusargument ofta leda till ganska allmänna 

uppmaningar om vad människor ”borde” göra, som till exempel:  ”Jämställdhet kräver dialog, 

samförstånd och långsiktigt arbete” (Moderata samlingspartiet9). Konsensustänkande leder dessutom 

åtminstone vissa till en negativ inställning till kvinnoorganisationer som förändringsskapare, som i 

detta uttalande: ”Om kvinnorna i de olika kvinnoorganisationerna fortsätter att hålla sig på sin kant 

och likställa jämställdhet med enbart s.k. kvinnofrågor kommer detta att försvåra utvecklingen mot ett 

mer jämställt samhälle” (Grön ungdom10). 

 

3) Jämställdheten, det verkliga testet för demokratin 

 
I flera av de texter om jämställdhet som jag har studerat kopplas jämställdhet explicit till mer 

generella demokratifrågor: vi får inte verklig demokrati förrän vi har fullständig jämställdhet. 

Jämställdhet är inte bara en kvinnofråga, utan “en fråga för alla som vill förverkliga den fullständiga 

demokratin”, skriver till exempel en ung manlig socialdemokrat.11 Litet utförligare skriver Mona 

Sahlin “Jag har uppriktigt sagt svårt att förstå varför jämställdheten inte ska betraktas som politik. 

Det handlar ju om demokrati och än så länge har jag inte hört någon säga att vi borde prioritera 

viktigare frågor än just demokratiutveckling. Vi tycker helt enkelt att demokrati har ett egenvärde.  .. 

Men av någon anledning verkar det vara omöjligt att få jämställdheten erkänd som en viktig del av 

demokratin.”12 Hon problematiserar vad hon ser som den “vanliga” demokratiuppfattningen i 

samhället, som inte hittills som en självklar sak har tagit in jämställdhet som ett kriterium på 

demokrati. De som hävdar demokratins egenvärde är långt ifrån alla övertygade om att jämställdheten 

ska räknas in som en delmängd i demokratin.  

Vänsterpartiets kvinnopolitiska principprogram (1997) kopplar demokrati explicit till jämställdhet: 

“I vårt samhälle innehar männen den avgörande makten på alla  nivåer. Enskilda kvinnor kan förstås 

ha både makt och inflytande, men kvinnor som grupp saknar makt och auktoritet. Detta mönster måste 

                                                           
4
 Moderata samlingspartiet, 1998 (partimotion om jämställdhet). 

5
 Frebran, 1996, s. 17 (artikel i antologi om jämställdhet).. 

6
 Frebran, 1996, s. 20 (artikel i antologi om jämställdhet).. 

7
 Grön ungdom, 1996, s. 40 (artikel i antologi om jämställdhet).. 

8
 Carlsson, 1996, s. 9 (artikel i antologi om jämställdhet).. 

9
 Moderata samlingspartiet, 1998 (partimotion om jämställdhet). 

10
 Grön ungdom, 1996, s. 40 (artikel i antologi om jämställdhet).. 

11
 Mårtensson, 1996, s.33 (artikel i antologi om jämställdhet).. 

12
 Sahlin, 1996, s. 45 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
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brytas om Sverige ska vara en demokrati värd namnet” .. “Könskvotering är ett demokrati- och 

rättvisekrav” .. “Ett samhälle fritt från könsrelaterat våld är en  demokratisk rättighet.”  

I Kristdemokraternas senaste partimotion om jämställdhet (1998) kopplas jämställdhet också på 

ett övergripande plan till demokratifrågor: ”Varje demokratiskt samhälle måste se det som en 

huvuduppgift att undanröja de fördomar, strukturer, juridiska hinder och traditionella föreställningar 

som försvårar och förhindrar jämställdhet mellan könen.”  

Centerpartiets partimotion om jämställdhet 1998 för istället fram demokratifrågor i samband med 

resonemang om skillnader mellan kvinnor och män: “Kvinnors och mäns kunskaper, egenskaper och 

erfarenheter är olika. Dessa olikheter måste tas till vara som en resurs i det gemensamma samhälls-

arbetet. Utgångspunkten måste vara att vi värderar olika egenskaper på ett likvärdigt sätt. Då uppnår 

vi jämställdhet och demokrati.” Även i Moderata Samlingspartiets senaste partimotion om  

jämställdhet (1998) kommer demokratiargument fram enbart i samband med resonemang om 

skillnader mellan kvinnor och män: “Skolan behöver både kvinnliga och manliga kunskaper och 

erfarenheter. Läraryrket har under de senaste decennierna fått sänkt status med lägre löner, 

lärarbrist, tomma platser på lärarutbildningarna och andra negativa effekter. Det är direkt skadligt 

för ett samhälles utveckling eftersom lärarna är ett av demokratins och det civiliserade samhällets 

viktigaste instrument - de förmedlar kunskap och ska hjälpa eleverna att grundlägga värderingar och 

kritiskt tänkande.”   

I Folkpartiets och Miljöpartiets senaste partimotioner om jämställdhet förekommer inte ordet 

”demokrati”. 

 

 

B. Versioner som betonar individualism 
 

4) Jämställdhet handlar mest om attityder  
 

Här ses jämställdhet som något som framför allt finns inombords hos enskilda människor i form av 

attityder eller uppfattningar. En sådan individualiserad version verkar ganska vanlig, eftersom en 

majoritet av författarna i de texter jag har studerat, oavsett politiskt parti, förr eller senare använder sig 

av ”attitydversionen”. Det framgår till exempel i uttryck som ”..det i grunden är en fråga om 

attityder..” (Socialdemokraterna13); ”Jämställdhet formas i grunden genom attityder mellan tjejer och 

killar hemma vid köksbordet, mellan arbetsgivare och arbetstagare på jobbet eller mellan småbarn i 

en sandlåda” (Centerns ungdomsförbund14); ”Detta handlar om attityder hos både kvinnor och män 

och är pudelns kärna” (Grön Ungdom, Miljöpartiets ungdomsorganisation15); ”..jämställdhet måste 

dessutom ta itu med de nedvärderande attityderna, den nonchalans som kvinnor ofta möter på 

arbetsplatser, i politiken, i föreningssammanhang och i familjeliv” (Kristdemokraterna16).  

I den här versionen av jämställdhet behandlas jämställdhet som ett individualpsykologiskt eller 

socialpsykologiskt begrepp. ”Attityd” är en term som idag i allmänhet används för att beteckna 

”personligt karakteristikum” eller ”individuell uppfattning” (Danziger, 1998). Att genom användning 

av attitydbegreppet så att säga stoppa in ”den verkliga jämställdheten” inuti människors psyken och 

därmed göra det till ett psykologiskt begrepp, leder till att det inte uppfattas som särskilt lättåtkomligt 

med politiska medel, eller ens alltid som legitimt att försöka påverka med politiska medel. Detta 

framgår också av att flera av författarna tar till ganska ”opolitiska” förklaringar till varför attityder till 

jämställdhet är svåra att påverka: ”..det finns en djupare orsak…” och ”Jag är övertygad om att 

jämställdheten måste börja genom bearbetning av attityder” (Centerns ungdomsförbund17);  ”Redan i 

hemmet formas barnets inställning till mans- och kvinnorollerna. Vuxna har ansvaret för vilka 

traditioner som förs vidare”; och ”Jämställdhet kan .. inte betraktas som enbart en politiskt fråga” 

(Kristdemokraterna18);  ”..att vi ändå inte har kommit längre kan bero på att alltför många män inte 

                                                           
13

 Carlsson, 1996, s.10 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
14

 Hansson, 1996, s. 22 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
15

 Grön Ungdom, 1996, s. 39 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
16

 Frebran, 1996, s. 17 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
17

 Hansson, 1996, s. 22 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
18

 Frebran, 1996, s. 18 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
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ser fördelarna”, (dvs. de har inte utvecklat de rätta attityderna) (Socialdemokraterna19);  ”Fortfarande 

finns många attityder och invanda föreställningar som måste synliggöras”; och ”Kanske också svaret 

på frågan varför högre utbildning och arbetsmarknad är så könssegregerad finns redan i tidiga 

levnads- och skolår” (Moderata samlingspartiet20).  

Att använda attityder som den grundläggande förklaringen till jämställdhetsläget kommer med 

nödvändighet att vara motsägelsefullt i förhållande till flera av de andra versioner av jämställdhet som 

presenteras här. 

De politiska åtgärder som föreslås efter den här typen av argument är i allmänhet ganska vaga och 

ofta ganska litet förpliktigande. De uttrycks med ord som ”behov av attitydförändring”, ”diskussion av 

attityder”, ”regelrätt indoktrinering”, ”mer forskning om könsroller och jämställdhet”, ”vi ska inte 

tvinga fram attitydförändring genom att använda politiska medel”, ”ska killarna bli tilltalade av ett liv 

framför spisen måste de också tillåtas göra det på sitt sätt”, ”vi måste öka människors förståelse för 

sina medmänniskor som individer och inte som ’könsroller’ ”, ”vi måste öka människors 

medvetenhet”, ”kvinnor och män måste lära sig att lyssna till varandra och förstå varandras olikheter”, 

”..regeringens uppgift är att arbeta politiskt med de verktyg vi har för det, samtidigt som arbetet med 

att förändra attityder måste fortsätta.”  

Att begreppsliggöra jämställdhet som något personligt – t.ex. en ”attityd” – tycks åstadkomma en 

skarp diskursiv åtskillnad mellan ”den verkliga jämställdheten” inuti människor och de ”ytliga” 

politiska åtgärderna som troligen inte kommer att komma åt detta ”verkliga”. I den typen av 

resonemang används ofta psykologiska yta/djup-metaforer: att tvinga människor att bete sig på 

”jämställda sätt” kommer enligt dessa argument inte att få dem att bli ”verkligt” jämställda. Argument 

mot tvingande eller specifikt inriktade åtgärder för att förbättra jämställdheten (som en lagstadgad 

pappamånad av föräldraledigheten, eller kvotering för att öka antalet kvinnliga universitets-

professorer) baseras ofta på denna version av jämställdhet som ”i grunden en attityd”.  

 

5) Nya generationers jämställdhet - det personliga uttrycket  
 

I de texter jag har studerat framställer representanter för de politiska partiernas ungdomsorganisationer 

ibland jämställdhet som en fråga som skiljer generationerna åt. De menar till exempel att det 

”traditionella” fokuset på att förbättra villkoren för kvinnor är för snävt. I följande citat från en artikel 

av en företrädare för Centerns Ungdomsförbund framgår något av detta: ”..kan vi se att synen på 

jämställdhet inte alltid har det traditionella innehållet. När jag möter ungdomar tycker de ofta att 

jämställdhetsdebatten är för snäv och ensidig. Jag är benägen att hålla med dem. Synen på 

jämställdhet måste förändras och breddas.” Författaren fortsätter: ”Jämställdhet får aldrig bli ett 

självändamål. Utgångspunkten i politiken måste vara att skapa förutsättningar för ett så gott liv som 

möjligt för alla människor” (Centerns ungdomsförbund21). Också Miljöpartiets ungdomsförbund, 

Grön ungdom, uttrycker missnöje med det ”traditionella” sättet att tala om jämställdhet: ”När vi idag 

pratar om jämställdhet är det oftast kvinnor som hörs och man diskuterar problem ur ett 

kvinnoperspektiv. Detta gör debatten skev…” Detta fokus är överflödigt idag, menar författarna: 

”Idag har samhället förändrats och även våra kvinno- och mansroller, vi är mer jämspelta än 

tidigare, t.ex. är det stor skillnad mellan unga män och kvinnor och deras föräldrar.” .. ”Att då 

fortsätta i gamla hjulspår där kvinnorna hävdar sina rättigheter utan att samverka med männen 

främjar inte en positiv utveckling för att öka förståelsen för problemen idag.” .. ”Många unga 

feminister är inte av samma falang som sextiotalets rödstrumpor. Det finns många olika schatteringar 

och det handlar mer om att få vara individ och kvinna, inte bara den traditionella kvinnorollen”.22  

Den här typen av jämställdhetsargument är dels retoriskt kontrasterade mot ”gammalmodiga” 

argument som hänförs till äldre generationer, men de är dels också ofta påtagligt könsneutrala (eller 

till och med ”könsförnekande”). Varje individ ska vara berättigad att fritt uttrycka sig själv, 

obehindrad av könsbojor. Här syns starka kopplingar till en modern västerländsk individualism och 

nyliberalism. Det är därför inte överraskande att representanter för Moderata samlingspartiets 

                                                           
19

 Carlsson, 1996, s. 10 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
20

 Moderata samlingspartiet, 1998 (partimotion om jämställdhet). 
21

 Hansson, 1996, s. 21 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
22

 Grön Ungdom, 1996, s. 37; s. 40 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
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ungdomsorganisation uttrycker starka åsikter om huruvida det alls handlar om jämställdhet när män 

avstår från att ta lika stor del i hemarbetet som kvinnor. Ett sådant avstående ska inte förstås i politiska 

jämställdhetstermer, menar de, eftersom ”..hur en familj väljer att organisera sig måste givetvis vara 

upp till familjen själv”. På en generell nivå argumenterar samma författare att ”..ett friare samhälle 

där det civila samhället ges större verkningsområden är det samhälle som har bäst möjligheter att 

långsiktigt bli mer jämställt”.23    

Distanserandet från föregångarna i jämställdhetsarbetet (ofta retoriskt förpackade som ”70-

talister” eller ”rödstrumpor”) går gärna hand i hand med versioner av jämställdhet som framför allt 

uttryck för individualitet, frikopplat från frågor om kön. Det i sin tur verkar fungera avpolitiserande 

och ”av-könande” på ”jämställdhet” och flyttar ut det utanför den politiska arenan. I nästa version av 

jämställdhet förs denna process ytterligare ett steg genom att ”åter-köna” jämställdheten. 

 

6) Jämställdhet hör oftast hemma utanför politiken 

 

Bland konservativa och nyliberaler i Sverige definieras många av de vanligaste jämställdhetsfrågorna 

som liggande utanför de områden som politik och politiker ska syssla med. Det gör deras texter om 

jämställdhet särskilt intressanta, eftersom så mycket av utrymmet tas upp av att förklara för läsaren 

vad jämställdhet inte är. Genom sådant ”negativt definierande” sätts jämställdhetsbegreppets omfång 

och gränser ifråga på användbara sätt.  

Moderata samlingspartiets senaste partimotion om jämställdhet, 1998, ger ett antal exempel på 

sådant negativt definierande av jämställdhetsbegreppet, och jag citerar dem ganska utförligt här:  

”Politiker ska inte lägga sig i hur kvinnor och män väljer att leva eller hur en familj utformar sin 

vardag. Sådana politiska pekpinnar motarbetar aktivt en modern jämställdhetspolitik” … ”Det är en 

stor skillnad mellan att främja jämställdhet och att kvotera eller bestraffa fram önskvärda 

fördelningar beträffande könsrepresentationen” …  ”Församlingar med enbart kvinnor fungerar 

annorlunda än församlingar med bara män. I båda fallen saknas ofta viktiga kunskaper och 

perspektiv. Vi anser dock inte att detta är något som ska förändras genom lagstiftning eller politiska 

beslut motiverat av jämställdhetsskäl.” Familjers sätt att leva, liksom andelen kvinnor och män i 

politiska församlingar och i höga positioner i arbetslivet, framställs alltså här som områden som 

politiker ska hålla fingrarna borta från. 

Denna tendens att snäva in och avpolitisera jämställdheten syns ännu tydligare i en artikel i 

Svensk Tidskrift (en moderat politisk tidskrift), där två representanter för Moderata 

ungdomsförbundet skriver:  ”De orättvisor i samhället som legitimerar jämställdhetspolitiken kan 

sammanfattas i tre. Ur liberal utgångspunkt äger inga av dessa politisk giltighet, de är med andra ord 

inte skäl för politiska åtgärder.”24 Den första typ av orättvisa de nämner är den könsuppdelade 

arbetsmarknaden. Den är enligt dem inte något som bör föranleda politiska åtgärder, utifrån deras 

uppfattning att arbetsmarknaden består av frivilliga kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det 

är därför irrelevant till exempel vilka branscher och yrken kvinnor respektive män väljer att arbeta i. 

Den andra typen av orättvisa är mäns bristande ansvarstagande i hemmen. Det ska inte heller leda till 

politiska åtgärder, menar de, ”ty hur en familj väljer att organisera sig måste givetvis vara upp till 

familjen själv”. Här görs en skarp uppdelning mellan offentligt och privat, där det bara är det 

offentliga som ska bli föremål för politik. Den tredje orättvisan, slutligen, är att kvinnor i Sverige 

saknar inflytande, ”..eller i alla fall känner att de gör det”. Inte heller detta ska leda till politiska 

åtgärder, eftersom  orsaken till kvinnors bristande inflytande enligt författarna är den starka offentliga 

sektorn i Sverige, och kvinnors beroende av arbete i denna sektor (detta på grund av ”den svenska 

modellen”), samt det faktum att beslutsfattandet i denna sektor domineras av män. Författarnas ideal 

när det gäller hur jämställdhet ska uppnås framställs senare i artikeln:  ”..i ett fritt samhälle ges 

                                                           
23

 Boman & Schlingmann, 1994, s. 193. Den intresserade kan få en liten inblick i hur detta friare samhälle skulle 

se ut genom att också läsa den mening som följer direkt på den citerade, och som dessutom avslutar den artikel 

där de ingår: “Med denna insikt som grund finns det ingen anledning att låta nyuppkomna feministiska och 

socialistiska rörelser få fritt spelrum” (s. 193) 
24

 Boman & Schlingmann, 1994, s. 188. 
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familjer möjligheten att organisera sig på det sätt de önskar. Har man nått insikten om att 

jämställdhet är något individuellt är bara detta ett stort steg framåt.”25 

Den här versionen av jämställdhet kan vid första anblicken se ut att vara identisk med 

”jämställdhet som en fråga om attityder”. Attitydargumentet framhålls också ofta av dess förespråk-

are. En viktig skillnad framträder emellertid när man ser på vad som hålls fram som legitima åtgärder 

för att förändra situationen. Socialdemokraten Ingvar Carlsson, som citerats tidigare i denna artikel, 

lyfter fram ”attityder” som grundstenen för mer eller mindre jämställt handlande, men han säger 

samtidigt explicit att han vill använda sig av politiska åtgärder för att stödja förändringar i dessa 

attityder. De moderata politiker som citeras i detta avsnitt, ser istället allt som har med den ”privata” 

delen av livet som helt och hållet utanför den politiska arenan, även när det gäller åtgärder som 

indirekt kan påverka jämställdheten. Deras förslag till lösningar på jämställdhetsproblem är nästan 

undantagslöst formulerade i uttryck som ”personligt ansvar”, som till exempel i följande citat från 

MUF-representanternas artikel ovan:  ”När problemen definieras som samhälleliga och politiska 

istället för som attitydproblem ställs lätt krav på politiska lösningar istället för ett ökat personligt 

ansvarstagande.” … ”Vi blir ärligt upprörda över den sneda könsfördelning vi upplever existerar och 

kommer därför att som individer ta vårt ansvar. Detta innebär att vi i den mån vi har möjlighet, 

kommer att handla så att vår omgivning blir mer jämställd.”26  

Som man kan förvänta sig är maktfrågor och över- och underordning påfallande frånvarande i 

texter som argumenterar för den här versionen av jämställdhet. 

 

 

C. Versioner som betonar skillnadstänkande 
 

7) Jämställdhet ska ta hänsyn till könsskillnader! 

 

I den här versionen handlar jämställdhet om rättten att ge uttryck för individuella egenskaper vilkas 

huvudsakliga karakteristika är att de skiljer sig mellan kvinnor och män. Mer eller mindre direkta 

kopplingar görs mellan vanligt förekommande politiska jämställdhetsfrågor och traditionella 

föreställningar om mäns natur kontra kvinnors natur, dvs. psykologiska könsskillnader. I dessa texter 

används skillnadsargument för att legitimera jämställdhetssträvanden, och de förs fram som redskap 

för att uppnå jämställdhet. Där argument om ”skillnader” tidigare användes för att legitimera vad man 

idag ser som orättvis behandling av kvinnor, har man nu alltså tillägnat sig samma typ av argument i 

strävan att förbättra jämställdheten. En sådan inversion i sättet att använda skillnadsargument skapar 

både teoretiskt och politiskt komplexa argument och även utfall, vilket till exempel framgår i 

feministisk litteratur om ”skillnad kontra likhet”.27 Jag har valt ett utdrag av flera tänkbara ur det 

material jag har studerat och låter det illustrera hur sådana skillnadsargument används i vissa delar av 

den nutida svenska jämställdhetsdebatten, och vad detta sätt att använda dem gör med innebörderna i 

”jämställdhet”.  

Exemplet kommer under rubriken ”Modern jämställdhet” i Moderata samlingspartiets partimotion 

om jämställdhet till riksdagen 1998 (skriven av partiets kvinnoorganisation). Friheten att vara en 

individ i enlighet med de imperativ könstillhörigheten ställer upp ses här som den huvudsakliga vägen 

till jämställdhet i skolan: ”Vi anser att en modern jämställdhetspolitik inte söker förneka eller utplåna 

de skillnader som kan finnas mellan flickor och pojkar vid olika åldrar, utan istället frågar hur skolan 

skall kunna ta hänsyn till dem, för att därigenom ge varje individ möjlighet att utveckla sin fulla 

potential.” .. ”Jämställdhetsarbetet måste grundas på kunskaper om skillnader, likheter och olikheter 

mellan könen och könstillhörighetens betydelse i skolan och bli en pedagogisk fråga snarare än en 

moral- eller attitydfråga.” ”Kunskap” åberopas här som objektiva fakta om könsskillnader, vilka 

måste få komma till uttryck i t.ex. pedagogiska åtgärder. Detta resonemang åstadkommer en retorisk 

förflyttning av jämställdhet från den politiska och moraliska arenan genom att hävda som ett faktum 

att pojkar och flickor såväl som kvinnor och män, är olika (och lika) varandra på sätt som man måste 

ta särskild hänsyn till och förstärka (intressant nog försvinner allt tal om ”lika” ur motionstexten efter 

                                                           
25

 ibid, s. 193. 
26

 ibid, s. 188 och 189. 
27

 Se t.ex. Wilkinson, 1997.   
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denna första mening). Jämställdhetsfrågan blir nu inte längre inriktad på rättigheter eller förtryck, utan 

nu handlar det om neutral kunskap, och om att finna de pedagogiska åtgärderna för att ge möjlighet att 

uttrycka skillnaderna. Med detta synsätt krävs det att vi konsekvent behandlar flickor och pojkar, och 

ibland kvinnor och män, olika, för att vi ska kunna uppnå modern jämställdhet. Jämställdhet kommer 

alltså att till stor del handla om könsskillnader.  

 

8) Jämställdhet och kvinnors bidrag som kvinnor 
 

Resursargument för jämställdhet (se de politiska definitionerna av jämställdhet i inledningen) 

förekommer emellanåt i ganska renodlad form i de texter jag har studerat. Här bygger man på 

föreställningen att kvinnor bidrar med något till politiken som tidigare har varit frånvarande. Om fler 

kvinnor kommer med i det politiska livet, kommer därför både formen för och innehållet i politiken att 

förändras. Det betyder att fokus i dessa argument är starkt på kvinnor som annorlunda än män. 

Ett exempel finns i en artikel där en kvinnlig riksdagsledamot för Centerpartiet28 beskriver 

grunden för Centerkvinnornas argument för jämställdhet på följande sätt: ”Den tidiga insikten om det 

kvinnliga språket, kvinnors kultur och dess värde och det kvinnliga livsperspektivet har varit viktiga 

grundpelare..”; och ”..en naturlig tradition och idéutveckling att stödja kvinnors självkänsla, 

repekten för kvinnors liv och arbete..”;  och ”Jämställdhet och dela lika innebär att kvinnors och 

mäns olika erfarenheter värdesätts och blir till nytta på alla områden.” Här är fokus på det unika i 

kvinnors karakteristika och erfarenheter som grupp, snarare än på individuella egenskaper som i den 

föregående versionen. Det syns också i resonemangen om framtiden: ”Kvinnors möjligheter och 

erfarenheter blir än mer nödvändiga och rymmer en oerhörd utvecklingskraft.” Även när det gäller 

konkreta politiska områden framhålls kvinnors specifika bidrag, t.ex.: ”Boende, kommunikation och 

transporter är exempel på områden som kraftigt måste omstruktureras och där bristen på kvinnors 

erfarenheter tydligt framträder.”  

Liknande argument om kvinnors specifika bidrag finns hos andra författare, om än inte ofta fullt 

så utförligt beskrivna. I en artikel skriven av en kristdemokratisk riksdagskvinna29 finner vi 

formuleringar som ”En jämn könsfördelning på chefsnivå är dessutom en resurs- och kvalitetsfråga”  

och  ”För att få en balanserad samhällsutveckling som tar hänsyn till både kvinnors och mäns 

värderingar är det viktigt att båda könen finns representerade inom alla samhällsområden och på alla 

beslutsnivåer.”  I Folkpartiets senaste jämställdhetsprogram30 uttrycks samma argument i rubriken 

”Släpp loss den kvinnliga skaparkraften.” 

Organiseringen av den politiska verksamheten påverkas också av tänkandet om kvinnors specifika 

bidrag, menar den första författaren ovan: ”Centerkvinnorna och de kvinnor som arbetar direkt i 

partiet utnyttjar två olika möjligheter att påverka Centerpartiet med kvinnlig kompetens. Detta är en 

styrka. Det är vår uppfattning att det behövs både tvåkönade spelplaner och särskilda 

kvinnomötesplatser.”31 Kvinnors specifika bidrag, det författaren kallar den kvinnliga kompetensen, 

ska därmed dels direkt påverka det ”vanliga” politiska arbetet tillsammans med männen, och dels 

indirekt påverka detta via kvinnoorganisationens överväganden och strategier.  

Det här sättet att lyfta fram “det kvinnliga” kan vid första anblicken likna den närmast föregående 

jämställdhetsversionen som baserade sig på att ta hänsyn till eller få ge uttryck för objektivt 

konstaterade skillnader mellan kvinnor och män. Båda versionerna bygger visserligen på att framhäva 

skillnader mellan kvinnor och män, men de gör det på påfallande olika sätt. “Uttrycksversionen” 

åberopar “objektiv kunskap” om skillnader mellan flickor och pojkar och hävdar att sådan kunskap 

gör värderingar och moral överflödiga i diskussionen om jämställdhet. I framför allt Centerkvinnornas 

framställning här ovan är värderingar istället explicit i förgrunden, tillsammans med det 

kvinnospecifika. Språket i texten genomsyras av laddade uttryck som ”kvinnokultur som kampmedel” 

och ”..förslag hur samhällets problem kan tacklas ur kvinnligt perspektiv.”32  ”Skillnaderna” är här 

                                                           
28

 Ekengard, 1996, s. 12-13 (artikel i antologi om jämställdhet)..  
29

 Frebran, 1996, s. 19 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
30

 Folkpartiet, 1999. 
31

 Ekengard, 1996, s. 15 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
32

 Ekengard, 1996, s. 13 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
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inte bara något att ”ta hänsyn till” i kompensativt syfte, utan de är något att utnyttja i det politiska 

arbetet för att åstadkomma stora förändringar. 

 

9) ”Om vi bara hade fler män här! ” – mäns bidrag som män till jämställdheten   

 

I jämställdhetsdebatten, men kanske ännu mer framträdande i debatter om barnuppfostran, 

maskulinitet, ungdomsbrottslighet osv., påtalas ofta bristen på män inom vissa samhällssektorer (vård 

av små barn i hemmet och i barnomsorgen, låg- och mellanstadiet i grundskolan, vårdyrken generellt). 

Frånvaron av män inom dessa områden ses som en av de viktiga orsakerna till problem inom samma 

områden, vid sidan av att frånvaron också är ett tecken på brister i jämställdheten. Det faktum att bara 

fem procent av personalen i barnomsorgen och ungefär lika få i låg- och mellanstadieskolorna är män, 

nämns t.ex. ofta som en riskfaktor som undanhåller pojkar goda manliga förebilder och äventyrar 

deras utveckling till mogna män. Småbarnsfäders låga andel av föräldraledighetsdagarna nämns också 

ibland som en sådan risk. Den låga andelen män i vårdyrken lyfts fram på liknande sätt, då baserat på 

föreställningen om att enkönade arbetsplatser är speciellt utsatta för konflikter. Med en högre andel 

män ska förhoppningsvis många problem lösas inom alla dessa områden, dvs. här förs fram argument 

för att män i egenskap av män innebär lösningen på vissa problem. Även jämställdhetsargument för att 

öka andelen kvinnor i vissa yrken är ofta byggda på föreställningar om kvinnors specifika bidrag (se 

den versionen här ovan). De saknar dock i allmänhet den ödesdigra känsla av samhällsfara som 

emellanåt förekommer i det som skrivs om mäns frånvaro från vård och undervisning av barn. Det 

finns alltså en asymmetri i åtminstone några av argumenten för strävanden efter lika antal kvinnor och 

män inom alla samhällssektorer, som rättfärdigar att en jämställdhetsversion får beteckningen ”Om vi 

bara hade fler män här…” 

Skälen för mäns värde som män för de speciella jämställdhetsaspekter det rör sig om, uppträder i 

allmänhet bara fullt utvecklade i t.ex. polemiska artiklar och debattinlägg om frågor som vårdnad av 

barn efter skilsmässa.33 I dokument om jämställdhet, som partiprogram eller riksdagsmotioner, är 

dessa förutsättningar om mäns värde som män i allmänhet tagna för givna, och sällan öppet beskrivna. 

De ligger oftast outtalade bakom den explicita jämställdhetsargumentationen på dessa områden. Detta 

kan göra den här versionen svår att urskilja för den som inte är hemmastadd i de debatter som pågår 

parallellt till, i närheten av, och i olika slags samspel med jämställdhetsdebatterna i Sverige. De utdrag 

ur partidokument som jag illustrerar denna version med ska sålunda läsas i skenet av de intensiva 

debatterna som har pågått de senaste åren om ”män som män”, värdet av män som män, och 

förväntningar om mäns positiva bidrag som män, inom områden som barnomsorg, undervisning och 

vård.34 Ett annat, och ännu mer underförstått ”bakgrundssken”, som dock hänger ihop logiskt med det 

första, är den (idag i allmänhet outtalade) gamla föreställningen om att kvinnor som kvinnor är 

bristfälliga på olika sätt. I den här jämställdhetsversionen är därför enbart kvinnor aldrig nog, och 

mäns närvaro som män är vad som behövs. För detta talar också det faktum att det sällan i samband 

med denna version nämns något om kvinnors eventuella positiva bidrag till de aktuella områdena 

(samtidigt som sådana bidrag nämns ofta i andra versioner). 

Några exempel får illustrera hur argumentationen om män som män i allmänhet förs när det talas 

explicit om jämställdhet, nämligen på en ganska kvantitativ och ”neutral” nivå. I typiska ordalag och 

under rubriken ”Fler män till förskolan och skolan” formulerar Folkpartiet i en sammanfattning av sitt 

jämställdhetsprogram detta sålunda: ”För att ge pojkar och flickor en uppväxt som lägger en trygg 

                                                           
33 Se t.ex. Silverstein och Auerbach (1999) för en belysande genomgång av motsvarande debatter om fäders 

betydelse och värde som män i USA. Många av de argument som diskuteras i den artikeln är direkt översättbara 

till den svenska verkligheten.  
34 Dessa debatter har givetvis påverkats av det som de senaste åren har skrivits (utifrån flera olika synvinklar) 

om “maskulinitet”. En av de mest intensiva debatterna har rört frågan om delad vårdnad efter skilsmässa. Det 

finns en stark vilja hos lagstiftarna att öka fäders engagemang i sina barn både inom äktenskapet och efter en 

skilsmässa, vilket manifesterar sig lagstiftning som ska göra delad vårdnad till norm så länge inga särskilt starka 

skäl kan anföras mot sådan delning. Vissa feminister har ifrågasatt grunden för denna lagstiftning, och hävdar att 

den i själva verket kommer att fungera så att den ger män, därför att de är män, tillgång till sina barn, med den 

underförstådda utgångspunkten att barn alltid behöver en far närvarande, oavsett hur välfungerande eller 

välmotiverad den enskilda mannen är. Detta kommer att öka risken att ge även mycket olämpliga fäder 

regelbunden tillgång till sina barn, hävdar dessa forskare (Nordborg, 1997). 
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grund för deras manliga respektive kvinnliga identitet är det viktigt att både män och kvinnor ingår i 

deras vardagliga omgivning.”35 Därefter föreslår man åtgärder för att locka fler män till yrken i 

förskola och skola. I en nyligen utgiven regeringspublikation om män och jämställdhet är 

formuleringarna nästan identiska med de föregående: ”Bland alla anställda inom förskolor och 

fritidshem utgör männen endast omkring fem procent. Kvinnodominansen är också stor i 

lärarutbildningen och läraryrket. En ökning av antalet män inom dessa områden är viktig för att barn 

och ungdomar ska ha möjlighet att möta både kvinnliga och manliga förebilder i sin vardag.”36   De 

här formuleringarna kan tolkas som att en ökning av andelen män i sig ses som en problemlösning. 

Eller omvänt: att ha bara (eller nästan bara) kvinnor kan vara skadligt för barn.  

Grön ungdom uttrycker sig kanske tydligast bland författarna i det material jag har haft tillgång 

till: ”Problemet idag är att det är mest kvinnor som är förskole-, låg- och mellanstadielärare och 

detta skapar problem både för barnen och lärarna. Det är på detta stadium som grunden läggs för 

social samvaro, hänsyn och förståelse. Inte minst så nöts roller och attityder in. Hur ska barn kunna 

lära sig hur män och kvinnor förhåller sig till varandra om de största delen av sin tid möts av mest 

kvinnor?”37 Här sägs det öppet att kvinnorna är ett problem, eller i varje fall att mängden kvinnor är 

ett problem – och det är långt ifrån klart var gränsdragningen sker mellan ”kvinnor som problem” och 

bristen på män som problem. Kanske denna suddighet i gränserna bidrar till föreställningarna om 

mäns blotta närvaro som en lösning? 

Just här kan det kanske för att undvika missförstånd vara nödvändigt att förklara att jag som 

skriver detta inte har några principiella invändningar mot att öka andelen män i barnomsorg och 

skolor. Det är inte det som är i stöpsleven här, utan vilken typ av retorik som i jämställdhetssam-

manhang kommer till användning för att motivera en sådan ökning, och vilka dess konsekvenser kan 

tänkas bli.  

En konsekvens tycks åtminstone ibland kunna bli att kvinnors konkreta bidrag i arbetet i 

barnomsorg och skola osynliggörs och nedvärderas till förmån för de eftersträvade och till synes 

onåbara männen som man hoppas ska komma med ”lösningen.” Alla slags resonemang om makt och 

över- och underordning är i allmänhet frånvarande i argumentationen för den här versionen av 

jämställdhet.  

 

 

D. Versioner som betonar mäns förhållande till jämställdhet 
 

10) Jämställdhet som män tjänar på  

 

I Sverige har mäns möjliga roller när det gäller att främja jämställdhet ganska länge haft hög politisk 

prioritet och synlighet. 1983 inrättades den första regeringstillsatta kommittén (”mansrollsgruppen”, 

som senare avlöstes av ”pappagruppen”). Många projekt, aktiviteter, rapporter och lagförslag har 

genom åren emanerat från den typen av arbete.38 Några av de frågor som har lyfts fram av bland annat 

dessa kommittéer kommer att vara i fokus i de följande tre versionerna av jämställdhet. 

Även om jämställdhetsåtgärder oftast beskrivs som något som ska gynna kvinnor, är det idag inte 

heller ovanligt att åtminstone i vissa sammanhang framhålla att också männen kommer att tjäna på 

jämställdheten. Det görs i både vissa partiprogram och partimotioner, förutom i artikeltexter. Jag ska 

stanna upp vid ett exempel: i den artikelrubrik av Ingvar Carlsson som jag citerade i förra avsnittet, 

hävdade han som framgick att alla (dvs. även män) skulle tjäna på jämställdheten. Det är därför 

intressant att se närmare på vad han skriver specifikt om män och jämställdhet i artikeln, och hur han 

då positionerar ”män” i förhållande till jämställdhetsarbetet: ”..jag är övertygad om att alla faktiskt 

har att vinna på jämställdhet. Att kvinnor har att vinna på jämställdhet tror jag många betraktar som 

självklart. Men att vi ändå inte kommit längre kan bero på att alltför många män inte ser fördelarna. 

Men de är många.”39  De fördelar författaren därpå räknar upp är den ökade valfrihet män får när de 

                                                           
35 Folkpartiet, 1998b. 
36 Män och jämställdhet, 1999. 
37 Grön ungdom, 1996, s. 39 (artikel i antologi om jämställdhet).  
38 Män och jämställdhet (1999). 
39

 Carlsson, 1996, s. 9-10 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
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slipper vara ensamförsörjare, den ökade delaktigheten i familjen och barnen en man får när han tar 

lika del av ansvaret för familjen, och de positiva effekterna för män av åtgärder mot mäns våld mot 

kvinnor.  

I Carlssons text framställs män som de huvudsakliga kvarvarande hindren för jämställdheten; det 

är männens motstånd som gör att jämställdheten inte utvecklas snabbare. Detta motstånd ses som 

irrationellt, dvs. som grundat i bristande kunskap om de vinster män skulle göra med ökad 

jämställdhet. En outtalad föreställning verkar vara att män bara kommer att fortsätta att motsätta sig 

jämställdhet så länge de inte har fått höra övertygande argument om vad de själva skulle tjäna på den. 

Kan man bara överföra den kunskapen, kommer de att förändra sin hållning. Ett sådant resonemang 

har emellertid ytterligare en sida: baksidan är att argumentet kan bidra till att legitimera att män gör 

motstånd mot jämställdhet så länge förkämparna inte har hittat effektiva sätt att få dem att inse 

fördelarna. Så länge jämställdhetsaktivister inte är tillräckligt goda pedagoger, måste de då ha 

förståelse för att män är ljumma mot jämställdhet. Det är lärorikt att se hur ansvarsfördelningen för 

jämställdhetsläget skiftar med den typen av resonemang. 

Argument om vad män tjänar på jämställdhet verkar vara ganska svåra att bygga effektiva 

jämställdhetsåtgärder på, kanske eftersom det ofta kan vara svårt att hitta omedelbara fördelar att hålla 

fram inför skeptiska män. Den här typen av argument fungerar därför möjligen bättre på en mer 

generell diskussionsnivå – när man talar i abstrakta termer i stil med ”mäns livssammanhang” – än när 

man vill övertyga enskilda män. Ett exempel är de hittills ganska måttliga effekterna av att ge fäder 

samma rätt till föräldraledighet som mödrar. Den reformen byggdes bland annat (men inte bara) på 

argument om att den skulle tillföra fäderna något positivt. När antalet fäder som tog ut någon märkbar 

del av föräldraledigheten inte ökade, lagstiftade riksdagen om en obligatorisk ”pappamånad” som del i 

föräldraledighetsförmånen. Ett av argumenten för detta var att män skulle vinna mycket – som 

föräldrar och som personer – på att tillbringa åtminstone en månad på heltid hemma med sitt 

spädbarn. Hittills verkar det dock som om det argumentet, även om det håller på en aggregatnivå, och 

över ett generationsperspektiv, inte har skapat några dramatiska förändringar i föräldraledighets-

mönstren för enskilda män med små barn (även om det successivt sker smärre förändringar i antalet 

dagar som män tar ut). Intressant nog har denna reform, som alltså bland annat skulle tjäna mäns 

intressen, lett till en till synes ändlös debatt om statligt tvång och inkräktande på enskilda familjers rätt 

att organisera sin barnomsorg som de själva vill. Denna jämställdhetsåtgärd som skulle gynna det ena 

könet, kolliderade här med andra, mer generella liberala jämlikhets- och frihetsideal.  

 

11) Den nye mannen hjälper kvinnor att bli jämställda 

 

Idag är många svenska män positiva till förbättringar i jämställdheten. Vissa av dem anstränger sig 

aktivt för att bidra, framför allt genom att dela hemarbetet; andra kan snarast karakteriseras med 

uttrycket ”i-princip-män” (Jalmert, 1983). Dessa senare män uttrycker gärna sin positiva inställning, 

men får i praktiken sällan själva tid att bidra aktivt till jämställdhetsförbättringar, vare sig i hemmet 

eller på arbetsplatsen. När de talar om sina bidrag till jämställdheten använder givetvis alla typer av 

män olika slags retorik för att rättfärdiga och förklara sitt eget jämställdhetsbeteende. Ibland 

förekommer i det talet en ”hjälpar”-diskurs som emellanåt innehåller patriarkala övertoner, eller på 

annat sätt kan framstå som litet nedlåtande. Jag har valt att illustrera denna diskurs med utdrag ur en 

artikel av en ung manlig socialdemokrat, medlem i styrelsen i Socialdemokratiska studentförbundet, 

där han argumenterar för ”den nye mannen”, som hjälper kvinnor att uppnå jämställdhet.40  

Artikeln inleds med att författaren förklarar att han ibland skäms över att vara man, eftersom 

alltför många ”macho”-attribut finns kopplade till ordet. En ny typ av man behövs för att vi ska kunna 

uppnå jämställdhet, menar han. Denna nye mans första egenskap är hjälpsamhet: ”Den nya mannen 

hjälper till så att kvinnorna kommer fram för att på så sätt få jämbördiga medresenärer på 

vandringen.”  I den här beskrivningen är det för det första ingen tvekan om vems resa det är fråga om; 

mannen vill ha en medresenär på sin resa. Texten framstår därmed som påtagligt androcentrisk. För 

det andra kan beskrivningen nog också förstås som att kvinnor inte skulle kunna bli hans jämbördiga 

medresenärer om han inte hjälper till så att vi ”kommer fram.” Det intrycket förstärks av artikelns 

avslutande ord:  ”..jag hoppas att vi möts ute på vägen. Då är det den nye mannens uppgift att dra 

                                                           
40

 Mårtensson, 1996, s. 33-36 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
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fram kvinnorna. När båda könen är likvärdiga måste den nye mannen stå som garanti för att den 

gemensamma kakan fördelas rättvist.” Kan vi möjligen skymta den bålde riddaren här? För en 

feminist uppväcker den sortens löften om hjälp ganska ambivalenta känslor, eftersom både 

erfarenheter och forskning visar att när kvinnor får hjälp från andra, brukar det ofta ytterligare 

försämra deras status och förstärka upplevelser av hjälplöshet (Unger & Crawford, 1996).  

Om vi ser närmare på hur författaren beskriver den nye mannen, finner vi att han erkänner att han 

har mycket att lära av kvinnor, utan att detta gör honom rädd för dem:  ”..nu är det på tiden att 

männen slutar med att föraktfullt avvisa dessa [kompetenta och framgångsrika] kvinnor som ’män 

med bröst.’ Den nye mannen räds inte kvinnan utan har mycket att lära av henne.”  Dessa 

formuleringar antyder att det för ”den gamla mannen” var förknippat med rädsla att ha något att lära 

av någon annan, eftersom det görs en så tydlig koppling till den nye mannens förmåga att lära sig av 

någon utan att frukta samma person. Det ger associationer till erfarenheter av hierarkier och 

hackordningar.41  

För att fortsätta beskrivningen av den nye mannen: han är en förespråkare för jämställdhet, men 

han ser för den skull inte kvinnor som lika honom själv:  ”Det är i handlingar, tankar och ord som 

den nye mannen måste se kvinnor som likvärdiga och jämbördiga, men olika.” Här får man nog utgå 

ifrån att författaren underförstått menar ”olika honom själv”, dvs. återigen ett tydligt androcentriskt 

positionerande. De skillnader som nämns är huvudsakligen de biologiska olikheterna som har att göra 

med att bära och föda barn, men här nämns också föreställningar om att kvinnor är bättre än män på 

att förändras. Medan kvinnor har kämpat för att komma sig in på traditionellt manliga områden, 

skriver författaren, kommer det att bli svårare ”..att få män att krossa manlighetens yttre 

porslinshölje, som man med stolthet visar upp utåt.”  Men den nye mannen klarar av sådana 

förändringar, som framgår av dessa beskrivningar: ”Den nye mannen känner till sina egna brister och 

begränsningar”, och ”Den nye mannen värdesätter annat än sin egen synlighet och tänker sig för 

innan han roffar åt sig av den gemensamma kakan.”  För en feministisk läsare framstår de här 

beskrivningarna som en blandning av ödmjukhet och ”berättigande” (dvs. berättigandet att, om man 

vill, ”roffa åt sig av den gemensamma kakan”), som antyder att uttalandena är gjorda utifrån en 

maktposition som författaren möjligen inte är helt medveten om själv.  

De ovanstående beskrivningarna av den nye mannen kan antagligen bäst förstås som riktade till en 

publik bestående av kvinnor, och mer specifikt feministiska kvinnor, för att visa dem att det 

fortfarande finns hopp om att män ska ställa upp och hjälpa dem. När författaren i avslutningen av 

artikeln verkar vända sig mera direkt till män, kommer istället andra argument fram, som snarare 

anknyter till den tidigare jämställdhetsversionen som jag har kallat ”jämställdhet som män tjänar på”. 

Här förklarar författaren för de manliga läsarna vad de kommer att vinna på att bli nya män:  ”Det den 

nye mannen har att vinna är sig själv. Vinsterna består av den rikedom som ens liv fylls med när man 

inte längre räds framgångsrika kvinnor och får bejaka alla sidor i sitt själsliv, utan att bli betraktad 

som en sämre man.”  Vinsterna är alltså framför allt kopplade till förväntade personlighetsföränd-

ringar hos mannen själv, snarare än till förändringar för, eller hos, de kvinnliga medresenärerna som 

han har hjälpt på vägen. 

Det här avsnittet kräver kanske ännu mer än de andra ett mått av självreflektion från analytikerns 

sida: att läsa den artikel jag just har analyserat var provocerande, eftersom författaren här tycks ha 

skrivit ännu en ny version av den gamla sagan om att ”kvinnor utan män” aldrig kommer att klara av 

vad de än föresätter sig. Artikeln innehåller också, förutom argumenten, ett antal lingvistiska och 

retoriska grepp som ger texten som helhet en något nedlåtande ton, och ibland en patriarkal 

anstrykning. Sådant får en feminist att bli extra skeptisk, eftersom det liknar den typ av ”överlägsna” 

retorik som ofta förekommer hos antifeminister. Men samtidigt verkar ju den här författaren seriös 

och välmenande i sina avsikter att befrämja kvinnors sak; ska den garvade feministen kanske se upp så 

att hon inte kastar ut barnet med badvattnet i sin skepsis och otacksamhet?  

I ett informellt försök att se om mina reaktioner bara handlade om att just jag var överkänslig, bad 

jag min sjuttonårige son att berätta hur han reagerade på artikeln. Han borde i varje fall inte vara 

”känslig” på samma sätt som sin mor. Hans huvudsakliga kommentar var att den här författaren måste 

                                                           
41

 Det är här också intressant att reflektera över det gammalmodiga språkbruket i den citerade artikeln: att 

använda ”mannen” och ”kvinnan” i singularis på detta sätt ger texten en otidsenlig och aningen pompös ton som 

man idag inte brukar finna i vardagliga texter om jämställdhet. 
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sakna en hel del självinsikt, eftersom han kunde komma med så genomskinligt patriarkala argument 

och beskrivningar utan att verka se vad de faktiskt förmedlade till läsaren. Hans reaktioner gav 

åtminstone ett slags prov på generaliserbarheten i mina tolkningar, samtidigt som de antydde att det 

sätt att vara en ”ny man” som förmedlades i denna text inte var vad den här unge mannen ville 

eftersträva. 

 

 

E. Versioner som betonar kvinnors förhållande till jämställdhet 
 

12)  Jämställdhet är kvinnofrågor och därför kvinnors ansvar 

 

Många av de frågor som idag kallas jämställdhetsfrågor, benämndes fram till 1960-talet ”kvinno-

frågor” eller ”kvinnosaken”. Därmed var det för många också självklart att det var kvinnor som hade 

ansvar för frågorna. Termbytet till ”jämställdhet” hade bland annat syftet att visa att dessa frågor 

också berörde relationerna, och de relativa positionerna, mellan kvinnor och män och därmed också 

var en angelägenhet för män. I det politiska livet tycks det dock ta tid att få jämställdhet att helt så att 

säga komma ut ur ”kvinno”-reservatet, och ännu verkar inte den processen fullbordad. Det har till 

exempel länge varit vanligare att partiernas kvinnorganisationer skriver utförligt om jämställdhet och 

jämställdhetspolitik, än att huvudorganisationerna gör det; sålunda har riksdagsmotioner om 

jämställdhet ofta varit författade av medlemmar i kvinnoorganisationerna. Detta har dock förändrats 

på senare år, och i 1998 års remissomgång till riksdagen var det bara Moderata samlingspartiet och 

Kristdemokraterna vars motioner om jämställdhet inte var underskrivna av partiledarna, utan av 

kvinnoorganisationerna (underskriften säger något om hur ansvaret för innehållet förläggs, men texten 

kan givetvis fortfarande vara skriven av kvinnoorganisationerna). 

Ser vi till de budskap som förmedlas i de politiska texterna om jämställdhet, verkar det emellanåt 

– även om det aldrig sägs rent ut – som om jämställdhetsfrågor framför allt anses vara något som rör 

kvinnor, snarare än kvinnors och mäns relativa positioner i samhället. Det kan också verka som om 

det huvudsakligen (eller enbart) är kvinnor som har ansvar för jämställdheten. Jag ska illustrera båda 

tendenserna med utdrag ur de texter jag har analyserat: 

En syn på jämställdhet som något som egentligen bara gäller kvinnor framgår av några citat ur 

Moderata samlingspartiets partimotion om jämställdhet 1998: ”..regeringen [har] motsatt sig varje 

liberalisering av sektorn för hushållsnära tjänster. .. Kvinnor som tyngs ner av dubbelarbete har 

utestängts från möjligheten att få avlastning och hjälp samtidigt som en väg för kvinnligt företagande 

har stängts.”  Här är det bara kvinnor som har ”dubbelarbete”, och män figurerar inte som möjliga 

medhjälpare i att klara av och organisera vardagen, utan det bör enligt motionen ske genom att 

kvinnor köper hushållstjänster av andra kvinnor. I nästa citat fortsätter temat:  ”Den förra regeringen 

hade en miljöminister som såg som sin främsta uppgift att beskatta bilisterna. Därmed försvårade 

man för tusentals kvinnor som behöver bilen för att vardagen ska fungera. I stressen mellan arbetet, 

ICA-affären, hämtningen av barn i skolan och på dagis, i hemmet, stallet och fotbollsträningen är 

bilen oumbärlig.”  Även här ser vi att det bara verkar vara kvinnor som anses vara kandidater för att 

syssla med att få vardagen att fungera. Det intrycket förstärks av det tredje citatet ur motionen: ”Om 

kvinnor ska kunna bli fullt ut konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden krävs både individuella 

arbetstider och flexibla barnomsorgstider. Den kvinna som alltid måste springa från arbetet i sådan 

tid att hon hinner till daghemmet innan det stänger, får problem att avancera i jobbet.”  Det är bara 

kvinnor som har behov av flexibla arbetstider och barnomsorgstider, enligt denna motion. Vi hittar 

inget om att män i karriären skulle kunna bidra genom att gå ifrån arbetet för att hämta på dagis. Inte 

heller här verkar man alltså se möjligheten av att kvinnan och mannen i familjen delar på 

vardagsservicen. Jämställdhetsfrågor av det här slaget framställs i motionstexten indirekt men tydligt 

som något som bara rör kvinnor. Detta varken problematiseras eller framställs som något partiet vill 

förändra. Den versionen av jämställdhet kan därför karakteriseras som ”kvinnofråga”, och dessutom 

en ”kvinnofråga” som helt undviker att förhålla sig till maktrelationer och ansvar i familjen. Detta är 

för övrigt helt i linje med Moderata samlingspartiets hållning att ”hur en familj väljer att organisera 

sig måste givetvis vara upp till familjen själv” (se citat i jämställdhetsversion 10, jämställdhet utanför 

politiken).  
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Nästa exempel, som illustrerar ett sätt att lägga ansvaret för att förbättra jämställdheten på 

kvinnor, kommer ur en artikel från 1996 av dåvarande ordföranden i Centerns ungdomsförbund. Hon 

skriver bland annat om hur svårt det kan vara för kvinnor i ”manliga” organisationssammanhang med 

hierarkiska arbetsformer osv.: ”När vi försöker bryta mönstret blir killarna ofta irriterade. Men då 

gäller det att vi tjejer inte ger upp.”42 Att “inte ge upp”, kan här möjligen förstås som att det är 

kvinnornas ansvar att hitta sätt att klara sig fram i sammanträdesdjungeln. Därefter går texten direkt 

över till jämställdheten i hemmet – ett område där situationen kan se ut som den omvända mot 

sammanträdena: att det är männen som ska försöka komma in. Men här är det nu inte männen som har 

ansvaret för att ta sig in, vilket man i symmetrins namn kanske kunde ha förväntat sig. Även här har 

kvinnorna ansvaret: ”Ska killarna bli tilltalade av ett liv framför spisen måste de också tillåtas göra 

på sitt sätt. Köken och hemmen kanske måste omorganiseras för att killarna ska trivas? Ibland får jag 

känslan av att vi tjejer är mindre benägna att ändra invanda mönster hemma i köket än vad killarna 

är beredda att ändra sina mönster på verkstadsgolvet. Nu tjejer, är det upp till bevis!” Ska 

jämställdheten i hemmen förbättras, är det även där framför allt kvinnorna som måste ändra på sig och 

verkligen underlätta för männen. I bägge exemplen är det sålunda fråga om att en aktör ska ”släppa 

in” en annan aktör, men ansvaret för att så sker, tycks hela tiden ligga framför allt på kvinnorna, 

oavsett i vilken av positionerna de befinner sig. Att det faller ut så, är inte svårt att förstå om man 

anlägger ett status- och maktperspektiv på de frågor som berörs. Exemplen visar situationer där den 

ena (kvinnan) antingen själv vill få tillgång till mer makt och status, eller få den andra (mannen) att 

engagera sig i ett område med lägre status. Hon har ett större intresse av att det sker förändringar än 

han. Den typen av analyser eller argument i makttermer förekommer dock inte i de texter i mitt 

material som framställer jämställdheten som en ”kvinnofråga.”  

 

13) Jämställdhet är i kvinnors intresse som grupp, och därför i motsättning till mäns intressen 

som grupp 

 

“Naturligtvis är en av orsakerna till att samhället ser ut som det gör att det nästan alltid har varit 

män som har fattat de stora besluten”, skriver Mona Sahlin, socialdemokrat och dåvarande 

jämställdhetsminister, i en antologi om aktuella jämställdhetsfrågor.43 Här ställs män som grupp i 

direkt motsatsställning till kvinnor som grupp. Männen har ett intresse av att samhället ser ut på vissa 

sätt, och detta intresse är i konflikt med kvinnors intressen, både på form- och innehållsnivå (se 

inledningen om politiska argument för jämställdhet). Ett stycke längre ned i texten fortsätter 

argumentet:“Jag tror att makt på många sätt är konstant. Därför kan inte en människa få mer att säga 

till om utan att någon annan får maka på sig. När någon skaffar sig mer av makten sker detta alltid på 

andra gruppers bekostnad. Och istället för makt upplever de vanmakt.” Därför är det logiskt, menar 

Sahlin, att när de män som bestämmer ser att kvinnor börjar ta för sig på deras tidigare egna domäner, 

inser de att deras eget utrymme där kommer att minska, och detta kommer de att motsätta sig: “Det är 

därför de bara vill prata om jämställdheten, men inte göra något för att skapa verkliga 

förutsättningar för den.” Det är med det här synsättet alltså åtminstone i vissa mäns intresse att 

förhindra att jämställdheten går framåt.  

Vänsterpartiets partiledare Gudrun Schyman för liknande resonemang om kvinnors respektive 

mäns intressen som grupper, när hon i antologin ovan skriver ”Under lång tid har det bland vänsterns 

feminister därför varit självklart att också understryka likheterna mellan kvinnor ur alla 

samhällsklasser och se att män gemensamt över klassgränserna förtrycker kvinnor som grupp.”44  

Detta har gjort att kvinnor har kunnat samarbeta politiskt över många olika politiska gränser, 

understryker hon. Hon tillfogar dock en varning om att den synen innehåller vissa faror för 

försvagning av förändringskraften – om man nämligen okritiskt för den vidare över alla partigränser: 

”..jag tror inte att enbart ett sådant samarbete kommer att få manssamhället att rämna, eftersom den 

definition av feminism som är den minsta gemensamma nämnaren, enligt min åsikt är alldeles för 

urvattnad.” Det räcker inte att tala generellt om kvinnors och mäns intressen som grupper, utan man 

måste se konkret på hur intressena utspelar sig för kvinnor i olika samhällsklasser. Annars finns risken 

                                                           
42

 Hansson, 1996, s.23 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
43

 Sahlin, 1996, s.45 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
44

 Schyman, 1996, s. 56 (artikel i antologi om jämställdhet).. 
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att jämställdhetsarbetet enbart kommer att handla om representation och procenttal och ”stagnera och 

bli en fråga enbart för medel- och överklassens kvinnor.”45 Det i sin tur tjänar i längden inte kvinnors 

intressen som grupp, menar författaren, utan det förstärker manssamhället genom att öka klasskill-

naderna. Här behövs ”..en perspektivförskjutning i jämställdhetsarbetet. Att hitta strategier för att få 

ett reellt inflytande över ekonomiska beslut är en viktig uppgift för oss feminister idag.” Kvinnors 

intressen ska bevakas genom att kvinnoperspektiv ska läggas på alla slags ekonomiska beslut och allt 

budgetarbete, för att särskilt se på vilka konsekvenser de får för kvinnor.  

I båda de ovanstående argumentationerna förekommer både form- och innehållsversioner av 

intresseargumentet, dvs. författarna hävdar att kvinnors intressen står i motsättning till mäns både när 

det gäller att få vara med och påverka politiken, och när det gäller vad politiken ska innehålla. Ingen 

av författarna verkar dock mena att alla kvinnor skulle ha samma innehållsliga intressen (Sahlins 

argument om detta finns dock inte med i utdragen här). Båda framhåller i sina texter att klasskillnader 

gör det omöjligt att se ”kvinnor” som en homogen grupp. 

En mer homogeniserande version finns till exempel Miljöpartiets partiprogram från 1997, i delen 

om jämställdhet. Där förs också resonemang om kvinnors intressen, men här är ingen tydlig skiljelinje 

dragen mellan form- och innehållsintressen, dvs. ”kvinnor” kan tolkas som en ganska homogen grupp: 

”Men jämställdhetspolitik får inte stanna vid en lika andel kvinnor och män i beslutsfattande 

församlingar. Det är viktigt att också själva politikens former och innehåll förändras så att kvinnors 

intressen och angelägenheter får en betydligt högre prioritet på den politiska dagordningen.”46 

 

 

F. Jämställdhetens gränser mot det extrema  
 

I analyser av texter om jämställdhet är det minst lika intressant och viktigt att studera vad som inte 

räknas in under paraplybegreppet “jämställdhet”, som att se på vad som anses höra dit. Det ger så att 

säga en baklängesdefinition av begreppet genom att peka ut var det slutar att göras relevant. Versionen 

“Jämställdhet utanför politiken” ovan var ett exempel på hur en sådan gränsdragning för begreppets 

relevans gjordes explicit av författarna. Svårare att få syn på är de gränsdragningar som inte uttalas i 

texterna utan tas för givna och därför inte verkar behöva påpekas. De tvingar oss att se närmare på 

tystnaderna och tomrummen i texter om jämställdhet. Att göra detta systematiskt är ett större projekt 

än vad det finns utrymme för här, men några antydningar kan vara följande: 

När man läser vissa partiprogram och partimotioner om jämställdhet med ögon för vad som är 

uteslutet framstår det till exempel som att “jämställdhet” är ett begrepp som åtminstone av vissa 

reserveras för resonemang om ganska “normala” eller “vanliga” situationer. I Folkpartiets senaste 

jämställdhetsprogram nämns sålunda inte ord som våld, övergrepp, misshandel osv.47 I partiets 

riksdagsmotion om kvinnopolitik från samma period, däremot, nämns ordet ”våld” i anslutning till 

kvinnor cirka 45 gånger.48 I Moderata Samlingspartiets senaste partimotion om jämställdhet 

förekommer heller ingen text som berör våld mot kvinnor.49 Här görs alltså en skarp diskursiv 

åtskillnad mellan ”jämställdhet” och ”kvinnopolitik”. Rubriken ”jämställdhet” aktualiserar inte de mer 

extrema formerna av underordning av kvinnor. I övriga partiers motsvarande dokument om 

jämställdhet nämns våld mot kvinnor i samband med jämställdhetsargument, om det än ges mycket 

olika stor omfattning i texten och i flera fall endast berörs kortfattat.  

 

  

Avslutande kommentar – vad är jämställdhet? 
 

I den här artikeln har jag utforskat några av innebörderna i det politiska begreppet ”jämställdhet” för 

några av de människor och organisationer som använder begreppet för sina politiska syften. Jag har 

försökt följa Howard Beckers uppmaning (1998; s. 145) att tillfälligt bortse från det konventionella 

                                                           
45

 ibid, s. 57. 
46 Miljöpartiet, 1997 (partiprogram). 
47

 Folkpartiet, 1998/99 (jämställdhetsmotion). 
48

 Folkpartiet, 1998/99 (motion om kvinnopolitik). 
49

 Moderata Samlingspartiet, 1998. 
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innehållet i ett begrepp för att istället skapa en bild av dess innebörd som en form av kollektiv 

handling, dvs. se på hur begreppet används i praktiken och vilka syften det då tjänar. Att göra så 

kommer, menar Becker, att både klarlägga (och kanske förändra) begreppets omfång och förbättra vår 

kunskap om processer i samhället. Det närmaste man i fallet jämställdhet kan komma till 

”konventionellt innehåll” ovan, är antagligen de definitioner av jämställdhet som finns till exempel i 

lagtexter och förarbeten osv. ”Kollektiv handling” i sin tur, har jag här definierat ganska snävt, som 

allmänt tillgängliga texter skrivna av representanter för politiska partier. En annan definition av 

kollektiv handling skulle kanske ge ”jämställdhet” ett annat innehåll.  

En första framträdande bild av jämställdhetsbegreppets innebörd som har förmedlats i mina 

analyser är att det nog inte finns en gemensam betydelse för ”jämställdhet”. Spridningen i jämställd-

hetsversioner bör kanske få oss att reflektera över om vi vet vad samtalspartnern verkligen talar om 

när vi diskuterar jämställdhet som jämställdhet, utan specifikationer. Den bilden av jämställdhetens 

innebörder bekräftas av mina erfarenheter av att intervjua svenska kvinnor: när jag frågade kvinnorna 

om deras ”jämställdhetserfarenheter”, gav frågan genomgående upphov till mycket olika typer av 

associationer hos olika kvinnor.  

En andra bild som analyserna förmedlar är att flera av de olika innebörderna som har getts åt 

jämställdhet här är oförenliga med varandra. Om vi ville uppnå ett renodlat och otvetydigt 

jämställdhetsbegrepp skulle vi därför bli tvungna att skära bort vissa av versionerna. Vi skulle tvingas 

på allvar diskutera hur långt ut åt olika håll man kan gå innan ”jämställdhet” slutar att vara relevant 

som beskrivning av det man talar om. Av förklarliga skäl är detta ofta nödvändigt i politiska 

sammanhang, men här har jag avsiktligt undvikit den strategin, för att istället se på vilka olika sätt 

”jämställdhet” används retoriskt i den politiska praktiken. 

En tredje bild av jämställdetsbegreppets innebörder, som kanske framgår mer indirekt, är att 

diskussioner om skillnad/likhet/jämlikhet osv. sällan är så entydiga och klara i politisk praxis som de 

är när de förs på en filosofisk och metateoretisk nivå. Att det skulle vara så är på sätt och vis så 

självklart att det nästan är banalt, men det förtjänar ändå att tas med i beräkningen. Mängden 

”praktiskt brus” som förs in av vardagen och de praktiska politiska övervägandena är så stor att den 

leder till att både motsägelser och oförenligheter förblir outtalade – eller förbigås i retoriska syften – 

på ett sätt som de inte skulle kunna vara i en filosofisk diskussion på en generell abstrakt nivå.  

För att sammanfatta, kan det här sättet att närma sig jämställdhet som ett praktiskt begrepp utvidga 

och utveckla vår kunskap? Ja, på ett sätt kanske, genom att det hjälper oss att så att säga kartlägga 

både den politiska och begreppsliga terrängen för att visa var det jämställdhetspolitiska området i 

praktiken har sina gränser. Då kan vi kanske ännu tydligare se var vi är överens om kartan och var vi 

vill förändra den. Om alla de olika versionerna av jämställdhet (och det finns säkert fler som jag inte 

har lyckats fånga här), verkligen ska tas på allvar när det gäller jämställdhet, måste politiker och andra 

kanske också börja tänka på nya sätt om vad detta med att vara ”för” jämställdhet egentligen betyder. 
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