
Lunds universitet  STV003 
Statsvetenskapliga institutionen  HT05 
  Handledare: Ylva Stubbergaard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkhemmet och jämställdheten 

En textstudie av hur det socialdemokratiska kvinnoförbundet 
driver kvinnointressen inom det socialdemokratiska 

arbetarpartiet (SAP).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Livia Johannesson 



 

 

Abstract 

This thesis aims to investigate how the interests of women are handled in political 
parties whose opinion programs are based on class interests. The essay constructs 
a theoretical framework, which shows that the descriptive representation of 
women is a prerequisite for their subjective interests being represented, however 
not a guarantee.  

By studying how the Social Democratic party deals with the demands from the 
Women’s federation, the empirical material sheds light on the theoretical 
discussion. The study’s methodological foundation consists of an ideology critical 
textual analysis, which focuses on the debate on the design of parental allowance 
that took place within the party during 2005. During the party’s congress the 
women’s federation advocated a proposition for increased individualization of the 
parental allowance, however the party did not accept it. The analysis confirms the 
theoretical argumentation that descriptive representation is not a guarantee for the 
representation of women’s interests. It is found that the largest problem for 
women in advocating their interests is that the current political system does not 
allow basing conflicts of interests on gender.  
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1 Inledning  

Under år 2005 pågick en offentlig debatt om hur föräldraförsäkringen skulle 
reformeras. Debatten kretsade kring att män i genomsnitt bara tar ut 19 procent av 
ledigheten trots att det är möjligt för föräldrarna att dela lika på 
föräldraförsäkringen (SOU 2005:66, s. 267). Från många kvinnoorganisationer 
hördes krav på att kvotera pappamånader för att uttaget av försäkringen skulle 
fördelas mer jämt mellan föräldrarna. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet 
var en av de organisationer som ville se en ökad individualisering av 
föräldraförsäkringen. I en intervju inför den socialdemokratiska partikongressen i 
Malmö 2005 säger det socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Nalin 
Pekul:  
 

Om vi inte lyckas fatta beslutet om att förändra föräldraförsäkringen så kommer det 
att vara svårt för mig att debattera med kd:s kvinnoförbund och med moderaterna 
om detta. (DN 05.10.29) 

 
Trots en lång debatt under kongressen fattade partiet inget beslut om ökad 
individualisering av föräldraförsäkringen vilket ger anledning att undersöka hur 
krav från kvinnoförbundet behandlas av partiet. Dessutom illustrerar 
förbundsordförandens uttalande den lojalitetskonflikt som inryms i 
kvinnoförbundet mellan att representera ett kvinnointresse och att representera det 
könsneutrala klassintresse som partiet står för.    

1.1 Problembild 

Den representativa demokratimodell som används i Sverige bygger på 
idérepresentation och förutsätter åsiktsröstning (Holmberg 2000:197). Idealet 
förutsätter att olika partier går till val med tydligt formulerade åsiktsprogram som 
de efter valet strävar efter att genomföra. Meningen är att kunna förverkliga 
folkviljan (Esaiasson 2003:30). Men vilka utgör ”folket” i den svenska 
demokratin och hur har detta folks ”vilja” representerats?  

De politiska institutionerna har i alla tider dominerats av män. Detta har lett 
till att politiska problem och lösningar har haft mäns erfarenheter, perspektiv och 
intressen som norm. Samtidigt har denna mansdominans sällan blivit 
problematiserad utan dolts bakom ett antagande om opartiskhet, statens neutralitet 
och idéers separata ställning från erfarenheter (se t.ex Young 1990:103ff). 
”Folket” har formellt inkluderat kvinnor sedan 1920 då kvinnor fick rösträtt med 
det dröjde ytterligare sjuttiofyra år innan kvinnor utgjorde hälften av folkets 
representanter i riksdagen (Eduards 2002:31). ”Viljan” står i praktiken för 



 

 2 

majoritetens vilja och den viljan konkretiseras och begränsas av de valbara 
alternativ som finns i de åsiktspaket som partierna lägger fram (Esaiasson 
2003:32). Det är alltså viktigt att partiernas åsiktsprogram tillsammans inkluderar 
olika gruppers intressen för att folkviljan ska bli representativ för befolkningen. 
Maktrelationer mellan grupper blir viktiga att studera. Den här uppsatsen 
fokuserar på maktrelationen mellan kvinnors och mäns intressen inom 
partipolitiken.  

Att samtliga riksdagspartier har någon form av kvinnoorganisation (SOU 
2004:59, s. 60) visar att det fortfarande, trots den nu jämna könsfördelningen i de 
politiska organen, finns ett behov av att särorganisera kvinnor och kvinnors 
intressen inom de i övrigt könsneutralt organiserade partierna. Min principiella 
frågeställning är därför: Hur ser maktrelationen mellan mäns och kvinnors 
intressen ut i formulerandet av partiintresset? För att kunna undersöka detta inom 
ramen för denna uppsats behöver jag dock konkretisera denna frågeställning. 

1.1.1 Konkretiserad problemformulering  

En intervjubaserad undersökning av kvinnorörelsen i Sverige från 1998 visar att 
gemensamt för kvinnor som valt att organisera sig i partibundna kvinnoförbund är 
en känsla av att som kvinna bli ignorerad inom partiet. Det finns alltså en 
medvetenhet och en erfarenhet av att vara underordnad och särorganisering har 
setts som en lösning på detta. Tillsammans med andra kvinnor är det lättare att 
formulera starka krav och gemensamma intressen (Gustafsson 1998:46). Men 
annan forskning påpekar att den fristad som en kvinnoorganisation utgör samtidigt 
också kan bli ett reservat, dit både kvinnor och kvinnofrågor blir hänvisade (Björk 
1999:298). Min konkreta frågeställning grundas på denna insikt och formuleras: 
 
-   Hur hanteras kvinnointresset, representerat av kvinnoförbundet, inom det 
socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP)?  
 
Mitt val att studera det socialdemokratiska kvinnoförbundet S-kvinnorna grundar 
sig i att det är Sveriges största kvinnoförbund och länge har haft en maktposition i 
samhället genom att tillhöra regeringspartiet. Dessutom är SAP sedan 2001 
officiellt ett feministiskt parti1. Detta uppfattar jag som att förbundet har större 
möjligheter än många andra kvinnoorganisationer att framgångsrikt driva 
kvinnors intressen. Samtidigt har det inom arbetarrörelsen ofta uppfattats som ett 
svek mot klasskampen när kvinnor hävdar ett intresse som står i konflikt med 
mäns (Karlsson 1996:24). Detta gör det socialdemokratiska kvinnoförbundets 
position som socialdemokrater och feminister extra känslig och problematisk.  

De frågor som kvinnoförbundet driver belyser ofta maktrelationerna mellan 
könen. Sådana frågor är till exempel kravet på att kvinnor ska få lika lön som män 
därför att det innebär att män måste avstå från de nuvarande lönefördelar som 
denna relation genererar (Phillips 2000:180). Även föräldraförsäkringen har den 

                                                           
1 Se partiets partiprogram från 2001. 
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här dimensionen i sig genom att pappornas ledighet står i direkt relation till 
mammornas. Detta gör denna fråga extra känslig och därför intressant att studera. 

Min fråga om hur kvinnointresset hanteras inom SAP har avgränsats genom 
att jag har låtit kvinnoförbundet definiera detta intresse. Detta finner jag rimligt 
eftersom mitt syfte inte är att klargöra vad ett kvinnointresse är utan hur ett sådant 
intresse blir hanterat av en uttalat könsneutral organisation som SAP. Det 
speciella med kvinnoförbundet ligger i att de överhuvudtaget hävdar att någonting 
är ett kvinnointresse, och det jag intresserar mig för är hur detta blir mottaget i 
SAP snarare än om detta intresse verkligen är ett kvinnointresse eller inte. I fråga 
om föräldraförsäkringen är kvinnoförbundets krav på ökad individualisering en 
ståndpunkt som de flesta kvinnor tar avstånd ifrån, enligt flera statistiska 
undersökningar (se t.ex DN 05.10.25) och kan därför ifrågasättas som ett 
kvinnointresse om man med det menar ett intresse som kvinnor i allmänhet delar. 
 

1.1.2 Syfte 

Med en feministisk utgångspunkt vill jag föra en teoretisk diskussion om hur 
representationen av kvinnors intressen i demokratiska system fungerar. Min 
ambition är delvis teoriutvecklande genom att jag använder ett brett urval av 
teorier som jag bygger en egen begreppskarta utav. Däremot skapar jag inga egna 
teorier utan använder redan färdiga teorier vilket gör att jag även kan ses som 
teorikonsumerande.  

Syftet är att med hjälp av denna begreppskarta undersöka textmaterial utgivet 
av det socialdemokratiska kvinnoförbundet och av SAP angående 
föräldraförsäkringen och därigenom kunna säga någonting om hur kvinnointresset 
hanteras inom SAP. Jag har en normativ ansats som kort kan sammanfattas till att 
jag anser det eftersträvansvärt att kvinnors intressen blir representerade i lika stor 
utsträckning som mäns i formulerandet av allmänintresset.  Detta gör att även mitt 
syfte har en normativ dimension som visar sig i min vilja att studera svagheter och 
fördelar när det gäller att driva kvinnors intressen inom partipolitiken med den 
typen av organisering som kvinnoförbundet har. 

1.2 Tidigare forskning 

Kvinnors medverkan i svensk politik har det skrivits en del om. Främst är det den 
historiska utvecklingen från den kvinnliga rösträttens införande och framåt som 
studerats, till exempel Kjell Östbergs Efter rösträtten, kvinnors utrymme efter det 
demokratiska genombrottet (2000). Även Gunnela Björks undersökning Att 
förhandla sitt medborgarskap, kvinnor som kollektiva aktörer i Örebro 1900-1950 
(1999) behandlar kvinnors medverkan i svensk politik. Båda dessa har ett brett 
grepp och inkluderar flera politiska partier och fackföreningsrörelsen i sina 
analyser och uppehåller sig kring tiden före 1950-talet. Yvonne Hirdman har bl a i 
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boken Att lägga livet till rätta – studier i svensk folkhemspolitik (1989) skrivit om 
det svenska folkhemmets framväxt vilket också är en beskrivning av SAP:s 
politik. Hon har ett könsperspektiv på denna utveckling vilket gör att 
kvinnoförbundet till viss del lyfts fram. 

Den enda som studerat socialdemokratiska kvinnoförbundet historiska 
utveckling är Gunnel Karlsson. Hennes avhandling Från broderskap till 
systerskap, det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och 
makt i SAP (1996) är den mest fullständiga redogörelsen för det 
socialdemokratiska kvinnoförbundet som har gjorts. Avhandlingens tidsperiod 
sträcker sig dock bara till 1980-talets början och därefter är det tämligen tomt i 
den vetenskapliga litteraturen om det socialdemokratiska kvinnoförbundet. 
Christina Bergqvists Mäns makt och kvinnors intressen (1994) har ett modernare 
tidsperspektiv som sträcker sig från 1970-talet till 1990-talet men hennes analys 
fokuserar på kvinnors representation i allmänhet i politiska institutioner. Det 
socialdemokratiska kvinnoförbundet nämns i förbigående i sammanhanget men 
utan någon närmare analys.   

Den teoretiska diskussionen om representationens betydelse för att gruppers 
olika intressen ska inkluderas i demokratiska processer är noggrant avhandlat av 
Anne Phillips i Närvarons politik som kom ut på svenska 2000 och i original på 
engelska redan 1995. Teoretiska diskussioner om demokrati och 
grupprepresentation finns även hos exempelvis Iris Marion Young, Jane J. 
Mansbride och Chantal Mouffe. Deras olika perspektiv skapar ett intressant 
spänningsförhållande i studiet av kvinnors representation som jag vill använda 
mig av.  

Litteraturen om kvinnors intressen är omfattande. Anna G. Jónasdóttir skrev 
1994 en bok som heter Why Women are Oppressed som behandlar feminismens 
teoretiska begrepp, varav kvinnors intressen är en viktig del. Hennes uppdelning 
mellan intressens formaspekt och innehållsaspekt har använts av både Gunnel 
Karlsson och Christina Bergqvist i deras definitioner av kvinnors intressen. 
Begreppet ”kvinnors intressen” är i sig kontroversiellt inom feministisk forskning 
då det antyder en föreställning om att kvinnor genom sitt kön har gemensamma 
intressen. Kritiken från postmodernistiskt håll mot denna moderna utgångspunkt 
är omfattande och innefattar den evigt aktuella diskussionen om hur begreppen 
kön eller genus bör användas. Maud Eduards har en kort men klargörande 
diskussion i slutet av boken Förbjuden handling – om kvinnors organisering och 
feministisk teori (2002) om olika utgångspunkter för feministisk teori. Hennes bok 
är i övrigt relevant för min uppsats genom sin ansats att belysa ”den tillsynes 
könsneutrala vardagspolitiken” på ett sätt som gör den begriplig ur ett 
könsperspektiv (Eduards 2002:förordet). Detta görs genom att studera kvinnors 
kollektiva agerande inom politiken och framförallt det motstånd som sådana 
aktioner möter från det etablerade samhällets håll.  
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1.2.1 Disposition  

I kapitel 2 beskriver jag vilka vetenskapsteoretiska utgångspunkter jag lutar mig 
mot. Den normativa ansatsen som finns i min uppsats förtydligas samt hur jag har 
gått till väga för att genomföra analysen av kvinnoförbundets förslag i 
föräldraförsäkringsfrågan. Principer för min materialinsamling diskuteras också i 
detta kapitel. I kapitel 3 redogör jag för det socialdemokratiska kvinnoförbundets 
historiska utveckling och förhållandet till SAP. Kapitlets empiriska nedslag 
grundar sig på Gunnel Karlssons (1996) avhandling men är kompletterat av eget 
insamlat material från 1990-talet när kvinnoförbundet lade nya riktlinjer för sin 
politik som gjorde den mer uttalat feministiskt orienterad. Kapitel 4 utgör min 
teoretiska diskussion om intressen och representation. Genom att koncentrera 
diskussionen kring dessa begrepp och deras inbördes förhållande bygger jag en 
begreppskarta. I kapitel 5 är min avsikt att operationalisera den teoretiska 
begreppskartan så att den går att använda på mitt material. Jag skapar därför två 
renodlade strategier för kvinnor att använda sig av för att driva intressen i 
politiken. Problemen med varje strategi tas upp och de teoretiska begreppen 
placeras inom de två olika strategierna. Kapitel 6 innehåller min analys av 
debatten under 2005 om föräldraförsäkringen såsom den framställs i materialet 
från kvinnoförbundet och från SAP. Slutligen i kapitel 7 diskuterar jag vad som 
kom fram under analysen och i den teoretiska diskussionen om intressen och 
representation. Min förhoppning är att detta ska leda till att öka förståelsen för hur 
kvinnors intressen hanteras inom svensk partipolitiken.  
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2 Metod  

2.1 Utgångspunkter  

Min utgångspunkt för denna undersökning är feministisk. Feminismen inom 
statsvetenskapen kan sammanfattas i att vilja synliggöra maktrelationerna mellan 
män och kvinnor. Någon gemensam vetenskapsteoretisk utgångspunkt är dock 
svår att identifiera (Randall 2002:113). Den här uppsatsen har en kritisk ansats 
genom att vilja ”visa hur sociala konstruktioner av verkligheten kan gynna vissa 
intressen medan andra alternativa konstruktioner döljs och misskänns” (Alvesson 
& Deetz 2000:41). En stor del av den feministiska forskningen har denna kritiska 
ansats (ibid:42). Det innebär att man tar ställning mot någonting och därför är den 
kritiska utgångspunkten också i någon mening alltid normativ.  

Min normativa grund är att kvinnor bör ha samma makt och valmöjligheter 
som män att forma sina liv. Detta vilar i sin tur på ett antagande om att detta 
tillstånd inte råder idag – att relationen mellan könen inte är jämlik. Yvonne 
Hirdman har formulerat en till synes enkel och mycket användbar teori om detta 
förhållande som hon kallar ”genussystemet”. Den innehåller två logiker, dels 
regeln om att särskilja ”kvinnligt” och ”manligt” och dels den inbördes hierarkin 
mellan dessa grupperingar som slår fast att mannen utgör normen och kvinnan det 
avvikande (Hirdman 2004:117). Hirdman ser detta system som det mest 
grundläggande och äldsta av människan skapade strukturer men att varje samhälle 
och tid har utvecklat systemet till olika ”kontrakt” mellan könen. Genom att 
använda begreppet ”genuskontrakt” vill Hirdman belysa den ömsesidighet som 
finns i föreställningarna och därmed hamnar fokus på relationen mellan könen, 
snarare än på kvinnor som grupp (Hirdman 2004:120ff). Denna uppfattning delar 
jag med henne, och många feministiska teoretiker. 

2.1.1 Kön eller genus  

Inom feministisk teori har diskussionen om könens likhet eller särart pågått under 
lång tid och gått från en essentialistisk uppfattning om kön till en postmodernt 
influerad förståelse av subjektet som konstruerat och flytande (Blom 2004:259ff).  
Att se identiteter som multipla och flexibla men för den skull inte oväsentliga för 
subjektet är för mig en rimlig utgångspunkt. Ibland är gruppidentiteten som 
kvinna eller man den dominerande medan i andra sammanhang är det 
gruppidentiteter byggda på klass, yrke eller etnicitet som väger tyngst för 
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subjektet (Blom 2004:262). Min uppfattning är att skillnader mellan könen är en 
accepterad föreställning i vårt sociala liv som därför bör bemötas som en sådan.  

Bergqvist poängterar att det är svårt att i praktiken göra en distinktion mellan 
socialt, kulturellt eller biologiskt formade beteenden och därför är distinktionen 
mellan kön och genus en abstrakt teoretisk diskussion som är till liten nytta i 
empiriska studier av relationen mellan könen. Jag tar efter hennes sätt att använda 
kön med hänvisning till att låta ”kontexten ange kvinnor och mäns positioner och 
maktrelationer. Könsbegreppet innefattar därmed både det sociala och det 
biologiska” (Bergqvist 1994:16). 

2.2 Feministisk metodologi 

Förekomsten av en särskild feministisk metod är ifrågasatt. Bergqvist skriver att 
”forskning om kön kännetecknas […] inte av metodval utan av det teoretiska 
angreppsättet.” (Bergqvist 1994:27). Erika Svedberg och Annica Kronsell menar 
dock att vissa gemensamma drag finns inom feministisk forskning ifråga om 
metod. Ett sådan handlar om relationen mellan forskaren och studieobjektet som 
uppstår i forskningsprocessen. Den relationen omöjliggör en total objektivitet 
eftersom forskarens identitet påverkar forskningsprocessen och därmed 
forskningsresultaten. Föreställningen om att forskaren kan och bör ha ett 
utifrånperspektiv är här utbytt mot en reflekterande hållning till 
forskningsprocessen (Svedberg & Kronsell 2003:56).  

Är det då helt meningslöst att eftersträva objektivitet i forskningsprocessen? 
Nej, begreppet dynamisk objektivitet är här användbart. Det syftar till en 
pluralistisk syn på kunskap som innebär att flera olika ”sanningar” kan existera 
samtidigt. Men eftersom varje kunskap grundas i identitetskonstruktioner blir 
intersubjektivitet i den positivistiska bemärkelsen omöjlig. Detta betyder att ingen 
annan kan nå fram till exakt samma resultat som jag genom att studera samma 
fenomen. Svedberg och Kronsell skriver att ”den du anser dig vara påverkar också 
hur du väljer att teoretisera kring och förklara olika fenomen i vardagen” 
(2003:59). Min ambition med denna uppsats är att göra tolkningsprocessen så 
transparant som möjligt för att underlätta för läsaren att följa mina tankegångar. 

2.2.1 Tillvägagångssätt  

Även om man är reflekterande och kritisk i sitt förhållningssätt behöver man 
konkreta metoder för att kunna redogöra för sitt tillvägagångssätt. Dessa kan vara 
traditionella metoder och här är det forskningsfrågan som styr valet (Svedberg & 
Kronsell 2003:62). Textanalyser är användbara om man ser lika mycket till det 
som står i texterna som till det som utelämnas (ibid:63). 

 Jag ska använda en ideologikritisk textanalys därför att den strävar efter att 
avslöja något som inte sägs rakt ut (t.ex att det finns en konflikt mellan kvinnors 
och mäns intressen inom SAP) och för att den samhälliga kontexten är viktig i 
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sådan analys (Berström & Boreus 2000:155ff). Det ligger nära den kritiska 
analysen att använda diskursanalys som textmetod. Den främsta anledningen till 
att jag inte gör det här är att diskursanalysen utgår från ett mer konstruktivistisk 
synsätt. Idéanalysen ser en materiell sfär utanför idéernas och analyserar 
handlingar efter det vilket stämmer bättre med min vetenskapliga utgångspunkt. 
Diskursanalysen är också lämpligare i frågor om sociala identiteter men det är inte 
identiteter jag studerar utan underliggande idéer om verkligheten (Bergström & 
Boréus 2000:237). 

När jag använder begreppet ideologi är det inte i bemärkelsen politisk ideologi 
som t.ex socialism, liberalism eller konservatism. Istället syftar jag på ett visst 
synsätt som genomsyrar SAP:s demokratisyn. Detta synsätt ingår i en allmänt 
accepterad föreställning om hur demokratin bäst bör organiseras och vilka ideal 
som ligger till grund för demokratiska processer. Jag följer en idétradition som 
härstammar från Marx av att studera ideologier som en funktion för att 
upprätthålla vissa sociala relationer och legitimera vissa gruppers makt och 
dominans över andra. Ideologier kan därför också fungera som uttryck för en 
intressekamp mellan olika grupper i samhället (Berström & Boréus 2000:152f). 

 Tolkningen av materialet som används i undersökningen är min egen men för 
att underlätta genomskinligheten har jag skapat kategoriseringar. Dessa kategorier 
är konstruktioner av renodlade strategier för kvinnor att driva sina intressen. 
Kategorierna syftar till att förtydliga mina teoretiska begrepp och deras inbördes 
relation samt att göra det möjligt att följa mina tolkningar av materialet.   

2.3 Material  

Det material jag har använt mig av är historiska beskrivningar av det 
socialdemokratiska kvinnoförbundet i form av vetenskaplig litteratur och mitt eget 
insamlade material.  

Det insamlade materialet kan delas upp i två kategorier, dels en som belyser 
föräldraförsäkringen och dels en som belyser kvinnoförbundets feministiska 
argumentation såsom den ser ut idag. Den första kategorin är insamlat efter 
principen om att det ska behandla föräldraförsäkringsfrågan och vara utgivet av 
antingen SAP eller kvinnoförbundet. Det är främst kvinnoförbundets kongress i 
Eskilstuna på våren 2005 och den socialdemokratiska partikongressen i Malmö på 
hösten samma år som materialet har kretsat kring. Eftersom SAP har som policy 
att inte ge ut kongressprotokollet i sin helhet förrän ett år efter kongressen har min 
tillgång till föräldraförsäkringsdebatten varit begränsad. Däremot har alla 
motioner och partistyrelsens utlåtande varit tillgängliga för mig. Eftersom 
debatten under partikongressen är en viktig informationskälla för mig med tanke 
på min frågeställning har jag valt att bredda mitt material till att även omfatta 
vissa tidningsartiklar som skrivits i samband med kongressen. Partimedlemmar 
har sedan fått bekräfta det som framkommer ur tidningsartiklarna om händelser 
under kongressen. Jag har även varit i kontakt med medlemmar i kvinnoförbundet 
om deras syn på debatten.  
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Den andra kategorin material behövde jag samla in för att få en uppfattning av 
hur förbundet har arbetat de senaste tjugo åren, eftersom att det nästan helt saknas 
litteratur om detta.  Det säger sig självt att detta arbete ligger utanför ramen för 
denna uppsats vilket gjorde mig tvungen att kraftigt begränsa mina ambitioner. 
Jag valde att låta kvinnoförbundet välja material åt mig genom att be dem ta fram 
material som visar på deras nuvarande feministiska argumentation. På detta sätt 
fick jag en bild av hur kvinnoförbundet själva vill framställa sin roll som 
kvinnointressets förespråkare inom partiet. Denna bild visar samtidigt en officiell 
linje som är godkänd av partiet. Detta gav mig en uppfattning av 
kvinnoförbundets nuvarande ställning inom partiet. Detta material är refererat i 
kapitel 3 och materialet om föräldraförsäkringen är refererat i kapitel 6.  
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3 Kvinnoförbundet S-kvinnor 

Det här kapitlet syftar till att skapa en bild av det socialdemokratiska 
kvinnoförbundets utveckling och förhållande till SAP.   

3.1.1 Kvinnoförbundets utveckling 

1907 samlades socialdemokratiska kvinnor i en egen kongress och frågan om 
huruvida ett kvinnoförbund skulle bildas eller inte diskuterades. Från kvinnornas 
sida fanns det en vilja att få mer inflytande och större närvaro i partiet och bakom 
detta låg även kravet på kvinnlig rösträtt. Från männens sida fanns det en uttalad 
ovilja som formulerades i partistyrelsens protokoll från 1908 om att ”[m]an borde 
inte under några förhållanden inom ett parti göra undantag för män eller kvinnor, 
då de alla ha samma intressen” (Karlsson 1996:75). Dessa intressen var dock helt 
anpassade efter männens klassintressen vilket blir tydligt, till exempel i att man 
argumenterade för att den manliga rösträtten skulle prioriteras i kampen för 
allmän rösträtt (ibid:73f). De socialdemokratiska kvinnorna fick istället stöd från 
borgliga kvinnoorganisationer och samarbetade (halvt i det dolda) för att driva 
den kvinnliga rösträtten (Björk 1999:292). Detta samarbete sågs inte med blida 
ögon från partiets sida trots att männen själva hade samarbetat med liberalerna för 
manlig rösträtt ett årtionde tidigare (Östberg 2000:57). Jag tolkar detta som att 
lojaliteten med männen inom samma klass var överordnat kvinnointressen och 
användes ständigt som ett argument mot kvinnors kollektiva krav på förändringar. 

När kvinnofrågor uppmärksammas i samhällsdebatten finns det en tendens att 
vilja mobilisera kvinnor inom de befintliga partierna. Konkurrensen om 
kvinnornas röster ökar plötsligt. I och med att kvinnor fick rösträtt 1921 
aktualiserades frågan om kvinnoförbund inom alla partier. Plötsligt blev det 
viktigt att mobilisera de kvinnliga väljarna och särorganisering i mindre eller 
större utsträckning av kvinnor tycktes rimligt. Ett socialdemokratiskt 
kvinnoförbund bildades 1920 med hänvisning till att det nu var ”nödvändigt […] 
att ägna stort intresse åt de speciella kvinnofrågorna” (Östberg 2000:58). Denna 
tendens skymtade även inom SAP i och med 1970-talets Grupp 8-rörelse 
(Karlsson 1996:155) och under ”hotet” från kvinnonätverket Stödstrumporna om 
att bilda ett kvinnoparti efter valet 1991 (Eduards 2002:69f). I nära tidsmässig 
anslutning till bildandet av partiet Feministiskt initiativ (Fi) våren 2005 lanserade 
SAP ett feministiskt nätverk med namnet Feministas vilket också har tolkats som 
en effekt av opinionstrycket. SAP svarar på samhällsopinionen genom att lyfta 
fram kvinnofrågor som prioriterade frågor inom partiet under korta perioder. Detta 
ger utrymme för kvinnoförbundet att få inflytande och radikalisera sina åsikter 
under dessa perioder (Karlsson 1996:156). 
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3.1.2 Den feministiska inriktningen 

Inför valet 1994 förtydligades förbundets feministiska inriktning. I Feministiskt 
handlingsprogram för 1990-talet  kan man läsa följande: ”Vi tar nu ett annorlunda 
steg jämfört med tidigare. Nu blir den kvinnopolitiska strategin överordnad de 
sakpolitiska frågorna.” (1993:3).  

 Utbildandet av kvinnor i politik, som har varit kvinnoförbundets primära 
uppgift, har haft som syfte att integrera kvinnor i politiken utan att ändra politiken 
efter kvinnors intressen som kvinnor (Karlsson 1996:60ff). Men i Feministiskt 
handlingsprogram för 1990-talet får kvinnor lära sig att förhålla sig till mäns 
makt när man skriver att: ”vi [måste] lära oss tyda mansspråket för att förstå 
debatten och i förekommande fall använda ‘deras’ uttryck för att nå resultat.” 
(1993:12). 

Kvinnoförbundet har också sedan 1950-talet beskrivit sig som ett avantgarde 
med syfte att lyfta upp frågor innan de är mogna för ett partiprogram (Karlsson 
1996:52). Sedan 1999 när förbundets yngre kvinnor organiserade sig i nätverket 
Avantgarde har denna uppgift synliggjorts. Denna uppgift kan tolkas i positiv 
mening som att går före, att staka ut riktningen för partiet men det medför också 
en annan mer negativ tolkning. Att ”gå före” kan innebära att man inte behöver ta 
dessa idéer på allvar på grund av att kraven från Avantgarde inte behöver omsättas 
i praktiken än. Den feministiska inriktningen på partiet är något som tillhör 
framtidens politik och därmed lämnas utrymme för att ignorera frågorna i nuläget.  

Trots radikaliseringen av förbundet på 1990-talet är det tydligt att man vill 
tillhöra det socialdemokratiska partiet när man i Feministiskt handlingsprogram 
för 1990-talet  skriver:  
 

En röst i valet på ett kvinnoparti skulle […] skada den politiska vänstern och därmed 
bana väg för fortsatt högerstyre i Sverige. Detta är det största hotet mot kvinnors 
frihet och kvinnors rättigheter. (1993:20) 

 
Lojaliteten med klasskampen är tydlig. Könskampen kan inte föras utan 
klasskampen och detta motiverar att organisera sig som kvinnor inom ett 
socialdemokratiskt parti.  

3.1.3 Kvinnoförbundets formella inflytande 

Formellt är kvinnoförbundet en sidoorganisation till SAP att jämställa med 
ungdomsförbundet SSU eller broderskapsförbundet SKSF (för kristna 
socialdemokrater) (Karlsson 1996:26). Kvinnoförbundet är organiserat som ett 
miniformat av partiet med lokala kvinnoklubbar kopplade till kvinnodistrikt. 
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen och mellan kongresserna leds 
arbetet av förbundsstyrelsen (kvinnoförbundets stadgar från 1994). Fram till 1960-
talet växte antalet medlemmar till över 70 000 men sedan dess har medlemsantalet 
sjunkit samtidigt som fler kvinnor har kommit med i partiet genom andra vägar 
(Karlsson 1996:57). Efter 1950-talet försvann det starka sambandet mellan aktiva 
s-kvinnor och kvinnoförbundet och andra vägar öppnas för kvinnor att ta sig in i 
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partipolitiken. ”Från 1970-talets mitt var det inte längre ett axiom att en (s)-
riksdagskvinna också var kvinnoklubbist” konstaterar Karlsson (1996:58). Att de 
ordinära karriärmöjligheterna blev lättillgängligare för kvinnor gjorde att ett 
gemensamt kvinnointresse inte lika lätt kunde definieras längre (ibid). Fortfarande 
är det dock så att kvinnoförbundet är den enda officiella förespråkaren av ett 
kvinnointresse inom partiet. Ingen annan sidoorganisation har den uppgiften även 
om alla kvinnor inom partiet inte alltid förespråkar samma intresse som förbundet. 

Medlemsstatistiken från 2003 redovisar totalt 9513 medlemmar vilket är en 
medlemsminskning med nästan tusen medlemmar på två år (S-kvinnors 
verksamhetsberättelse, 2003). Det minskade medlemstalet ska ses i jämförelse 
med en allmänt minskande partiidentifikation och sjunkande partimedlemsantal 
som kan skönjas generellt i Sverige (Holmberg 2000:192f). Förbundets ekonomi 
grundas på partistöd, medlemsavgifter och statsbidrag. Medlemsavgifterna låg 
2003 på ca 1 miljon kronor, partistödet på ca 3,5 miljoner kronor2 och 
statsanslaget uppgick till ca 300 000 kronor (S-kvinnors verksamhetsberättelse, 
2003).  

Som sidoorganisation kan kvinnoförbundet inte lägga egna motioner till 
partikongressen som arrangeras var fjärde år och är partiets högsta beslutande 
organ. Istället måste varje motion från s-kvinnor gå via SAP:s arbetarkommuner 
innan de kan läggas fram centralt på en partikongress. En motivering till detta är 
att om motionen inte blir antagen av den lokala arbetarkommunen kommer den 
troligen inte att bifallas av partiet centralt heller (Frågor till förbundsstyrelsen s. 
9). Kvinnoförbundet har tillsammans med SSU en särställning som 
sidoorganisation genom att vara adjungerad till partistyrelsen och verkställande 
utskottet för hela partiet, dock endast med yttranderätt och utan rösträtt (Karlsson 
1996:27). Kvinnoförbundets styrelse svarar själv på hur man uppnår inflytande 
inom partiet i Frågor till förbundsstyrelsen genom att konstatera att ”[i]nflytandet 
i partiet bygger på hur många vi är och hur aktiva vi är.” (s. 10).    

3.2 En paradox 

Kvinnoförbundets position inom partiet är en i många avseenden en paradox. 
Blandningen av integrering och särorganisering som finns i förbundet kan kanske 
ses som en illustration över det dilemma som hela det feministiska projektet i 
praktiken innebär. Kvinnor handlar tillsammans, och understryker därmed sitt 
kön, för att nå målet om att kunna upplösa könsskillnaderna och därmed förinta 
kvinnors underordning (Bergqvist 1994:180). Det kräver en ständig balansakt 
mellan att understryka könsskillnaderna (genom särorganisering) och att utjämna 
dem (genom integrering). Kvinnoförbundet har brottats med denna fråga sedan 
starten genom att ha haft målsättningen att avskaffa sig själv när maktrelationerna 

                                                           
2 En statlig utredning från 2004 föreslår att samtliga kvinnoförbund ska garanteras 10% av det statliga 
partistödet, vilket skulle innebära att socialdemokratiska kvinnoförbundet skulle få 4,59 miljoner kronor från 
faderpartiet (SOU 2004:59, s. 20). 
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är jämna och kvinnors intressen integrerade i partiet (Karlsson 1996:28). Trots att 
SAP nu är ett uttalat feministiskt parti verkar inte kvinnoförbundet se sig själva 
som överflödiga. Förbundsordföranden Nalin Pekul beskriver sin syn på saken 
genom att säga att ”[d]et tog 112 år för partiet att kalla sig för en feministisk 
rörelse och jag brukar säga att det säkert kommer ta längre tid till det att vi också 
lever efter detta” (Nalin Pekuls tal på förbundsmötet 2005, s. 1). Det finns en 
mindre positiv sida av kvinnoförbundets organisationsform som Gunnela Björk 
lyfter fram. Att sidoorganisera kvinnointresset och att framställa kvinnor som en 
av många grupper som behöver representeras menar hon är en uppdelning byggd 
på ”mäns många olika legitima intressen och kvinnornas gemensamma 
särintresse” (1999:271).  
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4 Teoretiskt ramverk 

För att kunna förstå vilka konsekvenser kvinnors särorganisering i ett 
kvinnoförbund får inom SAP behöver jag ett precist teoretiskt ramverk. Det 
socialdemokratiska kvinnoförbundet har som övergripande mål att vara en 
organisation ”som företräder kvinnors intressen och rättigheter”(www.s-
kvinnor.se). Denna formulering tar jag fasta på och behöver därför utveckla en 
teoretisk ram som dels innefattar begreppet intresse och dels definierar vad att 
företräda (att representera) innebär.    

4.1 Intressen 

Anna G. Jónasdóttir (1994) gör en grundlig genomgång av intressebegreppets 
användning inom feministisk teori. Hon tar fasta på den ursprungliga tvådelade 
innebörden av intresse genom att tillskriva begreppet både en formaspekt och en 
innehållslig aspekt. Formaspekten innebär att bäraren av intresset kräver att få 
delta i och vara med och kontrollera sin omgivning medan den innehållsliga 
aspekten syftar på preferensens, behovets eller önskningens innebörd. 
Formaspekten ska betraktas som ett objektivt intresse medan frågan om innehållet 
bör förbli öppen och subjektiv, resonerar Jónasdottir (1994:154f). Det främsta 
skälet till det är att innehållet av intresset är beroende av subjektiva erfarenheter 
och specifika omständigheter medan kravet på att få delta är en förutsättning för 
att kunna genomföra den innehållsliga aspekten av intresset. Det finns andra 
teoretiker som har försökt sig på att definiera några ramar för kvinnors 
gemensamma innehållsliga intressen. Lena Wängnerud menar att en 
innehållsaspekt av intresse som delas av alla kvinnor är att öka sin autonomi. Ett 
första steg för att göra detta är att politisera kvinnofrågor (2000:69f). Detta utgör 
dock en vid och principiell definition av intresse och måste i det praktiska 
politiska arbetet specificeras till konkreta förslag. Anne Phillips menar att 
kvinnors intressen (innehållet) inte ska förstås som intressen ”delade av alla 
kvinnor” utan som intressen som många kvinnor har och som män inte i samma 
utsträckning har. T.ex är barnafödande, exponering för sexuellt våld och frågor 
om avlönat/oavlönat arbete sådana områden (Phillips 2000:86f). 

Jónasdóttir ser det objektiva intresset som möjligheten att välja och inte 
resultatet av valet och menar att information och deltagande är förutsättningen för 
att detta objektiva intresse ska tillgodoses (Jónasdóttir 1994:166f). Men hon 
problematiserar formaspekten ytterligare genom att visa på skillnaden mellan det 
hon kallar enkel närvaro och kontrollerad närvaro, där den förra innebär formella 
rättigheter att delta medan den senare syftar till verkligt aktivt deltagande med 

http://www.s-kvinnor.se/
http://www.s-kvinnor.se/
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reell möjlighet att påverka (Jónasdóttir 1994:171). Det betyder för kvinnors del att 
det inte bara krävs att man får tillträde till politiken utan också att man måste få 
verkligt inflytande över de politiska besluten för att kunna inkluderas i 
allmänintresset.  

4.1.1 Makten över intresset 

Att maktrelationer är viktiga för att förstå hur kvinnors intressen behandlas inom 
SAP blir i detta resonemang tydligt.  Jag har låtit mig inspireras av Steven Lukes 
tolkning av makt och hur makt påverkar våra intressen. Dessa begrepp hänger 
ihop genom att makt påverkar hur människor kan tillgodogöra sig sina intressen. 
Lukes delar in maktbegreppet i tre dimensioner som utgör olika sätt att se på 
makt, där den första dimensionens makt är snäv och den tredje dimensionen bred i 
sitt omfång. Lukes gör kopplingen mellan makt och intresse tydlig när han skriver 
att: “[t]o speak of the third dimension of […] power is to speak of interests 
imputed to and unrecognised by the actor.” (2005:146). Den tredje dimensionen 
av makt påverkar människors intressen och preferenser utan att individen själv är 
medveten om det. Det är anledningen till att makt kan verka även i situationer 
utan varken dold eller öppen konflikt (Lukes 2005:80f). Dominerade individer ser 
sig inte som föremål för maktutövning utan accepterar sin underordning som 
något självklart. Dessutom för underordningen ofta med sig ett visst mått av 
positiva effekter även för den som blir dominerad (Lukes 2005:124ff). 

Adaptiva preferenser (adaptive preferences) (se Lukes 2005:134ff) är ett 
vanligt begrepp när man talar om makt och intressen. Det betyder att intressen inte 
ska ses som statiska utan som flexibla och formbara efter omständigheter och 
kontexter. Cass Sunstein kritiserar användningen av begreppet preferens som om 
det var stabilt och grundat i rationella överväganden om det bästa valet för varje 
enskild individ. Han ser istället preferenser som adaptiva och menar att kontexten, 
lagar och regler, historiska val och kulturen formar preferenser (1991:5). Därför 
bör demokratiska institutioners viktigaste uppgift vara att skapa autonomi i 
processen som formar människors preferenser. Detta kan göras genom att 
tillhandhålla information och möjligheter för människor att välja fritt mellan olika 
alternativ (1991:15). 

Användandet av objektiva intressen för med sig frågor av moralisk och etisk 
karaktär. Vad består objektiva intressen av och vem har rätt att definiera vilka 
intressen som hör till den kategorin? Lukes menar att genom att den som använder 
begreppet objektiva intressen definierar sina metodologiska och teoretiska 
utgångspunkter kan objektiva intressen tillskrivas olika innehåll. Det är inte ett 
specifikt innehåll utan medvetenheten om att makt påverkar och formar intressen 
som Lukes framförallt argumenterar för (Lukes 2005:148). Lukes menar dock att 
forskning inte kan ignorera företeelser med motivet att de är för metodologiskt 
komplicerade (Lukes 2005:64).  
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4.2 Kvinnors närvaro 

Frågan som medborgarna ställs inför i de representativa demokratimodeller som 
bygger på principen om åsiktsröstning är vad som representeras, inte vem som 
representerar (Phillips 2000:15). Men om man inte helt förkastar tanken på att 
idéer och erfarenheter är sammankopplade blir frågan om vem representanten är 
av intresse. Det görs en uppdelning mellan den fysiska (deskriptiva) 
representationen och den intressebaserade (substantiella) representationen i dessa 
teorier. För mitt syfte – att undersöka hur kvinnors intresse hanteras inom 
partipolitiken – blir denna distinktion användbar. 

4.2.1  Deskriptiv representation 

Att de politiska representanterna ska vara ett tvärsnitt av befolkningen i fråga om 
sociala grupper - så kallad social eller deskriptiv representation - är ett vanligt 
mått på bra och rättvis representation (Bergqvist 1994:65).  

Anne Phillips driver en normativ argumentation till den deskriptiva 
representationens fördel. Hon menar att det finns en symboliskt viktig betydelse 
av att alla grupper i samhället finns representerade i beslutande organ (Phillips 
2000:60). Liknande argument återfinns hos Jane J. Mansbridge som skriver att 
deskriptiv representation ger legitimitet åt politiska beslut och ökar känslan av 
rättvisa och social mening hos medborgarna (Mansbridge 19993).  

Phillips ser deskriptiv representation som en lösning på klumpigheten i 
partipolitikens idépaket. Alla frågor som tas upp under en mandatperiod finns inte 
nedskrivna i partiernas valprogram och gör att representanterna ofta får ”falla 
tillbaka på sitt eget omdöme eller sina egna fördomar” (2000:58). Då är det viktigt 
att dessa omdömen och fördomar är representativa för befolkningen som helhet. 
Christina Bergqvist motiverar tanken på att erfarenheter (av att tillhöra det ena 
könet) och intressen är kopplade till varandra när hon skriver: ”Tror vi att kön är 
irrelevant för åsiktsrepresentativitet och demokrati så skulle 
könssammansättningen inte spela någon roll, men då skulle troligen heller inget 
kön vara systematiskt underrepresenterat” (Bergqvist 1994:68). Mansbridge 
(1999) menar att representanterna både bör se ut och leva ungefär som den grupp 
de representerar. Det viktigaste är dock att gruppen och representanterna har 
delade erfarenheter och perspektiv. För att undvika essentialistiska 
stereotypiseringar av gruppmedlemmarna är det bra om flera representanter från 
gruppen finns, så att gruppens inbördes heterogenitet kan speglas. Iris Marion 
Young gör en distinktion mellan begreppen intresse, åsikt och perspektiv där 
perspektiv ges en innebörd som påminner om Mansbridges. Hon menar att olika 
perspektiv uppkommer från olika erfarenheter, historia och social kunskap och 
bildar sociala grupper. Dessa grupper behöver dock inte dela åsikter eller 
intressen. Perspektiv kan aldrig göras illegitima på samma sätt som intressen eller 

                                                           
3 Sidnummer saknas. 
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åsikter. En grupp som delar perspektiv delar en utgångspunkt, en grupp som delar 
ett intresse delar en lösning. Genom att definiera sociala grupper utifrån att de har 
ett delat perspektiv menar Young att man undviker att blanda in essentialism i 
grupprepresentation (Young 2000:134ff). 

Phillips ser preferenser och intressen som adaptiva och därför måste 
demokratin ge utrymme för intressen att formas och därefter ges möjlighet att nå 
den politiska dagordningen. Politiska diskussioner där flera samhällsgrupper är 
närvarande ger större möjlighet till att nya intressen ska formuleras än om samma 
intressen gång på gång ställs mot varandra (Phillips 2000:59f). Mansbridge (1999) 
ser deskriptiv representation som en förutsättning för samtalsdemokratiska 
processer därför att kommunikationen och den ömsesidiga förståelsen mellan 
grupper förbättras om de olika perspektiven får mötas. Cass Sunstein har en 
liknande argumentation när han förespråkar samtal i demokratiska processer 
därför att han anser att människor går ifrån egenintresse-argumenten om de 
tvingas möta andra med andra intressen (1991:16ff).  

Chantal Mouffe har också argumenterat för grupprepresentationens fördelar. 
Hennes syfte med att grupper med skilda intressen ska finnas representerade är 
dock inte att detta leder till bättre beslut grundade på samförstånd och rationalitet. 
Hon utgår ifrån att grupprepresentation är en förutsättning för att olika 
ståndpunkter ska få utrymme att mötas i den offentliga sfären. Men till skillnad 
från Mansbridge och Sunstein anser Mouffe att dessa möten mellan olika åsikter 
omöjligt kan resultera i samförstånd eller konsensus utan bör stå just i konflikt 
med varandra. Chantal Mouffe betonar att alla identiteter är relationella. 
Kollektiva identiteter förutsätter en vi/dem relation därför att konstruerandet av 
identiteter grundas i att det finns något externt att spegla sig mot. Identiteten som 
kvinna blir oförståelig och meningslös om inte en motsats finns, alltså gruppen 
män. Denna vi/dem relation hotar emellertid ständigt att utvecklas till en 
vän/fiende relation, det som Mouffe kallar antagonism (2005:14ff). Tanken att 
konsensus i intressekonflikter ska kunna uppnås genom rationella samtal och 
opartiska procedurer menar Mouffe är både ett teoretiskt misstag och politiskt 
farligt. Det leder till att endast en hegemonisk ideologi ges legitimitet istället för 
flera olika. Hon skriver att ”every order is political and based on some form of 
exclusion” (2005:18) Demokratins viktigaste uppgift är därför att ge utrymme för 
flera olika hegemoniska projekt som tillåts agera parallellt inom den politiska 
sfären (Mouffe 2005:2ff). Mouffes betoning på konfliktdimensionen inom 
politiken som ett sätt att stävja makten är en utgångspunkt som jag tar med mig i 
analysen av SAP:s hantering av kvinnoförbundets krav.  

 Den teoretiska diskussionen om deskriptiv representation har sin praktiska 
motsvarighet i de argument som brukar sammanfattas som rättviseargumentet 
som kvinnor har använt för att få tillträde till representativa poster. 
Rättviseargumentet syftar till att uppmärksamma det orättvisa i att kvinnor, som 
utgör halva befolkningen, är mer eller mindre exkluderade från representationen. 
Tanken är ju att representanterna ska utgöra ett genomsnitt av befolkningen och 
att kvinnor är så få ter sig märkligt i det perspektivet. Rättviseargumentet säger 
ingenting om huruvida kvinnors intressen bara kan uttryckas genom att kvinnor 
närvarar i politiken utan handlar om att kvinnor ska få fullvärdiga demokratiska 
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rättigheter. Att det politiska innehållet skulle ändras genom att kvinnor blir 
representanter är inte garanterat (SOU 1987:19 s, 51, Eduards 2002:51ff, Phillips 
2000: 80ff). 

Deskriptiv representation och rättviseargumentet garanterar inte att 
substantiell representation uppstår men det är en förutsättning för att det politiska 
innehållet ska bli mer anpassat efter kvinnor (Phillips 2000:70). I Sverige är 
deskriptiv representation av kön uppnått sedan tio år tillbaka. Men hur är det med 
kvinnors intressen, är de representerade än? 

4.2.2  Intresseskillnader mellan könen  

Oavsett hur man väljer att förstå och förklara olikheter mellan könen kvarstår det 
faktum att kvinnors och mäns politiska åsikter på många områden skiljer sig åt. 
Män är mer intresserade av utrikespolitik, ekonomiska frågor, skatter och 
produktion av varor och tjänster medan kvinnor intresserar sig för frågor som rör 
barn, omvårdnad, socialpolitik, miljö och kultur. I sakfrågor som rör 6-
timmarsdag, kärnkraft, den offentliga sektorn och pornografi finns det tydliga 
skillnader mellan mäns och kvinnors åsikter. Det är däremot ingen större skillnad 
i åsikter mellan kvinnliga väljare och kvinnliga riksdagsledamöter (Eduards 
2002:24ff). Lena Wängneruds undersökning av kvinnors och mäns intressen i 
riksdagen visar att kvinnorna arbetar mer aktivt med jämställdhetsfrågor än män 
och därmed kan sägas driva kvinnors intressen i högre grad än män, trots att de är 
valda på samma partipartiprogram (Wängnerud 2000:84). Drygt 50 % av de 
kvinnliga riksdagsledamöterna anser att det för dem personligen är viktigt att 
driva kvinnors intressen medan bara 9 % av männen gör samma värdering 
(Wängnerud 2000:75). Men att driva ett kvinnointresse i det åsiktsbaserade 
partisystem som Sverige har gör att ansvarsutkrävningen blir lidande. Kvinnliga 
representanter sätts i ett ansvarsdilemma mellan att representera partiprogram 
(som ofta bygger på en tanke om ett ”allmänintresse” som grundas på män som 
norm) och ospecificerade och diffusa ”kvinnointressen” som i stort sätt kan se ut 
hur som helst i konkretiserad form. Betonas ansvar och mandatets bindning till 
partiprogrammet så spelar frågan om vem representanten är ingen roll. Men, som 
Phillips påpekar, i realiteten har representanten ett ganska stort mått av autonomi 
från partiprogrammet och därmed avgörs många frågor på andra mer personliga 
premisser än partiets tolkning av ”allmänintresset” (Phillips 2000:96ff). 

Sören Holmbergs kvantitativa väljarstudier visar att skillnader i kön, 
samhällsklass och ålder är viktiga faktorer för åsiktsskillnader mellan svenska 
väljare (Holmberg 2000:196). Som tidigare har fastslagits är våra partier 
anpassade efter klassröstning men saknar helt den dimension av könstillhörighet 
som tydligen finns i väljarkårens åsikter. Phillips understryker att 
klassdimensionen av partipolitiken är särskilt klumpig i dagens komplexa 
samhälle och att klass inte har en lika stor sammanhållande kraft som vänster-
höger skalan ger intryck av (2000:57). Det faktum att kvinnor och män ger uttryck 
för olika intressen understryker vikten av att även den innehållsliga aspekten av 
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kvinnors intressen måste representeras i politiken för att allmänintresset ska bli en 
avspegling av folkviljan.  

4.2.3 Kvinnors krav på substantiell representation 

Förutom kravet på rättvisa har kvinnor använt sig av argument som betonar att 
deras intressen behöver ges plats i politiken. Intresseargumentet har bland annat 
använts i debatten för att öka kvinnors närvaro i svensk politik. Eduards beskriver 
argumenten i utredningen Varannan damernas (SOU 1987:19) som ett exempel 
på intresseargumentering. Denna utredning låg till grund för kvoteringen av 
kvinnor till politiska poster som SAP införde inför valet 1994 och som sedan 
följdes av de flesta andra partier (Eduards 2002:48ff). Det socialdemokratiska 
kvinnoförbundet hade då drivit frågan om könskvoteringsystem i femton års tid 
(Karlsson 1996:156ff). Detta argument bygger på att kvinnor som grupp har vissa 
intressen, och att dessa utan kvinnors närvaro i politiken riskerar att förbli 
förbisedda. I Varannan damernas drar man slutsatsen att ”Om inte kvinnors 
intressen blir företrädda i beslutande församlingar blir såväl demokratin som 
besluten ofullständiga” (SOU 1987:19, s. 55). 

Intresseargumentet ställer krav på att kvinnor inte bara ska få närvara i 
beslutande organ utan även att deras subjektiva intressen ska få gehör och 
inflytande över demokratins resultat. Rättviseargumentet koncentrerar sig på 
demokratins input (att rättvisa uppnås i de demokratiska procedurerna) medan 
intresseargumentet betonar att demokratins output ska vara rättvis 
(policyresultaten och beslut ska gynna kvinnors intressen) (Phillips 2000:52).  

4.2.4 Kvinnor möter motstånd 

I den demokratiska inputen handlar rättvisa om att olika perspektiv ska 
representeras men när man ska avgöra om outputen är rättvis går det inte längre 
att tala om perspektiv och erfarenheter utan någonstans på vägen måste dessa ha 
blivit omvandlade till intressen, åsikter och konkreta förslag. För att denna 
omvandling ska ske krävs det att kvinnor går samman och formulerar kollektiva 
intressen (Phillips 2000:71). Det är alltså viktigt att kvinnor agerar kollektivt som 
kvinnor för att deras intressen ska bli representerade i allmänintresset. Denna 
handling visar sig emellertid möta motstånd från den etablerade politiska 
ordningen. 

 Maud Eduards argumenterar för att det finns en tydlig norm inom det 
demokratiska systemet om att kön inte får utgöra en politisk dimension. En 
intressekonflikt eller maktkamp mellan könen får aldrig bli explicit eller utmana 
den institutionaliserade klasskonflikten som utgör grunden för dagens 
partisammansättning (Eduards 2002:39). Eduards menar att detta är det mest 
förbjudna som man kan göra inom politiken (ibid:157). Trots att en 
könsdimension inte får bli explicit inom politiken finns det en tydlig förväntning 
på att kvinnor när de närvarar i politiken ska förändra det politiska innehållet. 
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Men denna förväntning avslöjar att politiken är allt annat än könsneutral. Varför 
skulle annars närvaron av ett nytt kön göra någon skillnad (Eduards 2002:40)? 
Eduards konstaterar att: ”Den demokratiska ordningen framstår som normal på 
bekostnad av att kvinnor görs onormala.”(2002:41). Att framställa kvinnor som 
”onormala” gör att kvinnors intressen blir betraktade som någonting utanför 
allmänintresset. Eduards skriver att ”[k]vinnors försvar av välfärdsstaten 
betecknas som ett (konserverande) särintresse, medan exempelvis unga män som 
vänder den offentliga sektorn ryggen inte utsätts för motsvarande kritik.” 
(2002:27). Att kvinnor ofta blir utmålade som en grupp, inom forskning såväl som 
inom politik och medier, bekräftar kvinnors särart och belyser kvinnor som 
könsgrupp. Kvinnor som grupp ställs i relation till den neutrala allmänna massan, 
som utgörs av män (Eduards 2002:36). Motståndet mot kvinnors kollektiva 
agerande och krav på att kvinnors intressen ska räknas till allmänintresset tar sig 
olika uttryck i form av exkluderingsmekanismer.  

4.2.5 Exkluderingsmekanismer   

Youngs uppdelning mellan intern och extern exkludering av grupper beskriver 
vilka mekanismer dominerande grupper kan använda för att stänga ute andra 
grupper som gör anspråk på att få inflytande och makt. Extern exkludering 
betyder att grupper, som borde ha inflytande över en fråga eftersom de påverkas 
av den, på ett eller annat sätt utestängs från beslutsfattandet. Ojämlikhet i resurser 
är vanliga anledningar till att vissa har möjlighet att exkludera andra, trots att de 
formellt sätt har lika rättigheter att delta. Den externa exkluderingen handlar om 
att kontrollera dagordningen och att driva igenom sina intressen genom att 
utestänga andra kontrasterande intressen (Young 2000:53ff). Kvinnor var utsatta 
för denna typ av exkludering från den kvinnliga rösträttens införande och fram till 
1994 när könsfördelningen i riksdagen blev jämn. Extern exkludering hindrar 
kvinnors deskriptiva representation och gör att kvinnors objektiva intresse av att 
närvara inte uppfylls. 

Intern exkludering är i mindre utsträckning uppmärksammad och svårare att 
studera därför att det är en mindre synlig form av exkludering än den externa. Det 
handlar om att tidigare exkluderade grupper ges tillträde till beslutsfattande men 
väl där ignoreras deras åsikter. Grupper som utsätts för intern exkludering erfar 
hur de, trots formell närvaro, inte ges möjlighet att påverka andra personers 
tänkande och att deras argument inte ger avtryck i resultaten av diskussionerna 
(Young 2000:55f). Den interna exkluderingen är nära kopplad till begreppet enkel 
närvaro därför att den hindrar grupper som nått deskriptiv representation från att 
nå kontrollerad närvaro och därmed substantiell representation. 
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4.3 Sammanfattning  

Intressen har en formaspekt och en innehållsaspekt varav formaspekten kan ses 
som ett objektivt intresse för kvinnor av att få närvara vid beslutsfattandet. 
Kvinnors objektiva intresse kan tillgodoses genom att kvinnor får deskriptiv 
representation inom politiken. Detta har kvinnor i Sverige sedan tio år tillbaka. 
Men Anna G. Jónasdóttirs uppdelning mellan enkel eller kontrollerad närvaro 
visar på de hinder som finns för att den deskriptiva representationen ska utvecklas 
till en substantiell representation. Substantiell representation är en förutsättning 
för att även innehållsaspekten av kvinnors intressen ska tillgodoses. Det räcker 
inte med att kvinnor närvarar i formell mening i valda församlingar, de måste 
också kunna påverka beslut och driva sina olika subjektiva intressen som kvinnor. 
Att sträva efter substantiell representation är med andra ord att kräva kvinnors 
kontrollerade närvaro inom politiken.  

När kvinnor försöker uppnå substantiell representation genom att kollektivt 
agera som kvinnor möts de av motstånd eftersom de synliggör en könsdimension 
inom politiken genom att hävda intressen som bygger på kvinnors perspektiv och 
erfarenheter. Detta motstånd tar sig ofta formen av olika subtila 
exkluderingsmekanismer som kan benämnas intern exkludering.  
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5 Analysram  

För att kunna använda min teoretiska begreppskarta när jag studerar frågan om 
föräldraförsäkringen inom SAP behöver jag omvandla denna till ett 
operationaliserbart redskap. Jag har därför skapat två kategorier som utgör 
renodlade strategier för kvinnor att driva sina intressen i politiken. Strategierna 
varierar dock i hur starkt de betonar vikten av en kontrollerad närvaro och 
substantiell representation. Den ena kategorin kallar jag Konsensus-strategin och 
den andra Konflikt-strategin.   

5.1 Inspirationskällor  

Gunnel Karlsson beskriver det dilemma som det socialdemokratiska 
kvinnoförbundet är försatt i genom att konstatera att könskonflikten, som ofta 
ignoreras inom partiet, finns ”inbyggd i själva organiseringsformen, i 
särorganiseringen av kvinnor” (1996:35). Karlssons undersökning visar att 
kvinnoförbundet har löst detta dilemma genom att använda sig av vad hon kallar 
den dubbla strategin. Kvinnoförbundet och partiet har haft ett gemensamt mål i 
att uppnå partienighet i frågor, men till skillnad från partiet har kvinnoförbundet 
kämpat för att denna enighet inte ska uppnås på bekostnad av kvinnointresset. 
Strategin bygger på att omvandla kvinnofrågorna från att ha en tydlig 
könsdimension till att bli könsneutrala och därmed legitima som partifrågor. 
Denna omvandlingsprocess har kvinnoförbundet upprepade gånger deltagit i och 
ofta har det handlat om att förvandla kvinnofrågor till familjefrågor. 
”Kompromisser som gjordes i samband med den nödvändiga, partistrategiska 
omvandlingen balanserades av frihet i rollen som radikal pådrivare vid sidan av 
partiet” skriver Karlsson (1996:332). Karlsson betecknar rollen som 
kvinnoorganisation som självständighetsstrategin och rollen som partiorganisation 
som partistrategin (ibid:333). Dubbelheten som denna strategi innefattar kan även 
beskrivas som ett spänningsförhållande mellan konflikt och konsensus med partiet 
eftersom kvinnoförbundet i sin organisationsform betonar en latent könskonflikt 
som uppstår vid formulerandet av partiintresset. 

Mina kategoriseringar är också inspirerade av Maud Eduards. Hon ser två 
inriktningar för kvinnors organisering inom partipolitiken. Den ena står 
Moderatkvinnorna för och bygger på tanken att kvinnor inte behöver någon 
speciell organisation inom partiet för att driva sina intressen därför att män och 
kvinnor deltar på lika villkor. Den andra inriktningen står S-kvinnorna 
tillsammans med Vänsterpartiet för. Den bygger på tanken att kvinnor är 
underordnade som grupp och därför behöver organisera sig separat för att kunna 



 

 23 

driva igenom sina intressen i faderpartiet (Eduards 2002:29). Jag vill utveckla 
Karlssons ”dubbla strategi” och lägga till det socialdemokratiska 
kvinnoförbundets förståelse av mäns företräde i formulerandet av partiintresset 
som Maud Eduards identifierar. Utvecklandet består i att koppla mina teoretiska 
begrepp till de två roller som inryms i kvinnoförbundet – kvinnoorganisations-
rollen och partiorganisationsrollen. Dessa roller har var sin strategi kopplat till sig. 
Kvinnoorganisationsrollen innebär en konflikt-strategi medan partiorganisations-
rollen kräver att en konsensus-strategi betonas.   

5.2 Kategoriseringar 

Konsensus –strategin handlar om att anpassa sig till synen på politiken som 
könsneutral och gör att kvinnor inte öppet kan hävda några intressen som kvinnor. 
Frågor som direkt pekar på relationen mellan män och kvinnor blir därmed svåra 
att driva eftersom de synliggör en maktrelation mellan könen. Konsensus-strategin 
är effektiv för att förverkliga kvinnors objektiva intresse av att delta vid 
formulerandet av allmänintresset eftersom argument om rättvisa är 
okontroversiella och stämmer väl överens med idéer om demokratiska 
grundprinciper. Men eftersom demokratiska principer i praktiken har tolkats av 
män är allmänintresset starkt förknippat med en föreställning om könsneutralitet. 
Detta gör att kvinnors närvaro förblir enkel eftersom när kvinnors ställer krav på 
att kvinnors intressen ska synliggöras i politiska beslut uppstår en otillåten 
könsdimension i politiken. Däremot kan kvinnor driva intressen som moderater, 
socialdemokrater eller folkpartister och därigenom få kontrollerad närvaro i 
politiken. Kvinnors deskriptiva representation har goda möjligheter att 
förverkligas med denna strategi medan den substantiella representation borde vara 
tämligen omöjlig att kombinera med en renodlad konsensus-strategi. 

Konflikt-strategin definierar jag som att kvinnor bildar en fristående 
organisation som företräder kvinnors intressen. Ju mer särorganiserade kvinnor är 
ju större utrymme finns för dem att formulera gemensamma intressen som 
kvinnor. Trots att en substantiell representation av kvinnor är målet med denna 
strategi innebär det inte att möjligheten att uppnå detta är större än i konsensus-
strategin. Problemet med konflikt-strategin är att det är en tydlig kollektiv 
kvinnoaktion och därmed utgör det ett hot mot principen om politikens 
könsneutralitet. Eftersom kvinnor som använder denna strategi är medvetna om 
sin underordnade ställning i relation till gruppen män är det troligt att deras 
intressen i många fall kommer att synliggöra relationerna mellan könen och kräva 
förändring i de relationerna. Maud Eduards skriver att ”[j]ag tänker mig att dessa 
praktiker, just på grund av att de benämner kön i makttermer, utgör en radikal 
utmaning för den rådande demokratiska ordningen” (2002:158). Risken är stor att 
denna organisationsform istället för att anpassa systemet efter sig, tvingas anpassa 
sig själv efter systemet. Även om kvinnor inom sin egen organisation skulle 
kunna utveckla nya normer för partipolitik är det inte någon garanti för att hela det 
politiska systemet skulle ändras. En renodlad konflikt-strategi har alltså, till 
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skillnad från konsensus-strategin, små möjligheter att uppnå deskriptiv 
representation inom partipolitiken och eftersom detta är en förutsättning för den 
substantiella representationen är konflikt-strategin en riskabel strategi.  

Konsensus-strategin underlättar för kvinnor att uppnå deskriptiv representation 
inom partiet men försvårar möjligheten att uppnå kontrollerad närvaro och 
substantiell representation. Konflikt-strategin har bättre möjligheter att formulera 
kvinnointressen men möter ofta motstånd som gör att närvaro i någon form – 
såväl enkel som kontrollerad - blir svåruppnåelig. Slutligen bör sägas att i de fall 
som kvinnor uppnår deskriptiv representation, oavsett om det är med konsensus-
strategin eller konflikt-strategin, återstår alltid risken att utsättas för intern 
exkludering från formulerandet av allmänintresset.  

I genomgången av textmaterialet om föräldraförsäkringen kommer jag att leta 
efter tecken på att konflikt-strategin eller konsensus-strategin används av 
förbundet och sedan studera hur den strategin blir mottagen av partiet.  
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6 Textanalys 

Den nuvarande förbundsordföranden Nalin Pekul skriver i Frågor till 
förbundsstyrelsen angående förbundets strategi att: 
 

Vår strategi har varit att fokusera på få frågor för att uppnå resultat. I mediabruset 
krävs det uthållighet av en politisk organisation för att kunna markera vilka frågor vi 
driver (s. 8). 

 
En fråga som kvinnoförbundet har drivit sedan 70-talet och fortfarande 
argumenterar starkt för är frågan om ökad pappaledighet. Jag har därför valt att 
studera denna fråga utifrån den interna partidebatten om kvinnoförbundets krav på 
att pappor ska ta ut mer av föräldraledigheten som på senare år blivit förbundets 
huvudfråga. Med begreppen konsensus-strategi och konflikt-strategi ska jag nu ta 
mig an ett konkret exempel på hur en fråga som drivs av kvinnoförbundet 
behandlas av partiet. Genom att denna fråga har en tydlig könsdimension blir 
maktrelationerna mellan SAP och kvinnoförbundet belysta.  

6.1 Frågans karaktär 

Frågan om föräldraförsäkringens utformning ingår i det som av historiker har 
kallats pappapolitik. Det rör frågor dels om mäns våld mot familjen och dels 
frågor om mäns ansvar för hem och familj (där föräldraförsäkringen ingår). Det 
finns ett motsatsförhållande mellan dessa frågor då den första kategorin strävar 
efter att hålla män borta från familjen medan den andra vill se till att män ska 
”komma hem”. Pappans ”hemkomst” är starkt sammankopplad med en 
legitimering av kvinnans yrkesarbete (SOU 2005:66, s. 247). I slutbetänkandet av 
jämställdhetsutredningen konstaterar man att ”[m]äns uttag av föräldrapenningen 
är intimt förknippat med kvinnors villkor i arbetslivet.” (SOU 2005:66s. 268). 
Frågan innehåller ett tydligt inslag av att synliggöra relationerna mellan kvinnor 
och män, både i hemmet och på arbetsmarknaden, vilket gör den extra känslig och 
problematisk inom SAP.  

6.1.1 Kvinnors krav på individualisering 

På 1970-talet blev den politiska debatten om pappapolitiken intensiv och 1974 
fick pappor för första gången rätt att ta ut föräldraförsäkring (SOU 2005:66, s. 
249). Omvandlingen från moderskapspenning till föräldraförsäkring drevs inte av 
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fäderna själva utan främst av kvinnor och syftade till att öka jämställdheten i 
arbetsfördelningen mellan obetalt och betalt arbete (Karlsson 1996:268). 
Kvinnoförbundet fick stöd i frågan av partiledaren Olof Palme och inför 
valrörelsen 1973 drev hela partiet frågan (ibid:269). Kvinnoförbundet och s-
kvinnor i riksdagen försökte även att få gehör för kravet på en kvoterad 
pappamånad men misslyckades att få partistyrelsen med sig. Kvinnorna ansåg sig 
överkörda och ignorerade av partistyrelsen och tog därför beslutet om att lägga en 
motion i riksdagen utan att ha fått godkännande av riksdagsgruppens ledning, trots 
att det var mot praxis i partiet. Detta har kallats ”kvinnokuppen” och ägde rum på 
våren 1976. ”Kuppen” var inte i första hand en handling från kvinnoförbundet 
även om ordförande var med på den utan ska ses som en kollektiv kvinnoaktion 
från vissa kvinnor4 inom partiet som ansåg att kvinnointresset var viktigare än 
partiintresset i denna fråga (Karlsson 1996:293f). Partiledningen med Olof Palme 
i spetsen kritiserade kvinnornas ”olydnad” hårt och debatten som följde handlade 
om partidiciplin istället för sakfrågan – en kvoterad pappamånad. Motionen 
avslogs utan votering i riksdagen enligt förslag från utskottet (Karlsson 
1996:300)5.  Detta visar att partiet har hanterat kvinnors krav på att, som kvinnor, 
få kontrollerad närvaro inom partiet, genom att kalla detta krav för illegitimt och 
olydigt. Kvinnoaktionen i riksdagen strider mot normer som det 
socialdemokratiska partiet bygger på men bryter inte mot någon formell 
demokratisk ordning och beskrivningen av den som en ”kvinnokupp” är därför en 
fråga om tolkningsföreträde inom partiet.  

Det dröjde till 1995 innan en månads individualiserad föräldraförsäkringen 
infördes (SOU 2005:66, s. 258). Detta har nu förlängts till sextio dagars 
individuell föräldraförsäkring (www.forsakringskassan.se).  Fortfarande tar 
pappor ut enbart 19 procent av den totala föräldraledigheten (SOU 2005:66, s. 
267). Trots den formellt sett jämställda utformningen av föräldraförsäkringen tar 
alltså kvinnan huvudansvaret för barnet den första tiden, vilket ger henne sämre 
förutsättningar på arbetsmarknaden och mer obetalt arbete i hemmet än män.  

6.2 Kvinnoförbundets vinkling av frågan 

Inför förbundsmötet i Eskilstuna våren 2005 gav förbundsstyrelsen ut ett 
rådslagsmaterial med namnet Både pappa och mamma är föräldrar (2004) som 
gick på remiss till samtliga distrikt och klubbar för att föra upp frågan om 
individualiserad föräldraförsäkring på dagordningen under mötet. Detta ledde till 
att fyra olika motioner med krav på en individualisering av föräldraförsäkringen 
lades fram under mötet. Man beslöt att gemensamt driva krav på att 

                                                           
4 Över hälften av riksdagens s-kvinnor skrev på motionen (Karlsson 1996:296).  
5 Det är intressant att jämföra denna beskrivning av händelseförloppet med beskrivningen som finns i 
socialdemokratiska kvinnoförbundets rådslag inför förbundskongressen 2005. Där kan man läsa följande: 
”[…]det socialdemokratiska kvinnoförbundet kämpade hårt för förslaget [om pappamånad, förf. anm.] och fick 
så småningom med sig LO. Därmed enades arbetarrörelsen 1976 bakom kravet på en kvoterad 
föräldraförsäkring. […] Men förslaget rann ut i sanden eftersom borgarna vann valet samma år.” (Både pappa 
och mamma är föräldrar, 2004, s. 5). 
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föräldraförsäkringen skulle delas i tre delar som fördelades på fem månader till 
vardera föräldern och tre månader som var möjliga att överlåta mellan föräldrarna. 
På sikt var målet att förlänga och därmed helt individualisera försäkringen 
(Motioner och utlåtanden, förbundsstyrelsens skrivelser, del 1, 2005:33). Det var 
dock sju medlemmar som lämnade skriftliga reservationer angående hela eller 
delar av förslaget (Protokoll, förbundsmötet i Eskilstuna 2005, s. 8). Detta förslag 
har stöd i den offentliga utredning som gjordes om föräldraförsäkringens 
utformning på uppdrag av regeringen (SOU 2005:73).  

Lösningen på problemet med föräldraförsäkringens fördelning, så som den 
framställs av förbundet, är alltså att ändra på relationerna mellan könen och har 
därför tydliga drag av konflikt-strategin. Men om man närmare studerar de 
argument som kvinnoförbundet använder syns också tendenser av en mer 
konsensus-strategisk vinkling av frågan.  

I de politiska riktlinjerna som togs fram under mötet ges föräldraförsäkringen 
en framträdande plats under rubriken ”Kvinnorna och familjelivet”. Man pekar på 
tre konsekvenser som en individualiserad föräldraförsäkring får. Det första gäller 
barnens rätt till båda föräldrarna och det formuleras som att ”[d]et finns alldeles 
för många barn som inte känner sig riktigt trygga med sin pappa” (S-kvinnors 
politik för ett jämställt samhälle, s.11). Fokus ligger på barnet, inte på att män 
måste ändra sig även om det indirekt är en konsekvens av kravet. Den andra 
konsekvensen formuleras också i könsneutrala ordalag till att gälla samhällets 
resurser. Man pekar på att många kvinnor, som samhället har lagt ner stora 
resurser på att utbilda, väljer mindre kvalificerade arbeten efter lång bortavaro 
från yrkeslivet på grund av föräldraledighet. Det konstateras att ”Därför kan allt 
för lång föräldraledighet bli kostsam för samhället.” (ibid s. 11). Inte heller här 
blir en könsdimension tydlig. Det är först under den tredje 
konsekvensbeskrivningen som en könsdimension blir uttalad. Det gäller hur 
kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden försämras i jämförelse med mäns 
eftersom det förväntas att kvinnor ska vara borta från arbetet under långa tider för 
att ta hand om barnen (ibid, s. 12). 

Av kvinnoförbundets tre argument är det bara det sista som har en tydlig 
könsdimension. Trots att kravet som förbundet driver i sig belyser relationen 
mellan könen tolkar jag kvinnoförbundets vinkling av frågan som ett försök att 
könsneutralisera ämnet. Utgångspunkten är alltså en konflikt-strategi men genom 
sitt sätt att argumentera försöker förbundet omvandla frågan till ett könsneutralt 
ämne och använder därför konsensus-strategin.  
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6.3 Partiets hantering av frågan 

Hur reagerade partiet inför kvinnoförbundets förslag om individualisering av 
föräldraförsäkringen6? Eftersom ett fullständigt protokoll från partikongressen 
inte ges ut förrän ett år efter kongressen har jag bara tillgång till partiledningens 
förslag till politiska riktlinjer, motioner och utlåtanden under kongressen och de 
politiska riktlinjerna såsom de beslutades på kongressen för att skapa en bild av 
partiets hantering av frågan. Mediers rapportering och samtal med medlemmar i 
kvinnoförbundet har använts som komplement till detta material för att bekräfta 
några uppmärksammade händelser under kongressen som inte kunde utläsas av 
det ursprungliga materialet.  

6.3.1 Göran Persson förespråkar enighet   

Göran Persson håller ett långt anförande på kvinnoförbundets möte i Eskilstuna 
som han inleder på följande sätt: 

 
Tack vare S-kvinnorna och kvinnorörelsen behöver kvinnor i Sverige inte längre 
välja: yrkesarbete eller barn. […] av alla samhällsmodeller som finns runt om i 
världen är vår välfärdsmodell – den svenska modellen –den överlägset bästa för 
jämställdheten. Det är viktigt som utgångspunkten för mitt resonemang (Tal på 
förbundsmötet i Eskilstuna 2005 av Göran Persson). 

 
Men, vissa saker måste fortfarande bli bättre för kvinnorna, enligt Persson. De 
som har ansvaret för att förändra detta är: ”föräldrar, lärare, arbetskamrater, 
myndigheter, företag, fackföreningar och politiker”. Ingenstans nämns män ansvar 
som grupp för att förändra könsstrukturerna i samhället. Istället talar han om att 
socialdemokrater tillsammans ska utplåna ”mäns överordning och kvinnors 
underordning”. Göran Persson påminner S-kvinnorna om att förändringar tar tid 
genom att säga:   

 
Jag vet att ni S-kvinnor inte vill se några myrsteg. Ni vill se rejäla kliv framåt. Ni är 
engagerade. Ni är otåliga. Det är jag också! Men minns att det är ett stort 
samhällsbygge som vi är upptagna av och engagerade i. Minns att det tog 50 år för 
visionen om folkhemmet att komma på plats. Och när den kommit på plats sattes 
nya mål upp. Vi tog steg för steg. I tur och ordning. Så måste också det feministiska 
folkhemmet byggas. En bit i sänder och stabilt. Med mångas insatser. I sann 
reformistisk anda  (ibid). 

 
”I tur och ordning” är en intressant formulering som antyder att det finns en 
hierarki inom partiet vilka frågor som har hög prioritet och vilka som kan vänta. 
Tillsammans med Perssons beskrivning av kvinnoförbundet som otåliga och 
ivriga växer bilden av ett kvinnoförbund fram vars uppgift är att agera som 

                                                           
6 Kvinnoförbundet var inte de enda som drev frågan, även SSU hade förslag om en individualisering av 
föräldraförsäkringen. Dessutom hade förslaget stöd i den offentliga utredning som gjorts om 
föräldraförsäkringens utformning. Den grundas på målsättningen att barnet bästa ska tillgodoses och att 
föräldraskapet ska vara jämställt (SOU 2005:73).  
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avantgarde, snarare än som en företrädare för halva befolkningens intresse 
(kvinnornas). Beteckningen ”det feministiska folkhemmet” antyder att 
”folkhemmet” i sig inte tillgodoser kvinnors intressen eftersom adjektivet 
”feministiskt” måste tillföras för att det ska få innebörden av ett jämställt folkhem. 

Göran Persson avslutar sitt anförande på kvinnoförbundets kongress med att 
markera enighet genom att säga: 
 

Vi ska jobba med varandra, inte mot varandra. Våra insatser ska vara starka och utan 
dröjsmål. Vi ska fortsätta att granska vår politik på varje punkt ur ett feministiskt 
perspektiv. Tillsammans, kamrater, ska vi bygga vidare på det feministiska 
folkhemmet (ibid). 

 
”Det feministiska folkhemmet” antyder här att klassdimensionen och 
könsdimensionen går hand i hand och att man ”tillsammans” som ”kamrater” ska 
driva detta projekt vidare. Samtidigt finns det ingenting i Göran Perssons 
argumentation som tydligt visar på någon könsdimension i sakfrågorna. Angående 
kvinnoförbundets fokusfråga om individualiserad föräldraförsäkring gör Göran 
Persson endast ett kort uttalande som lyder: 
 

Vi har en föräldraförsäkring som är unik både i längd och i flexibilitet. Den har vi all 
anledning att vara stolta över. […] Men det finns inget som är så bra att det inte kan 
bli ännu bättre. Papporna tar ut en alldeles för liten del av föräldraförsäkringen. […] 
Sedan ska vi diskutera frågan på vår kongress och jag vill inte föregripa den 
diskussionen. På sikt är naturligtvis målet att män och kvinnor ska dela lika på 
föräldraledigheten (ibid). 
 

Papporna nämns som grupp men något konkret förslag på att denna grupp ska 
ändra sina prioriteringar finns inte. Det framgår inte ens tydligt om papporna 
överhuvudtaget ska behöva göra några förändringar i sitt liv för att målet om jämn 
fördelning av föräldraförsäkringen ska uppnås. 

Från partiledningens sida tycks saken vara klar; det feministiska folkhemmet 
ska byggas utan att män som grupp ska pekas ut som ansvariga för kvinnors 
underordning. Någon konflikt-strategi för kvinnor inom partiet lämnas det inget 
utrymme för samtidigt som man antyder att kvinnofrågorna bör ”vänta på sin tur” 
i byggandet av det ”feministiska folkhemmet”. 

6.3.2 Kvinnoförbundet utsätts för intern exkludering 

Under kvinnoförbundets möte i Eskilstuna inledde förbundsordförande Nalin 
Pekul med att hälsa alla närvarande välkomna och hon vänder sig särskilt till de 
specialinbjudna gästerna, LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin och 
partisekreteraren Marita Ulvskog men konstaterar att ”nu har Göran [Persson, 
förf. anm.] inte dykt upp än, men han får väl känna sig välkommen ändå, när han 
dyker upp om några minuter” (Nalin Pekuls tal, s. 1). Av textmassan att döma 
dröjer det en tredjedel in i Nalin Pekuls tal, som enbart koncentreras kring frågan 
om individualiserad föräldraförsäkring, innan partiordföranden Göran Persson 
dyker upp. Nalin Pekul avbryter då sitt tal med uppmaningen till samtliga i 
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lokalen att ge ”en riktig applåd” till ordföranden (ibid, s. 2). Sedan fortsätter hon 
med de tre argumenten som beskrivits ovan för en individualiserad 
föräldraförsäkring.  

Att inte lyssna eller att avlägsna sig från platsen är en effektiv metod för att 
osynliggöra en fråga, vilket är precis vad Göran Persson gör genom att inte 
närvara vid inledningen av förbundsordförandens inledningstal. Detta beteende 
passar in på beskrivningen som Young ger om hur intern exkludering fungerar.  

Ytterligare ett exempel på intern exkludering utgör Göran Perssons agerande i 
samband med debatten på partikongressen. Han konstaterade innan debatten om 
föräldraförsäkringen hade påbörjats att regeringen inte skulle driva frågan om 
kvoterad föräldraförsäkring, oavsett vad kongressen kom fram till i frågan. Detta 
är att ignorera partikongressen som partiets högsta beslutande organ och därmed 
inte förenligt med den partidemokratiska ordningen7. Dessutom visar Perssons 
beteende tydliga tecken på att osynliggöra kvinnoförbundets krav i frågan och 
förstärker misstanken om att kvinnoförbundet är utsatt för intern exkludering i 
denna fråga. Genom att inte aktivt delta i debatten utan att istället föregå den 
verkar det som att partiledningen vill göra föräldraförsäkringsfrågan till en icke-
fråga. Även förbundsordföranden Nalin Pekuls beskrivning av hur partistyrelsen 
agerade inför kvinnoförbundets förslag kan tolkas som ett osynliggörande. Hon 
uttrycker sig såhär: ”[d]et var alldeles tyst när jag drog mina argument, det fanns 
inte en kotte som sade någonting” (DN 05.10.29).   

Detta påminner om hur frågan om kvotering av kvinnor till politiska poster 
som drevs av kvinnoförbundet under hela 1970-talet blev behandlad av 
partiledningen. Under debatten om kvoteringskravet fick de kvinnliga 
styrelsemedlemmarna föra styrelsens talan medan Olof Palme förblev tyst. 
Karlsson tolkar hans tystnad som ett försök att göra frågan till en kvinnofråga i 
bemärkelsen ”något som enbart rör kvinnorna” och därför ingen fråga för hela 
partiet. Denna fråga inrymde, precis som föräldraförsäkringsfrågan, en tydlig 
könsdimension och utgjorde därmed ett hot mot partiets normer (Karlsson 
1996:161ff).  

6.3.3 Från jämställdhetspolitik till barnpolitik 

Frågan om föräldraförsäkringens utformning spänner över flera politiska områden 
varav barnpolitik och jämställdhetspolitik är de oftast förekommande i debatten. 
Ofta ställs dessa områden upp i kontrast till varandra. Exempel på detta finns även 
i motionerna till den senaste partikongressen. Under rubriken ”Barn och 
familjepolitik” har man samlat motionerna som rör föräldraförsäkringen. På 
partikongressen lades tio motioner fram från olika arbetarkommuner och enskilda 
medlemmar med förslag om att successivt individualisera föräldraförsäkringen 
Flera av motionerna som förespråkar en ökad individualisering av försäkringen 
gör det med hänvisning till barnens bästa, ett exempel är motionen från Södertälje 
arbetarkommun som heter ”Barnens rätt till båda föräldrarna” (Motioner och 

                                                           
7 Dessa uppgifter är hämtade från Dagens nyheters rapportering under kongressen (05.11.02) och bekräftade av 
Lena Näslund (s-kvinnornas distriktsordförande i Skåne).  
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utlåtanden, Malmö 2005, s. 6). Men även motioner som motsätter sig en 
individualisering av försäkringen använder liknande argument. Ett exempel är 
motionen från Tomelilla arbetarkommun som argumenterar för fortsatt flexibilitet 
i uttaget av försäkringen men hänvisning till att ”BARNENS [sic] bästa” (ibid s. 
7) skall komma i första hand.  

Oavsett målet med argumenteringen verkar alltså barnperspektivet vara 
populärt. I FN:s barnkonvention står att barnets bästa är att ha tillgång till båda 
sina föräldrar (om inte missförhållanden som misshandel råder). Även om detta 
ansvar tillfaller båda föräldrarna är det i praktiken mammans ansvar så länge 
pappan fortsätter att välja att inte ta ut föräldraförsäkringen (SOU 2005:66, s. 
253ff). Jämställdhetsutredningens slutsats är att det inte finns något generellt 
motsatsförhållande mellan barnets bästa och jämställdhetspolitik (ibid, s. 255) 
även om det påpekas att FN:s kvinnokonvention ger principen om barnets bästa 
företräde framför strävanden om jämställdhet (ibid, s. 254). 

Partistyrelsens skriftliga utlåtande till dessa motioner formuleras som att det 
socialdemokratiska partiet ska verka för att uttaget av föräldraförsäkringen ska bli 
mer jämlikt mellan föräldrarna. Även här är det barnets bästa som lyfts fram. Ett 
exempel är detta citat:  
 

Kvinnorna tar ut den största delen av föräldrapenningdagarna. Det innebär att barn i 
mindre utsträckning har tillgång till båda sina föräldrar. Pappornas föräldraledighet 
har dock ökat sedan de så kallade pappamånaderna infördes från 11,4 procent 1994 
till 18,7 procent förra året (Kongressen i Malmö 2005, Häfte E, del 2, s. 3) 

     
Fördelarna med föräldraförsäkringens nuvarande flexibilitet och den allmänna 
opinionens motstånd till regler kring uttaget gör att man inte vill individualisera 
försäkringen, enligt partistyrelsens utlåtande.  

I slutet skriver man angående kvinnans ställning på arbetsmarknaden att: 
 

För att öka jämställdheten mellan könen måste insatser göras för att stärka kvinnors 
ställning på arbetsmarknaden. Minskning av antalet visstidsanställningar, rätt till 
heltid, lika lön för likvärdigt arbete och stärkt lagskydd för gravida och 
föräldralediga måste genomföras. Höjningen av inkomsttaket i föräldraförsäkringen 
nästa år, ger goda ekonomiska förutsättningar för ett jämställt uttag (s. 4).  

 
Här är det kvinnor som grupp som markeras och deras underordnade ställning på 
arbetsmarkanden. Att denna underordning står i direkt relation till en annan 
grupps (mäns) överordning döljs av formuleringar i neutrala ordalag som att 
”insatser måste göras”. Att som enda åtgärd höja taket i försäkringen är att skapa 
en belöning till män som stannar hemma med barnet som förstärker känslan av 
mäns valfrihet i fråga om att ta ut föräldraledigheten. Dessutom visar 
undersökningar att det är män med låg inkomst som tar ut minst del av 
föräldraförsäkringen, vilket alltså betyder att ett höjt inkomsttak inte borde ha 
någon effekt på fördelningen av ledigheten (SOU 2005:66, s. 261). Pappornas 
ledighet motiveras med hänvisning till barnets bästa istället för till kvinnornas 
bästa och formuleras därmed i könsneutrala termer av familjepolitik istället för 
jämställdhetspolitik. 
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Utöver höjningen av taket i försäkringen är det attitydförändringar hos 
föräldrarna partistyrelsen eftersträvar. Man skriver att: ”Informationsinsatser 
behöver göras för att inte minst papporna ska bli varse om sina rättigheter i 
föräldraförsäkringen.” (ibid, s. 4). Även här framställs pappornas ansvar för att 
barnen ska få tillgång till båda föräldrarna som en rättighet, inte som en 
skyldighet för att barnens bästa ska kunna tillgodoses. Det stämmer väl in på hur 
mäns roll som föräldrar har framställts i svensk familjepolitik.  Papparollen har 
setts som en möjlighet för män snarare än den skyldighet och plikt som 
mammarollen ofta framställs som. Hittills har detta inte lett till att män tar vara på 
denna ”möjlighet” i någon stor utsträckning (SOU 2005:66, s. 251). Partistyrelsen 
anser att motionerna därmed är besvarade med hänvisning till de åtgärder som 
vidtagits i form av höjt tak och ökad information om försäkringen till föräldrar. 

  

6.4 Resultatet av kongressdebatten 

Den enda mätbara förändring som debatten om föräldraförsäkringen åstadkom var 
ett tillägg i de politiska riktlinjerna som beslutades på kongressen. I partistyrelsens 
förslag till politiska riktlinjer (framlagda inför partikongressen) saknades 
formuleringen i sista stycket om föräldraförsäkringen (här markerade i kursivt av 
förf.):  

 
Utöver dessa åtgärder är vi beredda att utveckla fler förslag baserade på 
föräldraförsäkringsutredningen för att knyta en större del av föräldraförsäkringen 
till respektive förälder. Målet är tydligt. Vi socialdemokrater vill ha ett jämställt 
uttag av föräldraförsäkringen (Politiska riktlinjer 2005, s 17).   

 
Kvinnoförbundet själva har dock en mer positiv inställning till debattresultatet. 
Den formuleras som:  
 

[…] att kongressen representerade ett steg framåt för individualiseringen, dels på 
grund av kompromissen, dels därför att frågan fick stor plats på kongressen med så 
många genomtänkta och engagerade tal för individualiseringen och väckte ett stort 
intresse i media. Individualiseringen verkar vinna i opinionen både inom och utanför 
det socialdemokratiska partiet. För kvinnoförbundet är detta en framgång. (i 
mailkontakt med Eva Skult, utredningssekreterare för kvinnoförbundet, 06.01.03) 

 
Det är en viktig del av kvinnoförbundets verksamhet att vinna opinion i sina 
frågor för att genom detta kunna påverka partiets beslut och därför är denna 
beskrivning värd att belysa. Det är dock omöjligt inom ramen för denna uppsats 
att avgöra samhällsattityders förändring i denna fråga. Det jag har koncentrerat 
mig på är attityderna inom partiet i fråga om inställningen till kvinnoförbundets 
förslag. Det tycks mig dock relevant att notera att viljan från partiet att föräldrar 
ska dela på föräldraförsäkringen är väl förankrad. Ett exempel på detta är att 
försäkringskassans informationsbroschyr tydligt markerar att det önskade är att 
försäkringen ska delas mellan föräldrarna. Där framgår också ökad jämställdhet 
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mellan män och kvinnor som en effekt av en delad föräldraförsäkring. Så här 
motiveras föräldrapenningens existens (i punktform): ”Du ska kunna förena arbete 
med familjeliv. Ditt barn ska få god kontakt med båda sina föräldrar tidigt i livet. 
Jämställdheten mellan män och kvinnor ska öka.” (informationsbroschyr från 
försäkringskassan).  

Min tolkning är att det är lagstiftningen om pappornas ledighet med barn som 
det finns ett motstånd till inom partiet, inte själva idén om att pappor ska vara 
hemma med sina barn. Däri ligger möjligen en förklaring till den tystnad som 
kvinnoförbundets argument möts av inom partiet. Egentligen är det inte 
argumenteringen man från partiets sida motsätter sig utan lösningen som 
kvinnoförbundet föreslår som anses för radikal. Jag tolkar radikaliteten i förslaget 
som att det utmanar mäns valfrihet i föräldraskapet genom att kräva att kvinnor 
ska kunna öka sin valfrihet och därmed synliggör kvinnoförbundets förslag en 
könsdimension. Kvinnoförbundet ställer i frågan om föräldraförsäkringen ett 
kvinnointresse mot ett mansintresse och blir därför inte legitim som förespråkare 
för partiintresset utan förvisas till sin roll som avantgarde och radikal 
sidoorganisation. Konflikt-strategin som kvinnoförbundet använder, om än inte 
renodlat, i denna fråga gör att motståndet mot deras förslag blir starkt.  
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7 Sammanfattande diskussion 

Textanalysen bekräftar att det finns ett motstånd mot att synliggöra 
intressekonflikter baserade på kön inom partiet. Det går att hitta argument från 
kvinnoförbundets sida som synliggör en konflikt mellan kvinnors intresse av att 
öka jämställdheten på arbetsmarknaden, och mäns intresse av att inte bli 
benämnda som en grupp. Kvinnoförbundet använder alltså till viss del konflikt-
strategin för att driva igenom kravet på individualiserad föräldraförsäkring.  

Från partiets sida syntes inget liknande erkännande av män som grupp. Istället 
talar man från partiledningens sida om att arbeta tillsammans för att öka 
jämställdheten. Det är en tydlig markering av att endast krav formulerade genom 
konsensus-strategin godtas av partiet. Man antyder också att det finns en hierarki 
inom partiet om i vilken ordning olika intressen ska tillgodoses. Denna ordning 
tolkar jag som att prioritet ett är att bygga ett folkhem (som alltså inte är 
jämställt), och när det är klart omvandla det till ett feministiskt sådant. Eftersom 
folkhemmet prioriteras före feminism har kvinnors intressen en lägre prioritet än 
mäns intressen inom partiet. 

Analysen visar att det är förslaget om lagstiftning som möter motstånd inom 
partiet, inte själva tanken på att pappor bör ta ut mer föräldraledighet. Min 
tolkning av detta är att det finns ett motstånd mot att lagstifta så att mäns valfrihet 
inskränks och därför vill partiledningen istället motivera män att frivilligt ändra 
sina roller inom familjen.  

Dessa slutsatser kan, med mitt teoretiska ramverk, förstås som att det finns en 
dominerande föreställning inom SAP om att partiintresset är könsneutralt och 
överordnat kvinnointresset. Samtidigt finns det en tradition av att partiets 
åsiktsprogram grundas på mäns intressen. När socialdemokratiska kvinnor 
kollektivt går samman i kvinnoförbundet och genom konflikt-strategin försöker 
uppnå substantiell representation utmanas principen om att intressen bör vara 
könsneutrala. Detta väcker motstånd i form av de mekanismer som analysen lyfter 
fram.  
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