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Abstract 
 

 
How can Swedish equality politics be understood, based upon analysis of 
formulations about gender and power, in the Swedish politic parties’ election 
manifestos from 1998, 2006 and 2014? Can any change, or trend, be identified over 
these years? By using a Faircloughian discourse analysis, along with a feministic 
theoretical perspective, is this study aiming to investigate how the nine largest 
political parties of Sweden approaches gender and power, within their well-
polished manifestos. The study comes to the conclusion that a lot of progress can be 
seen during the span of these years, in terms of how the texts are formulated. Also, 
the study concludes that there has been a significant increase in how often terms 
about gender and gender-power order are being used within the manifestos. A trend 
can be identified, which clearly shows that the parties’ interest for equality politics 
has increased. This can be observed by measuring the extent of these texts, which is 
significantly larger 2014, than in the late-90’s. It can also be observed by measuring 
how many political parties which identify themselves as feministic, which is six out 
of nine as of 2014, compared to only one, in 1998.  
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1 Inledning  

 
I detta avsnitt presenteras bland annat studiens ämnesval, syfte och disposition. 
Då denna studie grundas på feministisk teori är ambitionen att vara könsneutral 
där användning av ord som hen och en används när det inte är relevant att nämna 
kön. 

 

1.1 Ämnesval 
Den svenska jämställdhetspolitiken har sedan länge uppmärksammats 
internationellt då bland annat UNDP:s senaste Human Development Report utger 
Sverige som ett av världens mest jämställda länder (UNDP 2014). Samtidigt som 
omvärlden och också många svenskar ser Sverige som ett jämställt land riktas det 
stor kritik mot den svenska jämställdhetspolitiken där bland annat många 
feminister menar att politiken idag är avpolitiserad och könlös (Feministiskt 
perspektiv 2012). Ett flertal feministiska forskare som studerat den svenska 
jämställdhetspolitiken under andra halvan av 1900-talet och början på 2000-talet 
menar på att det utvecklats till att bli ett politiskt område där fokus på 
maktrelationen mellan könen försvunnit. De menar även att det blivit ett politiskt 
område där allt ses mer och mer som något ”icke-politiskt” (Tollin) (Rönnblom) 
(Wendt Höjer & Åse).  

Under valet 2014 var jämställdhetsfrågan allt mer aktuell på den politiska 
dagordningen och blev en fråga som fick allt större uppmärksamhet i valdebatter 
och ledartal. Detta ökade fokus på just jämställdhet från de svenska 
riksdagspartierna utvecklade en undran hos mig. En nyfikenhet kring om 
partiernas jämställdhetspolitik fortfarande kan anses sakna perspektiv på kön och 
makt trots att det under 2014 plötsligt var sex av nio riksdagspartier som kallar sig 
feministiska. Denna undran gav sedan upphov till den forskningsfråga jag valt att 
utgå ifrån, då jag vill undersöka hur den svenska jämställdhetspolitiken har 
utvecklats med fokus på den diskursiva benämningen av kön och makt.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna uppsats är att utifrån feministisk politisk teori kring makt och 
kön studera de nio största svenska politiska partiernas valmanifest från år 1998, 
2006 och 2014. Jag vill också undersöka huruvida de benämner kön och makt 
inom deras jämställdhetspolitiska avsnitt och om någon förändring skett mellan de 
aktuella åren. En hypotes som grundats på bland annat Malin Rönnblom och 
Katharina Tollins teorier som publicerats 2011 om jämställdhetspolitiken som ett 



 5 

avpolitiserat och könlöst politiskt område kommer prövas för att således 
undersöka om de går att applicera även på dagens jämställdhetspolitik. Detta syfte 
skall besvaras genom följande frågeställningar:  

 
- Hur benämns kön och makt i svenska politiska partiers 

valmanifest?   
 

- Har det skett någon förändring mellan partiernas skrivelser om 
jämställdhet i valmanifesten under åren 1998, 2006 och 2014 
avseende benämning av maktrelationen mellan könen? 

 
 

1.3 Inom- och utomvetenskaplig relevans 
 

De kriterier som ligger till grund för en studies ämnesval handlar ofta om studiens 
utom- och inomvetenskapliga relevans. Det är nämligen så att den utom- och 
inomvetenskapliga relevansen ofta karaktäriserar en god vetenskaplig 
frågeställning (Teorell & Svensson 2007, s. 18). Analysen i denna studie grundas 
på att feministisk teori appliceras på politiska manifest för att på så sätt förstå de 
politiska texterna ur ett feministiskt perspektiv. Detta för att ur ett feministiskt 
perspektiv förklara och förstå de diskursiva benämningarna av kön och makt. Det 
är nämligen där denna studie fyller sin utomvetenskapliga relevans, då frågan om 
Sveriges jämställdhetspolitik är en avpolitiserad politik utan benämning av kön 
och makt besvaras. Den inomvetenskapliga relevansen grundas i att kunna bidra 
till den diskursanalytiska forskningen inom statsvetenskapen.  
 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Denna studie är avgränsad till att undersöka hur makt och kön representeras inom 
de svenska politiska partiernas egna skrivelser i respektive valmanifest. Studien är 
avgränsad till att studera partiernas polerade och väl förberedda skrivelser kring 
deras jämställdhetspolitiska mål. Studien är även avgränsad till att analysera det 
aktuella materialet utifrån en given analysmodell där texterna samt de sociala och 
diskursiva praktikerna står i fokus.  
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1.5 Disposition 
 

Inledningsvis redogörs denna studies teoretiska ansatser vilket sedan följs av ett 
avsnitt som behandlar denna studies teoretiska utgångspunkter. Dessa 
utgångspunkter fokuserar främst på feministisk politisk teori om kön och makt. Hur 
dessa teorier sedan skall användas i analysen redogörs i metodavsnittet. Den 
analytiska strategi som används presenteras även i metodavsnittet vilket följs av 
studiens kärna, nämligen den diskursiva analysen av primärmaterialet. Analysens 
disposition är upplagd utefter den analysmetod som används, vilket presenteras mer 
ingående under metodavsnittet. Analysen följs sedan av denna studiens slutsats där 
en kort sammanfattning av vad denna studie kommit fram till redogörs, för att 
sedan ge förslag på vidare forskning. 
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2 Teori 
 

I denna del av uppsatsen presenteras de teorier som ligger till grund för 
kommande analys. Inledningsvis redogörs de teoretiska ansatser som ligger till 
grund för kommande analysdel vilket följs av ett avsnitt där de centrala delarna 
inom feministisk politisk teori redogörs, där fokus ligger på teorier kring kön och 
makt. Därefter redogörs för kritik mot svensk jämställdhetspolitik för att sedan 
avsluta detta avsnitt med en redogörelse för teorier kring jämställdhetspolitiken 
som ett avpolitiserat område.  
 
 

2.1 Teoretisk ansats 
 

Denna uppsats syftar till att analysera skrivelser kring jämställdhet inom svensk 
politik, utifrån feministiska teorier. Jag som författare kommer utgå från denna 
teoretiska ansats genom hela arbetet och därmed också utgå från ett antal 
feministiska grundpelare. Som tidigare nämnts i inledningen anser jag som 
författare att det är relevant att nämna att denna uppsats kommer utgå från ett 
könsneutralt språk där ord som hen och en används som pronomen där kön inte är 
relevant.  

Jag kommer också att utgå från de centrala delarna av feministisk politisk 
teori vilken en anser att det råder en könsmaktsordning och att kön är något 
politiskt. Detta är nödvändigt för att en diskussion skall kunna föras utifrån de 
teorier som jag valt att utgå ifrån. De teorier som används i denna studie används 
för att principiellt förstå det forskningsproblem jag utgår ifrån. 

 
 

2.2 Feministisk politisk teori  
 

Feministisk forskning och dess teorier är idag ett stort vetenskapligt fält inom 
statsvetenskapen vilket kan delas in i många olika inriktningar. De inriktningar 
som kan ses som mest övergripande är liberal, marxistisk och radikal feminism 
(Freidenvall & Jansson 2011, s. 19). Trots att de kan ses som olika i många 
avseenden finns det vissa grundläggande antaganden och påståenden som är 
gemensamma för hela den feministiska rörelsen.  

Dels är det uppfattningen om att det finns en könsmaktsordning, vilken 
grundas på att det råder en ojämn maktfördelning mellan kvinnor och män i 
samhället. Ytterligare ett antagande är att kvinnor som grupp är underordnade 
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män som grupp vilket leder till diskriminering och kränkning till kvinnors nackdel 
(Freedman 2003, s. 7). 

 
”Det finns ingen ’sann’ politik som står ’över’ kön.” – Maria Wendt Höjer & 
Cecilia Åse 
    (Wendt Höjer & Åse 1999, s. 12) 
 
Feministisk teori kring politik har under de senaste decennierna enligt många gett 
upphov till många radikala och spännande inslag till politisk teori. Feministisk 
politisk teori grundas på omtolkningar och utmaningar av de klassiska begrepp 
som finns inom politisk teori och bidrar också till att politisera begrepp som 
vanligen inte anses vara politiska, så som kropp, familj och språk (Wendt Höjer & 
Åse 1999, s. 3).  

Inom feministisk politisk teori är kön och makt i fokus där en övertygelse om 
att kön både har en stor betydelse men också att det inte är möjligt att välja bort 
kön, precis som ovanstående citat befäster. Inom feministisk teori är en gemensam 
uppfattning att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp vilket är 
rådande även inom politiken. Då ter det sig ofta i form av att kvinnor har mindre 
politisk makt och inflytande än män. Denna systematiska underordning av 
kvinnor brukar ofta benämnas som patriarkat eller könsmaktsordning (Wendt 
Höjer & Åse 1999, s. 7). Det talas också om hur denna könsmaktsordning är av 
stor betydelse för kvinnor och mäns möjligheter och rättigheter, men trots det 
talas det ofta om att vi har ett politiskt system som förnekar detta (Wendt Höjer & 
Åse 1999, s. 7-8).  

 
 
Författarna till Politikens paradoxer talar om hur det politiska systemet bygger på 
föreställningar kring medborgarna som maktjämställda och könlösa politiska 
deltagare. Vid förnekelse av just denna könsmaktsordning, där de politiskt 
deltagande medborgarna ses som könlösa och maktrelationen mellan könen 
bortses, leder det till fortsatt ojämlikhet mellan män och kvinnor då problematiken 
inte blir belyst (Wendt Höjer & Åse 1999, s. 7).  

Även forskaren Lenita Freidenvall talar om vikten av belysandet av kön i 
politiken för att kunna uppnå jämställdhet. Freidenvall redogör, precis som Wendt 
Höjer och Åse, att en feministisk huvudpoäng är att kön måste integreras inom 
politiken och inte läggas som ett separat kapitel (Freidenvall 2011, s. 66). 
Freidenvall och Jansson är även inne på samma spår som Wendt Höjer och Åse 
när det kommer till betydandet av kön som en ”betydelsebärande kategori” inom 
politiken då det finns en problematik med det manliga strävandet efter en okönad 
individ samtidigt som kvinnor under historien har påpekat könets betydelse inom 
just politiken (Freidenvall & Jansson 2011, s. 9).   
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2.2.1 ”Kön är politiskt” 
 

”Kön måste betraktas som politiskt eftersom kön oupphörligen legitimerar 
kvinnors underordning och mäns överordning.” – Maria Wendt Höjer & Cecilia 
Åse 

             (Wendt Höjer & Åse 1999, s. 17) 
 

Inom feministisk politisk teori är betraktelsen av könet som politiskt en 
grundpelare, som enligt många feminister, inte går att bortse från. Könets 
betydelse och uppkomst diskuteras ofta inom feministisk teori där uppfattningen 
om att kön i huvudsak inte är biologiskt, utan snarare en social konstruktion 
skapad av människorna själva, är nästintill en självklarhet.  

Under 70-talet uppkom begreppet genus av antropologen Gayle Rubin vilket 
idag ofta används istället för kön för att kunna fånga in synen på det som något 
socialt konstruerat och strukturellt. Rubin beskriver genus som ett begrepp som 
grundas i det biologiska könet men som innefattar de sociala förhållanden som 
finns (Wendt Höjer & Åse 1999, s. 18). Däremot är det inom svensk 
statsvetenskaplig forskning vanligare att en använder sig av begreppet kön istället 
för genus, men att en trots det fortfarande ser det som en social konstruktion 
(Eduards & Rönnblom 2008, s. 11).  

 
 

2.2.2 Politikens paradox 
 
Den könlösa politiken ses inom feministisk teori som en följd av att kvinnor 
ständigt blivit uteslutna från det som ses som politiskt och istället blivit 
associerade med motsatsen, alltså det ”icke-politiska”, såsom hemmet och 
familjen. Tidigare var det mannen som stod i fokus och var huvudperson i 
politiken, medan forskare påstår att den tidigare manliga huvudpersonen i modern 
politik snarare är en kön- och kroppslös medborgare. Från feminister har det ofta 
riktats kritik mot denna syn medan en mer traditionell statsvetenskap ofta 
reproducerar denna uppfattning om ”den könlöse medborgaren” i politiken 
(Wendt Höjer & Åse 1999, s. 11). 

Ett tydligt exempel på detta nämns i Politikens paradoxer där författarna 
redogör för statsvetaren Robert Dahls definition av begreppet makt där han 
beskriver individerna med hjälp av bokstäver. Dahl beskriver begreppet makt som 
att ”A har makt över B i den utsträckning som A kan få B att göra någonting som 
B annars inte skulle ha gjort” (Dahl 1956). Det är just när kön bortses som 
möjligheterna kring att se sambandet mellan kön och makt omöjliggörs. 
Problemet med denne abstrakta könlösa medborgare är att den faktiskt är skapad 
ut efter manliga ideal och att könlösheten enbart är ett yttre attribut som döljer 
faktumet att denna individ egentligen är en man (Wendt Höjer & Åse 1999, s. 11). 
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Dessa teorier kring den könlösa politiken benämns av författarna till boken 
Politikens paradoxer som just en paradox. En paradox där kvinnor är drabbade 
vilket är ett resultat av det politiska system som bygger på könlöshet där 
maktrelationen mellan kvinnor och män bortses. Wendt Höjer & Åse förklarar 
paradoxen som en följd av att kvinnor måste ”sluta vara kvinnor” för att kunna ses 
som individer i det offentliga rummet samtidigt som om de skulle upphöra att vara 
kvinnor är det omöjligt att ses som en accepterad individ. Författarna nämner även 
att denna paradox däremot inte är kvinnornas, utan snarare ett strukturellt 
dilemma som är en följd av det politiska system där kön och makt inte 
sammankopplas och uppmärksammas (Wendt Höjer & Åse 1999, s. 13).  

 

2.3 Feministisk kritik av svensk jämställdhetspolitik 
 
Forskaren Malin Rönnblom frågar sig vad som är problemet med svensk 
jämställdhetspolitik i artikeln Vad är problemet? där hon bland annat talar om hur 
den svenska regeringen tillfört mer pengar än någonsin till jämställdhetspolitiken 
under förra mandatperioden, men att det trots detta inte sker några större 
förbättringar. Rönnblom redogör för hur nyliberala inslag och dess 
styrningsmentalitet blir allt mer centrala samtidigt som Rönnblom ser 
jämställdhetspolitiken som allt mer avpolitiserad där jämställdheten inte utmanar 
ordningar utan snarare konfirmerar dem. Denna nyliberala utveckling inom 
politiken är ett resultat av bland annat ett samhälle som allt mer präglas av new 
public management där marknadens ideal i större utsträckning påverkar det 
”offentliga” (Rönnblom 2011, s. 37).  

Rönnblom refererar till Wendy Larner som talar om hur nyliberalism kan ses 
utifrån tre olika delar, dels policy och ideologi men också som styrningsmentaliet, 
det vill säga governmentality. Både Rönnblom och Larner beskriver nyliberalism 
främst utifrån en form av styrningsmentalitet. Rönnblom refererar även till 
Nikolas Rose som också ser nyliberalism som en form av styrningsmentaliet men 
som också ser det som ett sätt att tala om politik, framförallt när det kommer till 
områden som kostnader, vinst, allokering och inkomster (Rönnblom 2011, s. 39). 

Konsekvenserna av denna styrningsmentalitet inom politiken är, enligt 
Rönnblom, allt mindre fokus på problemformuleringar som grundas i 
intressekonflikter mellan könen vilket i sin tur leder till färre möjligheter till större 
politisk förändring inom området. Rönnblom menar också att en följd av 
nyliberalismen och dess styrningsmentalitet är att jämställdhet görs till olika 
former av administrativa tekniker, så som olika checklistor och 
jämställdhetsplaner. Även denna utveckling har lett till färre problematiseringar 
av maktrelationen mellan kvinnor och män och belysandet av problematiken har 
allt mer suddats ut (Rönnblom 2008, s. 130).  

Denna utveckling mot en allt mer nyliberal jämställdhetspolitik är 
uppmärksammad av många feministiska forskare. Statsvetaren Katharina Tollin är 
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en forskare som i sin doktorsavhandling Sida vid sida studerar svensk 
jämställdhetspolitik där en av slutsatserna är att jämställdhetspolitiken inte bara 
utvecklats i samrörelse med den historiska kvinnokampen och de feministiska 
vågor som under 1900-talet påverkat politiken. Tollin belyser en ytterligare våg 
som hon påstår haft stort inflytande på jämställdhetspolitiken sida vid sida av de 
feministiska vågor under historien, nämligen en högervåg. Denna högervåg består 
just av nyliberala inslag som tagit sig in i jämställdhetsdiskursen (Tollin 2011, s. 
161).  

Den svenska jämställdhetspolitiken har därmed kommit att bli allt mer 
påverkad av just nyliberalism där bland annat fokus på individen blivit mer 
centralt men också olika managementmodeller vilket även Tollin menar har 
resulterat i en jämställdhetspolitik med allt mindre fokus på maktrelationen mellan 
kvinnor och män (Tollin 2011). Den feministiska politiska teorin är kritisk till 
denna utveckling av dagens jämställdhetspolitik då den, precis som det redogjorts 
för ovan, utgår från en könlös individ utan fokus på könsmaktsordningen (Wendt 
Höjer & Åse, 1999). 
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3 Metod 
 
I nedanstående avsnitt kommer en kort beskrivning av vad en kritisk 
diskursanalys är att presenteras. Detta följs av mina metodologiska överväganden 
som utgör ramen för denna studie. Valet av partiernas valmanifest som material 
motiveras därefter vilket följs av en redogörelse för den kritiska diskursanalysens 
analysstrategier.  
 

3.1 Metodologiska överväganden  
 

Det metodologiska tillvägagångssätt som ligger till grund för denna studie är utav 
kvalitativ karaktär där en kritisk diskursanalys kommer användas för att analysera 
det aktuella textmaterialet. För att förstå vad en kritisk diskursanalys är, så är det 
relevant att inledningsvis redogöra för vad begreppet diskurs betyder. Det är ett 
mångsidigt begrepp där många olika tolkningar och definitioner råder. En, enligt 
mig, bred men ändå tydlig definition är att det är ”ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.7). En kan också definiera 
begreppet utifrån författaren Fairclough som beskriver diskursbegreppet som en 
”skriven eller talad kommunikation” (Bergström & Boréus, 2005, s. 307). Med 
ovanstående definition av ordet diskurs kan kopplingar till studiens 
problemområde dras då den syftar till att studera just ”skriven eller talad 
kommunikation”.  

Med en definition av begreppet diskurs blir det nu enklare att förstå vad en 
diskursanalys syftar till och hur den kan användas. Då denna studie avser att 
analysera materialets språkbruk och hur kön och makt benämns faller det naturligt 
att använda en kritisk diskursanalys då den är en lingvistisk textanalys där 
språkbruket analyseras. Till skillnad från diskursteorierna av Laclau & Mouffes 
där retoriken är mer i fokus snarare lingvistiken (Winther Jørgensen & Phillips 
2000, s. 68).  

Denna metod är att föredra då det ger möjligheten att granska hur diskurser i 
praktiken formats utifrån den sociala världen och de ojämställda förhållanden som 
råder inom den vilket också gör att främjandet av vissa sociala gruppers intressen 
kan belysas (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 68-69). De feministiska teorier 
som presenterats kommer ligga till grund för analysen och fungera som ett 
hjälpmedel för att belysa de diskursiva praktiker som konstruerats inom partiernas 
material. Då denna studies huvudfokus kommer ligga på hur partierna lägger 
fokus vid kön och makt, och framförallt maktrelationen mellan könen, lämpar sig 
en textanalys av mer kritisk karaktär då jag som författare är intresserad av att 
använda de feministiska teorierna vilket traditionellt ofta ses som en mer kritisk 
teoretisk utgångspunkt. Med en kritisk diskursanalys metod som är den kritiska 
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utgångspunkten att försöka påvisa de diskursiva praktikernas upprätthållande av 
den sociala värld som bidrar till ojämställda maktrelationer (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s. 69).  
 

3.2 Material och avgränsningar  
 
Valet av material för denna uppsats har för mig som författare varit viktigt att 
reflektera över, då det dels påverkar studiens utfall men också för att välja 
material som faktiskt är relevant för studiens ändamål. Även utifrån praktiska 
skäl, såsom tidsekonomiska, är det viktigt att välja material medvetet och fokusera 
på material som faktiskt är just relevant (Esaiasson et al. 2012, s. 220). Med 
hänvisning till studiens syfte känns valet av material viktigt då det empiriska 
materialet kommer vara i fokus under analysen. Då syftet med uppsatsen är att 
analysera hur de nio största politiska partierna benämner kön och makt inom 
ramen för deras jämställdhetspolitik kan materialomfånget vara nästintill oändligt 
då ”jämställdhetspolitiken” är ett otroligt brett område. Därav var en avgränsning 
nödvändig för denna studie och valet föll därför på att använda partiernas 
valmanifest som material.  

Detta val gjordes då studien intresserar sig av de offentliga och publika 
skrivelser då det i sig är intressant att studera för att se hur partierna medvetet 
väljer att profilera sig gentemot allmänheten. Det kan i sig ses som intressant att 
utgå från partiernas egna skrivelser där möjligheten att publicera välformulerade 
och polerade uttalanden getts eftersom det speglar partiernas medvetna 
ideologiska ståndpunkter och inte enskilda personers spontana uttalanden som 
debatter och pressuttalanden kan vara. Då studien också avser att genomföra en 
jämförelse mellan tre olika årtal var valet av material också beroende av vad som 
fanns att tillgå. Min uppfattning är att det finns ytterligare intressanta aspekter 
med att studera ett material som från partiernas sida är välutformat och 
representerar den sidan dem faktiskt vill visa utåt. Ett alternativ skulle vara att 
studera en vidare bild av jämställdhetsdiskursen inom partierna, men för att 
avgränsa har jag medvetet valt att endast studera de mer polerade skrivelserna och 
göra en djupgående analys av detta mer avgränsade material.  

Materialet kommer insamlas via partiernas respektive hemsidor där samtliga 
valmanifest från 2014 finns publicerade. De valmanifest från 1998 och 2006 
kommer däremot hämtas från Svensk Nationell Datatjänst där svenska 
partiprogram och valmanifest från 1887-2010 finns publicerade. Ett undantag är 
det politiska partiet Moderaterna då de inte utformat ett eget valmanifest under 
2014 utan valde att istället endast publicera ett gemensamt för Alliansen, vilket 
gör att deras idéprogram istället kommer analyseras för att på så sätt kunna 
inkludera dem i analysen.  

Det material som jag valt att utgå från i denna studiens teoridel är framförallt 
gjort av svenska etablerade statsvetare som har en tydlig förankring inom den 
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feministiska forskningen. De författarna som utgör den största grunden för de 
teorier som används är bland annat Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse. I deras 
bok Politikens paradoxer redogör dem för en introduktion till feministisk politisk 
teori, där bland annat teorier om kön och makt presenteras. Jag använder mig 
också av skrivelser av statsvetaren Malin Rönnblom där framförallt artikeln Vad 
är problemet? Konstruktioner av jämställdhet i svensk politik används i 
uppsatsens teoridel.  

 

3.3 Analytisk strategi 
 

Vid analys av det aktuella materialet kommer Faircloughs analysmodell att 
användas för att angripa texterna. Denna analysmodell går ut på att alla fall av 
språkbruk är en kommunikativ händelse vilken har tre olika dimensioner (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 74). De tre olika dimensionerna består av text, 
diskursiv praktik och social praktik (se modell i Bilaga 1 på s. 34).  

Vid analysen kommer jag studera en skrivelse i taget och börja med de 
valmanifesten från 1998 och 2006 för att sedan studera dem från 2014. 
Inledningsvis kommer en översiktlig läsning av texterna göras för att dels markera 
den texten som är relevant för denna studie men också för att få en översiktlig bild 
av hela materialet. Därefter kommer analysen genomföras i tre olika steg som 
grundas på Faircloughs tre dimensioner som nämnts ovan. Det första steget är att 
analysera själva texten ur ett mer lingvistiskt perspektiv där fokus ligger på hur 
texterna formuleras kring kön och makt. Begrepp som kommer vara centrala i 
denna del av analysen är kön, kvinnor, män, maktrelationer, könsmaktsordning 
och ojämställdheter. Därefter inleds steg två i analysen där de diskursiva praktiker 
som finns i materialet analyseras. Jag kommer därför analysera vilka diskurser 
som kan ses i texten och hur de produceras alternativt konsumeras. Det tredje och 
sista steget analyserar hur de diskursiva praktikerna reproducerar eller 
omstrukturerar de redan existerande diskursordningarna (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s. 75). 

Därefter görs ett flertal närläsningar av materialet där en mer djupgående 
analys av texterna görs, och där jag bland annat kommer undersöka hur texterna 
benämner just kön och makt och den maktrelation som finns mellan könen. Detta 
görs för att kunna besvara frågeställningen kring hur svensk jämställdhetspolitik 
kan förstås utifrån just makt och kön.   

 
 
 
 
’ 



 15 

4 Analys 
 

4.1 Disposition  
 

I denna analys kommer mina tolkningar av det valda materialet presenteras där de 
tidigare nämnda teorierna står i fokus. Dispositionen är förankrad i Faircloughs 
analysmodell där den första delen är utav lingvistisk karaktär där benämning av 
textens användande av ord som exempelvis kön och makt analyseras. Denna del 
följs sedan av den analysdel som fokuserar på de diskursiva och sociala 
praktikerna i form av de politiska texternas benämning av maktordningar. Detta 
görs för att kunna analysera diskurserna i det analysmaterial som används. Hela 
analysen är grundad på feministisk politisk teori där teorierna styr analysens 
riktning.  
 

4.2 Hur benämns kön?  
 

Inledningsvis kan jag, genom analys av samtliga valmanifest från åren 1998, 2006 
och 2014, se en stor skillnad i hur partierna benämner kön och i vilken 
utsträckning kön ges plats i de politiska texterna. I det studerade materialet finns 
det stora skillnader dels mellan respektive partier och block, men också en stor 
förändring under de olika åren mellan partierna inbördes. Då denna studie syftar 
till att studera hur kön och makt benämns inom detta begränsade materialet, men 
också om någon förändring skett mellan de olika åren, kommer fokus framförallt 
ligga på just förändringen inom partierna. Denna avgränsning görs då studien 
fokuserar på teorier kring feminism, vilket kommer användas för att förklara och 
analysera materialet, och om jämförelser mellan partier hade gjort skulle fler 
ideologiska teorier behöva tillämpas då det i slutändan hade handlat om partiernas 
ideologiska ståndpunkter, vilket inte är denna studies syfte.  

Det aktuella materialet för respektive parti är omfångsmässigt relativt lika 
varandra där samtliga partier tar upp liknande mål, förslag och löften. Däremot 
finns det stora skillnader i deras formuleringar, ordval, förklaringar och 
tillvägagångssätt i de olika valmanifesten. Benämningen av kön i form av ”män 
och kvinnor” är vanligt förekommande bland samtliga partiers valmanifest, 
däremot finns det stora skillnader till när kön benämns och vilken innebörd den 
ges i texten.  
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4.2.1 Benämning av kön i valmanifest från 1998  
 

De valmanifest från 1998 som analyserats är av betydligt mindre omfång jämfört 
med de texter från 2006 och 2014, speciellt när det kommer till de 
jämställdhetspolitiska målen. Vid läsning av de borgliga partiernas valmanifest 
finns en tydlig trend som genomsyrar samtliga partiers texter, nämligen den 
”könlösa medborgaren”. Individer, människor och medborgare nämns helt utan 
fokus på kön. Folkpartiet som idag profilerar sig som ett feministiskt parti har i 
1998 års valmanifest inga jämställdhetspolitiska mål, kön eller 
könsmaktsordningen nämns aldrig (Folkpartiet 1998). De talar om hur de vill göra 
Sverige mer mänskligt, utan att gå in på vad de egentligen menar med ”mänskligt” 
eller för vem det skall verka för (Folkpartiet 1998). Kristdemokraterna har även 
dem ett fokus på människan, och använder begrepp så som ”människosyn” och 
”människans värde” utan någon benämning av kön. De nämner däremot ett 
jämställdhetspolitiskt mål där de nämner kön i form av ”kvinnor och män”, 
däremot helt utan ett perspektiv på makt eller könets politiska betydelse.  
 

”Vår människosyn gör det också självklart att verka för jämställdhet 
mellan kvinnor och män, för att ge alla samma möjligheter utifrån sina 
personliga förutsättningar.” 
     (Kristdemokraterna 1998) 

 
Denna benämning där fokus på kvinnor och mäns ”personliga förutsättningar” kan 
genom Wendt Höjer och Åses teorier tolkas som en förnekelse av just 
könsmaktsordning då maktrelationen bortses och jämställdhetsproblematiken 
förblir obelyst (Wendt Höjer & Åse 1999, s. 7). Även Centerpartiet har en 
liknande presentation av deras jämställdhetspolitiska mål där de talar om hur 
”jämställdhet och jämlikhet ska vara en självklarhet – t.ex. mellan kvinnor och 
män, nya och gamla svenskar, unga och gamla” (Centerpartiet 1998). Denna 
”självklarhet” förklaras däremot inte och könen benämns utan att problematiseras, 
precis som de andra intersektionella kategorier som nämns.  

Omfånget på de jämställdhetspolitiska målen inom partierna på 
vänsterkanten är aningen större jämfört med de borgliga partierna, men den 
könlösa medborgaren är däremot central även i de rödgröna partiernas 
valmanifest. Socialdemokraterna nämner flertal gånger att de vill se att Sverige är 
ett land med ”plats för alla”. De nämner även att de vill ha ett ”samhälle där 
kvinnor och män har lika rättigheter oavsett etnisk eller kulturell bakgrund”. Detta 
formuleringssätt kan en återigen tolka bortser maktrelationen mellan könen, och 
könets politiska betydelse då en inte problematiserar kvinnor och mäns möjlighet 
till ”lika rättigheter” (Wendt Höjer & Åse 1999, s. 7). Miljöpartiet, som vid 
tidpunkten var ett relativt ungt parti, reproducerar även dem idén kring den 
”könlösa medborgaren” då kön inte benämns alls i valmanifestet från 1998. 
Vänsterpartiet är det enda partiet som vid den aktuella tidpunkten var ett uttalat 



 17 

feministiskt parti. Kön är närvarande i texten då de jämställdhetspolitiska målen är 
mer integrerade i samtliga politikområden jämfört med de andra partierna, 
däremot ofta utan ett problematiserande eller strukturellt perspektiv.  
 
 

4.2.2 Benämning av kön i valmanifest från 2006 
 
I valmanifesten från 2006 är det, precis som i texterna från 1998, den ”könlösa 
medborgaren” som oftast nämns. I Moderaternas valmanifest från det aktuella året 
nämns sällan kön. Deras fokus ligger istället på att beskriva människan som en 
individ där kön, klass, sexualitet, etnicitet eller funktionalitet inte behöver vara 
relevant. De talar om hur ”ingen människa ska behandlas sämre än någon annan 
på grund av sitt kön” utan att nämna den förekommande maktrelationen mellan 
könen (Moderaterna 2006). Folkpartiets valmanifest från 2006 har de 
jämställdhetspolitiska målen ett eget avsnitt där kön är betydligt mer närvarande, 
jämfört med 1998 års valmanifest. De talar om hur jämställdhet mellan könen är 
något som ett modernt samhälle inte har råd att avstå från. Det är just den 
ekonomiska vinstfaktorn som verkar styra Folkpartiets jämställdhetspolitiska mål 
där kvinnor ses som en resurs som bör effektiviseras och maktrelationen är 
bortsedd (Folkpartiet 2006).  

Även Centerpartiet formulerar sina jämställdhetspolitiska mål i relation med 
ekonomisk vinst då de bland annat skriver att ”Sverige behöver1 fler kvinnor som 
väljer företagarbanan”. Ett exempel på där Folkpartiet benämner kön i relation till 
ekonomisk vinning är: ”Om vi ska hävda oss i den globala konkurrensen måste vi 
ta tillvara på hela vår befolknings kapacitet.” De talar även om kvinnor som en 
resurs som bör tas tillvara på för att stärka ekonomin där orsaken till kvinnors 
underordning i arbetslivet återigen bortses. Denna förnekelse av maktordning är 
kontraproduktiv då de jämställdhetspolitiska mål som skrivs inte kan uppfyllas 
förens könsmaktsordningen utmanas (Wendt Höjer & Åse 1999, s. 7).  

Omfånget av Kristdemokraternas jämställdhetspolitiska mål är nästintill 
obefintligt då jämställdhet dels inte integreras inom de andra politiska målen, men 
också då något specifikt avsnitt som avser jämställdhetsmål inte finns. Kön är 
också frånvarande i valmanifestet. Det nämns endast en gång då de skriver 
”Kvinnor och män, liksom gamla och nya svenskar, ska ha samma möjligheter”. 
Detta är ett tydligt exempel på könets frånvaro i delar av svensk 
jämställdhetspolitik då detta valmanifest på över 2000 ord endast nämner kön en 
enda gång. Ytterligare exempel på partier där kön nämns sällan är 
Sverigedemokraterna då de endast talar om kön i bemärkelsen som olika. 
 

”Män och kvinnor är inte skapade likadana och kan därför i olika 
sammanhang ta olika utgångspunkter och göra olika saker på olika 

                                                
1 Min egen kursivering.  
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sätt. Män och kvinnor kompletterar varandra, och därför är också alla 
barns rätt till en mor och en far av väsentlig betydelse.” 
                        (Sverigedemokraterna 2006) 

 
Detta sätt att se på kön skiljer sig avsevärt från den feministiska teorins 
uppfattning om att kön snarare är en social konstruktion som konstrueras av 
människorna själva och inte som i huvudsak något biologiskt (Wendt Höjer & Åse 
1999, s. 18). Sverigedemokraternas syn på könen som olika i grunden kan också 
tolkas ”normalisera” mäns överordning då den rådande könsmaktsordningen helt 
bortses, då könens olikheter förklaras som biologiska och inte strukturella.   

Det blir tydligt att det finns stora skillnader mellan partierna vid benämning 
av kön. Exempelvis har Vänsterpartiet en integrerad jämställdhetspolitik där kön 
nämns och även strukturer och maktordningar. Kön nämns ofta i Vänsterpartiets 
valmanifest från 2006 där de bland annat talar om löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män, rätt till arbete oavsett kön och arbetsgivarens ansvar för att bryta 
sexistiska strukturer som leder till diskriminering på grund av kön (Vänsterpartiet 
2006). Feministiskt initiativ grundades 2005 och ställde för första gången upp i 
riksdagsval under 2006. Deras jämställdhetspolitiska mål är, precis som 
Vänsterpartiets, integrerade med de övriga politiska områden där kön är 
närvarande även vid områden som inte enbart syftar på jämställdhet. De visar på 
statistiska skillnader mellan kvinnor och män i form av bland annat 
löneskillnader, sexuellt våld och föräldraledighet. Vid samtliga punkter är kön i 
fokus och kvinnors underordning blir belyst (Feministiskt initiativ 2006).  

Miljöpartiet har en relativt outvecklad jämställdhetspolitik då det är få mål 
som presenteras i deras valmanifest. De få jämställdhetspolitiska mål som nämns 
är ”lika lön oavsett kön” och ”kvinnofrid” där kön återigen inte blir 
problematiserat då ingen könsmaktsordning förklaras (Miljöpartiet 2006). 
Socialdemokraterna är däremot tydligare när det kommer till deras syn på 
maktrelationen mellan könen.  
 

”Sverige ska vara jämställt. Vi socialdemokrater vägrar acceptera 
mäns överordning och kvinnors underordning i samhället.” 
                        (Socialdemokraterna 2006) 

 
Kön benämns sällan i deras formuleringar men de gör ett tydligt ställningstagande 
då de erkänner könsmaktsordningen. Det är just detta erkännande av kön och dess 
maktordning dem emellan som är ett krav för att kunna uppnå jämställdhet 
(Wendt Höjer & Åse 1999, s. 7). 
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4.2.3 Benämning av kön i valmanifest från 2014 
 
Moderaterna visar tydligt i idéprogrammet2 från 2014 att människan är i fokus då 
det första avsnittet i valmanifestet från 2014 har rubriken ”Med människan som 
utgångspunkt”. På den första sidan nämns ordet ”människa” hela 18 gånger 
medan ordet kön endast nämns en gång. Utifrån feministisk teori ser en ofta detta 
som en form av liberal människosyn där utgångspunkten är en ”könlös 
medborgare”, eller i följande exempel en könlös människa.  
 

”Varje människa har oändligt och oförbrukbart värde. Oavsett 
etnicitet, kön, religion, sexuell läggning eller andra attribut och 
preferenser är människan just människa.” 
              (Moderaterna 2014) 

 
Ytterligare exempel på hur Moderaterna formulerar sin politik i idéprogrammet 
från 2014 är under avsnittet ”Frihet, trygghet och rättvisa”, vilket är där deras 
jämställdhetspolitiska mål formuleras, där återigen den ”könlösa människan” är 
central i texten.  
 

”Varje människas värde och möjligheter är viktiga för oss. Det tar 
sig i uttryck i lika lön för lika arbete, lika möjligheter att röra sig i 
samhället utan rädsla för att drabbas av brott, lika behandling i 
sjukvården och i rättsväsendet.” 
            (Moderaterna 2014) 
 

Kristdemokraterna formulerar sig även dem utifrån den könlösa individen där kön, 
men också andra intersektionella kategorier, bortses. Däremot nämns kön i vissa 
fall, men då framförallt det kvinnliga könet. Bland annat talas det om kvinnors 
psykiska ohälsa som följd av den ökade utseendefixeringen i samhället utan att 
nämna någon djupare, strukturell orsak (Kristdemokraterna 2014). Detta kan ses 
som ett strukturlöst sätt att se på problematiken, där maktrelationen återigen 
bortses.  

Till skillnad från de övriga partierna inom Alliansen kallar både Folkpartiet 
och Centerpartiet sig själva för feminister. Folkpartiet har en utbredd 
jämställdhetspolitik där många områden behandlas. De benämner kön och de 
maktstrukturer som finns, där det är tydligt att män är överordnade kvinnor. 
Folkpartiets formuleringar skiljer sig från de övriga partierna ytterligare då de är 
tydliga med att det handlar om en könsmaktsordning, vilket de är ensamma om 
bland de borgliga partierna (Folkpartiet 2014). Centerpartiet har en integrerad 
jämställdhetspolitik då det inte finns något avsnitt som endast är avsett för de 
jämställdhetspolitiska målen. Deras formuleringar kring jämställdhet 

                                                
2 Moderaterna publicerade inget valmanifest från 2014, varför dess idéprogram istället 
analyserades.  



 20 

omfångsmässigt begränsade och de benämner ämnet minst jämfört med de andra 
allianspartierna. Kön är närvarande i de korta texter som finns när det kommer till 
jämställdhet men inte i de övriga avsnitten. De nämner heller inte någon 
könsmaktsordning eller maktstrukturer då de endast formulerar sig i form av ”lika 
möjligheter” där strukturer återigen bortses (Centerpartiet 2014). 

Sverigedemokraterna formulerar sin jämställdhetspolitik utan perspektiv på 
strukturer eller maktförhållanden och benämningen av kön är relativt begränsad. 
De talar om hur det är ”en självklarhet att män och kvinnor har samma värde och 
rättigheter” men det läggs ett stort ansvar på medborgarna själva. De vill ha ett 
Sverige där staten inte försöker styra över mäns och kvinnors könsidentitet och 
frånsäger sig således det politiska ansvaret över jämställdheten mellan könen då 
de ser det som något ”opolitiskt” som medborgarna själva får förhålla sig till 
(Sverigedemokraterna 2014).  

Vid analys av de ”röd-gröna partierna”, alltså Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet så kan en stor skillnad mellan de borgliga partierna 
identifieras, jämfört med när det kommer till integreringen av de 
jämställdhetspolitiska målen, men också benämningen av kön och 
könsmaktsordningen. Socialdemokraterna benämner kön och belyser 
ojämlikheterna mellan kvinnor och män där de visar vem av könen det är som är 
just underordnat och överordnat. 
 

”Stärk forskningen och gör den mer jämställd. /::/ Andelen 
kvinnliga professorer ska öka, forskningsanslagen fördelas 
jämställt och jämställda lärosäten premieras.” 
 
”Idag är sysselsättningsgraden bland män betydligt högre än bland 
kvinnor. Samtidigt utför kvinnor en betydligt större del av det 
obetalda hemarbetet. Det här håller inte.” 
 
”Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas.” 
                                (Socialdemokraterna 2014) 

 
Dessa exempel visar hur benämningen av kön är central och där även 
könsmaktsordningarna är underförstått då män nämns som de överordnade 
(Socialdemokraterna 2014). Även Vänsterpartiet benämner kön och den rådande 
könsmaktsordningen vilket är centralt genom hela deras text, vilket gör att de 
skiljer sig från de övriga riksdagspartierna. De är uttalat feministiska och lägger 
stor vikt vid just kön och makt där könsmaktsordningen är underliggande vid 
formuleringar kring de jämställdhetspolitiska mål som presenteras. Bara genom 
läsning av partiets rubriker under deras avsnitt om feminism är det tydligt att 
benämningen av kön är central. Exempelvis ”Höj kvinnors löner”, ”Kvinnors rätt 
till sina kroppar” och ”Stärk kvinnojourerna” (Vänsterpartiet 2014).  

Ytterligare ett parti som har liknande formuleringar som Vänsterpartiet är 
det relativt unga partiet Feministiskt initiativ. De har en integrerad 
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jämställdhetspolitik som genomsyrar samtliga politiska områden vilket kan ses 
som en feministisk huvudpoäng då kön integreras inom politiken och inte läggs 
som ett separat kapitel (Freidenvall 2011, s. 66). Även Miljöpartiet vill ha en mer 
integrerad jämställdhetspolitik då de bland annat vill införa en lag om 
jämställdhetsintegrering. De nämner kön då kvinnor erkänns som underordnade 
vid exempelvis följande formuleringar: ”införa kvotering av kvinnor”, ”mäns våld 
mot kvinnor” och ”psykisk ohälsa och sjukskrivningar bland kvinnor i arbetslivet 
ska minska” (Miljöpartiet 2014).  
 

4.2.4 Ökad benämning av kön – En trend? 
 
Vid analys av de tre olika årens valmanifest kan en trend tydas där benämningen 
av kön ökat mellan de tre givna åren. 2014 års valmanifest har en ökad benämning 
av kön och makt jämfört med de tidigare åren vilket påvisar en utveckling mellan 
åren. I 1998 års valmanifest var det över lag få jämställdhetspolitiska mål. Kön 
och makt benämndes sällan då det snarare var vanligare att använda könlösa 
begrepp istället, så som ”människa, ”individ” och ”medborgare”. För att 
sammanfatta 2006 års valmanifest kan en se att det finns en ökad omfattning för 
de jämställdhetspolitiska mål som finns nedskrivna, däremot är kön fortfarande 
sällan benämnt, speciellt bland de borgerliga partierna.  

I de två tidigare valmanifesten, från 1998 och 2006, var kön relativt 
”opolitiskt” och oproblematiserat medan 2014 års valmanifest har ett ökat 
benämnande av både kön och makt vilket visar på att en utveckling inom det 
jämställdhetspolitiska området har skett. Denna utveckling påvisar en trend där 
det politiska intresset för jämställdhet ökat och kön har fått en större betydelse 
inom politiken.  

Det finns däremot undantag för denna trend då bland annat 
Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna inte följt den 
utveckling som de andra partierna gjort då kön fortfarande inte benämns som en 
politisk faktor så som de övriga partierna gör idag. Denna avvikelse kan bero på 
många olika orsaker, men en förklaring skulle kunna vara de ideologiska 
skillnaderna då dessa avvikande partierna tillhör de partier som står på en mer 
konservativ grund.  

Ytterligare undantag är Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ där de under 
1998 och 2006 avviker från de andra partierna då de benämner både kön, makt 
och de jämställdhetspolitiska målen betydligt mer än de övriga. Båda partier har 
under samtliga valmanifest haft en tydlig feministisk profil där de båda uttalat sig 
för att vara feministiska partier. Detta tydliga ställningstagande från deras sida kan 
ses som en förklaring till deras avvikelse från den utveckling de övriga partier 
haft. 
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4.3 Maktordningar – erkänt eller bortglömt? 
 
Denna studie syftar till att undersöka hur Sveriges jämställdhetspolitik kan förstås 
utifrån kön och makt. Därav har det ovanstående avsnittet kring benämning av 
kön presenterats vilket kommer följas av detta avsnitt kring partiernas 
formuleringar och benämningar av makt, där fokus kommer ligga på 
maktrelationen mellan kvinnor och män. Denna maktrelation benämns i 
feministisk teori som en könsmaktsordning vilket grundas på att det råder en 
ojämn maktfördelning mellan kvinnor och män (Freedman 2003, s. 7). Det är just 
könsmaktsordningen och de maktförhållanden som har analyserats i det aktuella 
materialet då förnekelse av denna könsmaktsordning leder till att problematiken 
inte blir belyst, vilket i sin tur leder till fortsatt ojämlikhet mellan könen (Wendt 
Höjer & Åse 1999, s. 7). I följande avsnitt kommer jag presentera exempel på hur 
partierna förhåller sig till dessa maktordningar, för att sedan redogöra för den 
eventuella utveckling som skett mellan de aktuella åren. 
 

4.3.1 Könsmaktsordningen i valmanifest från 1998  
 
Vänsterpartiet erkänner den rådande könsmaktsordningen i deras valmanifest från 
1998 då de talar om den systematiska underordningen av kvinnor vilket är det 
som ligger till grund för könsmaktsordningen (Freedman 2003, s. 7). 
 

”Över hela världen ifrågasätter kvinnor den systematiska 
underordningen och kräver rätt till arbete, makt över sin sexualitet 
och jämställda villkor. Vänsterpartiet stödjer kvinnorörelsens 
krav.”  

    (Vänsterpartiet, 1998) 
 

Socialdemokraterna nämner inte könsmaktsordningen då de endast talar om 
”jämställdhet mellan kvinnor och män” utan att tala om vem som är underordnad 
respektive överordnad (Socialdemokraterna 1998). Likaså har inte Miljöpartiet 
heller något maktperspektiv i deras politik då de endast talar om hur klyftor i 
samhället skall minska och jämställdhet öka men där återigen 
könsmaktsordningen bortses (Miljöpartiet 1998). 

Samtliga borgerliga partier, alltså Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna benämner varken makt eller någon form av maktrelation 
mellan könen i deras valmanifest från 1998. Vid benämning av kön inom de 
jämställdhetspolitiska målen nämns inte maktförhållanden, och vem av könen som 
är underordnad respektive överordnad förblir återigen osagt. Ett tydligt exempel 
där diskursen kring kvinnor som underordnade offer reproduceras är vid 
benämning av ”kvinnovåld” där mannen som förövare sällan benämns utan endast 
kvinnan som underordnad och offer. Både Moderaterna och Folkpartiet har två 
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hela avsnitt kring våld och brott, men inte heller där nämns mäns våld mot 
kvinnor alls. Centerpartiet skriver att ”Hot och våld mot kvinnor måste bekämpas 
på alla nivåer i samhället” (Centerpartiet 1998), vilket också är ett exempel på där 
kvinnor nämns som offer utan att någon förövare pekas ut. Även detta är en form 
av förnekelse av könsmaktsordningen då maktrelationen där män är överordnade 
kvinnor förblir obelyst (Wendt Höjer & Åse 1999, s. 7).  
 

4.3.2 Könsmaktsordningen i valmanifest från 2006 
 

Feministiskt initiativ grundades 2005 och deltog i deras första riksdagsval 2006 
(Feministiskt initiativ, 2015). I deras valmanifest från 2006 har de en tydlig 
feministisk grund där erkännandet av könsmaktsordningen är central och 
genomsyrar hela deras politik. De formulerar sig utifrån det grundläggande 
feministiska faktumet att kvinnor systematiskt underordnas män vilket de tydligt 
utmanar genom deras politik (Feministiskt initiativ 2006). Vänsterpartiet har i 
deras valmanifest från 2006 ingen tydlig utmaning av könsmaktsordningen. De 
nämner att de vill förändra de rådande maktförhållandena i Sverige och världen 
men kön förblir obenämnt. Däremot nämns strukturer och ojämlikheter mellan 
könen, men där återigen mäns överordning inte nämns (Vänsterpartiet 2006).  
 

”Sverige ska vara jämställt. Vi socialdemokrater vägrar 
acceptera mäns överordning och kvinnors underordning i 
samhället.”  

             (Socialdemokraterna 2006) 
 
Ovanstående formulering är ett utdrag ut Socialdemokraternas valmanifest från 
2006 där de tydligt visar sin ståndpunkt inom jämställdhetsfrågan och den rådande 
könsmaktsordningen framgår tydligt. Det råder inga tvivel om vem det är som är 
just överordnad respektive underordnad vilket enligt feministisk teori är en 
förutsättning för att kunna uppnå jämställdhet mellan könen (Freidenvall 2011, s. 
66). 
 

”Maktfördelningen måste förändras så att kvinnor – också i 
praktiken – ges samma rättigheter och möjligheter som män.” 
   (Centerpartiet 2006) 

 
Centerpartiet formulerar i sitt valmanifest från 2006 deras jämställdhetspolitiska 
mål utifrån just makt och kön enligt ovanstående citat (Centerpartiet 2006). Dem 
utmanar den rådande diskursen kring mäns makt över kvinnor genom att slå fast 
att kvinnor inte har lika rättigheter och möjligheter som män och att det därmed 
finns en underliggande maktstruktur. Jämfört med de övriga partierna inom 
Alliansen är Centerpartiet ensamma om att erkänna någon form av 
könsmaktsordning då de övriga partierna mycket sällan benämner makt. 
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Moderaterna erkänner mäns överordning i deras text kring mäns våld mot kvinnor 
då dem pekar ut män som våldsutövare och kvinnor som offer, men bortsett från 
det avsaknas ett maktperspektiv helt inom de jämställdhetspolitiska målen.  
 

4.3.3 Könsmaktsordningen i valmanifest från 2014 
 
Vänsterpartiet har ett underliggande maktperspektiv genom deras politiska mål i 
valmanifestet från 2014 då dem dels benämner utmanandet av ojämlikheter och 
klyftor men också då makt är direkt uttalat (Vänsterpartiet 2014). I följande utdrag 
från Vänsterpartiets valmanifest 2014 synliggörs maktrelationen mellan kvinnor 
och män där de också uppmanar till en omfördelning och utmanar därmed de 
patriarkala strukturer som ligger till grund för könsmaktsordningen i samhället 
(Wendt Höjer & Åse 1999, s. 13). 
 

”Vi ska omfördela makt och resurser så att kvinnor och män på riktigt 
har samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.” 

                                                                                         (Vänsterpartiet 2014) 
 
Till skillnad från tidigare år profilerar sig nu samtliga partier inom den ”rödgröna 
regeringen” sig som feministiska partier där de jämställdhetspolitiska målen är allt 
mer integrerade i de övriga politiska områden. Det är just denna integrering som 
många feministiska teoretiker understryker är en förutsättning för att uppnå 
jämställdhet i samhället (Freidenvall 2011, s. 66). Partiernas benämning och 
synliggörande av könsmaktsordningen varierar dock. Miljöpartiet erkänner en 
form av könsmaktsordning då dem formulerar ”mäns våld mot kvinnor” på så sätt 
att män är våldsutövaren och därmed den överordnade, men bortsett från detta 
finns det inget tydligt perspektiv på makt (Miljöpartiet 2014). Socialdemokraterna 
formulerar sig likartat som Miljöpartiet då det endast är i skrivelserna kring mäns 
våld mot kvinnor som maktrelationen mellan könen blir belyst. 

Folkpartiet är även dem ett uttalat feministiskt parti där de talar om hur dem 
vill utmana rådande strukturer och traditioner som begränsar individens frihet. De 
nämner inte könsmaktsordningen direkt utan det finns ett underliggande fokus, 
precis som hos de rödgröna partierna, i avsnittet kring mäns våld mot kvinnor 
(Folkpartiet 2014).  
 

”Mäns våld och förtryck mot kvinnor är det mest extrema uttrycket 
för kvinnors utsatthet och har sin grund i synen på kön, makt och 
sexualitet.” 
                  (Folkpartiet 2014) 
 

Här visar Folkpartiet en feministisk medvetenhet kring mäns våld mot kvinnor där 
könsmaktsordningen kan anses ligga till grund för denna formulering, då män står 
som den överordnade. Även Centerpartiet säger sig vara feminister, men deras 



 25 

jämställdhetspolitiska mål är relativt få, då de avsnitten är omgångsmässigt 
mindre än de övriga partierna. De har inget maktperspektiv och 
könsmaktsordningen nämns inte då maktrelationen mellan könen inte framgår, 
varken i deras jämställdhetspolitik, eller de övriga områdena. Moderaterna har 
även dem relativt få jämställdhetspolitiska mål och det framgår inga perspektiv på 
maktrelationen mellan könen i deras idéprogram från 2014. De nämner däremot i 
avsnittet om deras internationella politik att ”det patriarkala förtrycket är starkt i 
många länder” som kan tolkas som att de avser andra länder än Sverige eftersom 
det nämns i kontext med andra politiska mål kring just Moderaternas 
utrikespolitik. Likaså har Kristdemokraterna en avsaknad av perspektiv på makt i 
deras formuleringar kring jämställdhet. Följande utdrag är ett exempel på där 
partiet talar om mäns våld mot kvinnor utan ett könsmaktsperspektiv.  
 

”Vi vill trygga stödet till kvinno- och mansjourerna och öka resurserna 
till utbildning kring våld i nära relationer. /../ För att skydda de utsatta 
vill vi förbättra tillgången till rehabilitering för dem som utövar våld.” 
       (Kristdemokraterna 2014) 

 
Formuleringen ”våld i nära relationer” är ett exempel på där kön inte erkänns och 
könsmaktsordningen bortses. Denna formulering kan anses reproducera diskursen 
kring ”våld i nära relationer” som ett könlöst problem då kön inte blir belyst och 
maktrelationen mellan kvinnor och män är inte ouppmärksammad.  

Sverigedemokraterna har i sitt avsnitt om jämställdhet inget perspektiv på 
makt eller könsmaktsordningen och deras formuleringar kan ses som strukturlösa 
och oproblematiserade (Sverigedemokraterna 2014). Det parti som har stort fokus 
på könsmaktsordningen och utmärker sig bland de övriga partierna är Feministiskt 
initiativ. Det kan ses som relativt väntat att just Feministiskt initiativ är det parti 
som har störst fokus på just könsmaktsordningen och de patriarkala strukturerna i 
samhället då det delvis grundat sin politik på feministisk teori. Jämställdhet är 
integrerat i samtliga politiska områden och maktstrukturer samt 
könsmaktsordningen finns närvarande genom hela deras politik (Feministiskt 
initiativ 2014).  

 

4.3.4 Ökat fokus på könsmaktsordningen – En trend? 
 
Könsmaktsordningen, maktrelationen mellan könen, strukturella könsroller och 
patriarkat är begrepp som varit centrala inom feministisk teori och forskning 
sedan länge (Freedman 2003, s. 7). Vid analys av samtliga valmanifest kan en stor 
skillnad mellan de aktuella årtalen i hur partierna benämner makt och 
maktrelationen mellan könen identifieras. En utveckling kan tydas mellan 1998 
och 2014 där könsmaktsordningen är betydligt mer central i de valmanifesten från 
2014, framförallt hos de ”rödgrönrosa” partierna.  
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I 1998 års valmanifest kan en sammanfattningsvis se en stor avsaknad av ett 
maktperspektiv och könsmaktsordningen nämns sällan. En tolkning är att 
jämställdhet och maktrelationen mellan könen inte är politiskt prioriterat då det 
sällan benämns och avsnitten kring de jämställdhetspolitiska målen är relativt 
begränsade. Vänsterpartiet avviker däremot från de övriga partierna vid detta årtal 
då de är det enda partiet som har en analys kring makt och kön.  

Vid 2006 års valmanifest har det skett en utveckling. Mäns överordning och 
kvinnors underordning benämns oftare och partier som presenterar det tydligt är 
bland annat Socialdemokraterna och Centerpartiet. Feministiskt initiativ grundas 
vid denna tidpunkt och deras politik är grundad på teorier kring 
könsmaktsordningens betydelse och kvinnors underordning i samhället 
(Feministiskt initiativ 2006). Det är dock vid analys av de valmanifest från 2014 
som en stor utveckling kan identifieras. Det är vid detta tillfälle sex av nio partier 
som profilerar sig som ett feministiskt parti och allt fler har en mer integrerad 
jämställdhetspolitik.  

Det är ett större fokus på makt i de jämställdhetspolitiska målen och det 
framkommer framförallt i avsnitten om mäns våld mot kvinnor där vissa partier 
tydligt visar vem som är överordnad och underordnad av könen. Samtidigt som 
många partier är uttalat feministiska kan en dock se en avsaknad av en tydlig 
utmaning av könsmaktsordningen och maktperspektivet är ofta begränsat till 
avsnittet om mäns våld mot kvinnor. Däremot kan en avslutningsvis konstatera en 
trend. Denna trend visar att det skett en stor utveckling i hur partierna benämner 
makt och kön inom ramen för deras jämställdhetspolitiska mål. Det är en tydlig 
utveckling mellan åren 2006 och 2014 där många partier, även på den borgerliga 
sidan, idag är feministiska partier och de politiska målen kring jämställdhet har en 
större omfattning jämfört med tidigare år.  

 
 

4.4 Sammanfattning  
 
Denna studies syfte var att utifrån feministisk teori studera de nio största svenska 
politiska partiernas valmanifest från de tre angivna åren. Detta för att se huruvida de 
benämner kön och makt inom de jämställdhetspolitiska avsnitt för att därefter se om det 
skett någon förändring mellan åren 1998, 2006 och 2014. Benämningen av kön och 
makt är olika mellan partierna och en kan se en tydlig trend, trots några enstaka 
avvikelser, där partiernas jämställdhetspolitiska mål är av betydligt större omfattning 
under 2014 än år 1998.  

Efter analys av texterna kan en också se en ökning i benämningen av kön och makt 
hos samtliga partier, däremot olika stora ökningar. Partierna på högerkanten har ett ökat 
fokus på benämning av just ”kvinnor och män”, men maktrelationen mellan könen 
förblir relativt obelyst och oproblematiserad. Det är endast i vissa avsnitt hos de 
borgliga partierna som berör mäns våld mot kvinnor som en kan se någon form av 
maktrelationserkännande. I valmanifesten från 1998 ser en ofta formuleringar som tyder 
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på vad forskarna Wendt Höjer och Åse skulle kalla ”den könlöse medborgaren”. 
Diskursen kring denna könlösa individ reproduceras i valmanifesten från de övriga åren 
också hos de borgliga partierna, trots att det i 2014 års valmanifest ibland ser till könens 
politiska betydelse.  

De partier som befinner sig på vänsterkanten har däremot en tydligare ambition att 
problematisera de rådande könsroller och maktstrukturer som finns, trots att själva ordet 
”maktrelation” eller könsmaktsordning sällan blir nämnt. Sammanfattningsvis kan en se 
en ökad ambition att faktiskt utveckla de jämställdhetspolitiska målen och också 
benämningen av könen i dessa politiska texter.  
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5 Slutsats 
 
I detta avsnitt ges ett sammanfattande svar på studiens frågeställning ”Hur benämns 
kön och makt i svenska politiska partiers valmanifest?”. Ett sammanfattat svar ges även 
på studiens andra fråga kring hur den eventuella utvecklingen sett ut mellan de aktuella 
åren. En kort avslutande diskussion följs därefter av en presentation av förslag på 
vidare forskning.  
 
Analysen visar att benämningen av kön och makt dels ser olika ut när en kollar på de 
olika partierna, men man kan också se en förändring mellan de tre analyspunkterna. Den 
förändring som skett visar på ett ökat politisk intresse för jämställdhetspolitiska frågor, 
men trots det reproduceras uppfattningen om den ”könlösa medborgaren” hos många av 
de politiska partierna. Genom att feministisk teori applicerats på materialet har en 
kritisk analys kunnat genomföras där en av slutsatserna är att vissa partier idag utgår 
från en politik där könsmaktsordningen fortsatt är relativt obenämnd. Detta gör att det är 
svårt att dra några generella slutsatser då det skiljer sig markant mellan de olika 
politiska partierna. Om en däremot bortser från skillnaderna mellan respektive parti kan 
en dock se en utveckling där partierna, utifrån sina egna mått mätt, har en ökad 
benämning av båda makt och kön. Med detta menas inte att kön och makt nämns där det 
ur ett feministiskt perspektiv kan det anses att det borde nämnas, utan snarare att det 
åtminstone skett en ökning även om ökningen, kan ur vissa perspektiv, ses som 
otillräcklig. 

I denna studie nämns inledningsvis en hypotes som grundats på Malin Rönnblom 
och Katharina Tollins kritik mot den rådande jämställdhetspolitiken. Denna hypotes var 
att svensk jämställdhetspolitik har utvecklats till ett avpolitiserat och könlöst politiskt 
område. Det är denna kritik mot den svenska jämställdhetspolitiken som ligger till 
grund för mitt ämnesval då studien syftade till att undersöka partiernas valmanifest, för 
att se om deras kritik går att applicera även på dagens jämställdhetspolitik. Denna kritik 
presenterades av Rönnblom år 2008 och Tollin år 2011. Den slutsats jag kan dra inom 
ramen för denna studie är att det skett en stor utveckling mellan just åren 2006 och 
2014. Denna utveckling gör att det inte blir lika enkelt att applicera Rönnblom och 
Tollins kritik på dagens jämställdhetspolitik då benämningen av både kön och makt 
faktiskt har ökat.  

Min tolkning är att en utifrån den givna analysen kan dra slutsatsen dras att vi går 
mot en utveckling där ambitionen om en mer politiserad jämställdhetspolitik råder och 
där feministiska perspektiv, i form av benämning av könsmaktsordning och kön, blir allt 
mer centrala. Dock är det som tidigare nämnt skillnader mellan respektive parti, och det 
finns vissa delar av vissa partiers texter där en utifrån de teoretiska utgångspunkterna, 
som ligger till grund för denna studie, kan se en avsaknad av benämning av både kön 
och makt. Däremot vågar jag ändå dra slutsatsen att det idag, jämfört med de tidigare 
åren, är ett politiskt område som tar allt mer hänsyn till både kön och maktförhållanden, 
även om den i många fall kan ses som både könlös och avpolitiserad. 
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Avslutningsvis vill jag som författare öppna upp för förslag på vidare forskning som 
varit utanför ramen för denna studie. Dels vore det intressant att göra en djupare analys 
av orsakerna till den trend som nämns i analysen. Här hade även en mer kvantitativ 
analys kunnat genomföras för att på så sätt kunna se närmare på olika samband och den 
trendutveckling som nämnts.  
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