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Abstrakt 
 
Mitt syfte är att studera vilka likheter och skillnader som finns mellan den historiska synen på 

kvinnans roll och de nuvarande förväntningarna som ställs på kvinnor i politiken. Jag har 

begränsat mig till att studera några utvalda historiska filosofers syn och hur deras synsätt kan 

ha påverkat dagens samhälle. Två moderna teorier finns med, den feministiska teorin som 

förklarar varför kvinnor har organiserat sig och betydelsen av detta och härskarteknikerna 

som visar hur bemötandet av kvinnor kan se ut i politiken. Kvinnliga forskare och politiker 

har gett sin syn på hur bemötande och synsättet på kvinnor kan yttra sig. Resultatet visar att 

de tidigare filosofernas synsätt och värderingar fortfarande är aktuella. Jämförelserna mellan 

teorierna, kvinnliga forskare och nutida politikers upplevelser visar att det finns gemensamma 

uppfattningar om hur kvinnorna betraktas i samhället och politiken. Några exempel på 

gemensamma upplevelser är att kvinnorna ses som mödrar och den som håller ihop familjen 

och  att kvinnor inte uppfattar politiken på samma sätt som män.  
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Kvinnosynen 
 

Valet av ämne väcktes av socialdemokraternas debatt om en kvinnlig partiledare. Mona 

Sahlin tackade ja och nämnde att hon hade familjens stöd i sitt beslut. I samband med detta 

uttalade sig en kvinnlig politiker om hur svårt det är att förena familjelivet med det politiska 

arbetet. Familjelivet nämns mycket sällan av män då det gäller deras utnämningar i politiska 

sammanhang. De tidiga filosofernas syn på kvinnor kan vara en orsak till varför könen 

uppfattas på olika sätt, där kvinnan ofta ses som den som ska ha hand om familjen. I politiska 

sammanhang kom kvinnorna in i anslutning till den kvinnliga rösträtten. När den trädde i kraft 

gav den även rätten för kvinnor att ställa upp i riksdagsvalet. Könsfördelningen inom många 

områden i arbetslivet och politiken är ofta uppdelade, där kvinnor arbetar men vård och 

omsorg och i de politiska sammanhangen har oftast kvinnorna hand om de mjuka frågorna 

som t.ex. socialpolitiken.  

 

Staten har främjat jämställdheten mellan könen med bland annat olika reformer som 

utbyggnad av barnomsorgen och föräldraförsäkringen. En särskild enhet finns för 

handläggning av jämställdhetsfrågor och som har till uppgift att följa upp regeringspolitiken 

(Fürst 1999). Nytt för i år är att det antagits ett handlingsprogram för jämställdhet även för 

riksdagen. Det anses som viktigt att riksdagen också omfattas av jämställdhetsarbetet då det är 

en angelägenhet för övriga samhället (Internet 1). När det gäller jämställdhetsarbetet påtalas 

ofta att detta ska vara demokratiskt. Dessa två perspektiv handlar om frihet och lika rättigheter 

för män och kvinnor inom alla väsentliga områden. I den officiella jämställdhets ideologi 

betonas att kvinnor och män har mycket att vinna på jämställdhet men det gäller att hitta en 

balans som gör att möjligheter, skyldigheter och rättigheter inbegriper båda könen.  För att 

detta ska gå att genomföras måste kvinnor och män verka tillsammans för en förändring där 

det inte ses till kön utan till kompetens och erfarenheter. När det gäller kvinnors 

underrepresentation i olika politiska sammanhang finns förslag som till exempel kvotering, 

detta för att uppnå en jämnare könsfördelning. Idag har kvinnor ofta en likvärdig utbildning 

som män och därför tycker jag att utbildning måste tas i beaktning vid rekrytering till olika 

poster i samhället och i politiken.  När det gäller synen på kvinnor i samhället och i politiken 

måste det finnas ett demokratiskt och ett jämställdhets perspektiv.  Insatser som gjorts genom 

åren är informations- och kunskapsspridning och opinionsbildning för att påverka attityderna. 

Detta har gjort att det diskuteras på arbetsplatserna och förhoppningsvis leder till ökad 
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medvetenhet om könsmönster och jämställdhet. Jämställdhetsfrågorna går inte att avgränsas 

till ett område då det rör livets alla aspekter. (Fürst 1999) 

 
Frågeställningar och Syfte 
 

Mitt syfte är att studera vilka likheter och skillnader som finns mellan den historiska synen på 

kvinnans roll och de nuvarande förväntningarna som ställs på kvinnor i politiken. Mina 

avgränsningar är att se det historiska och nutida perspektivet på hur kvinnor förväntas vara. 

Jag har även studerat nutida politiskt aktiva kvinnors ställning i politiken och vilka krav som 

ställs på dessa. 

Metod och material 
 

Metoden som jag valt att arbeta med i denna uppsats är litteraturstudier. Utifrån mitt syfte har 

jag sökt relevant material för att besvara detta. Materialet har bestått av litteratur, 

tidningsartiklar och Internet. Kvinnors och mäns roller har förändrats genom tiderna. För att 

se hur utvecklingen har skridit fram har jag valt att se på vilken syn tre filosofer har på 

kvinnor i politiken och samhällslivet. Jag är medveten om att filosofernas åsikter är skrivna i 

en historisk miljö som inte alltid går att jämföra med dagens samhälle. Utifrån deras åsikter 

går det att dock få vissa insikter i dåtidens debatt eftersom att de var ledande inom sina 

områden och fortfarande är omdebatterade.  En del av den litteratur som jag använt mig av ser 

problemen från en kvinnlig synvinkel och detta speglar en del åsikter i rapporten. Media är en 

viktig samhällspartner då det gäller bevakning av olika samhälls frågor. Ofta finner man 

intressanta artiklar med olika inriktningar och författare. Det gäller dock att vara kritisk då 

intervjuer kan vara vinklade beroende på vilken journalist som skrivit artikeln. Artiklarna som 

är med i denna uppsats är dock av intresse då dessa handlar om kvinnofrågor och de 

intervjuade är kända profiler i fråga om detta.  
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Disposition 
 

Teori delen inleds med tre filosofer och dessa är Aristoteles, Jean-Jacques Rousseau och John 

Stuart Mill. Anledningen till att jag valt dessa är att de fortfarande är omdiskuterade och de 

har alla skrivit om vilken roll kvinnor bör ha i samhället. Den feministiska teorin förklarar 

anledningen till varför kvinnor har organiserat sig och detta har betytt mycket för kvinnors 

ställning i samhället och politiken. Den andra teorin är den om härskarteknikerna som visar på 

vilka olika sätt som aktiva kvinnorna kan bemötas på i vardagen av män. I empiridelen har jag 

ett historiskt perspektiv där rösträttskampen är en viktig del i kvinnors politiska historia. Det 

var ett första steg för kvinnorna att komma in i politiken och därmed har de kunnat vara med 

och påverka samhällsutvecklingen. Kvinnors politiska engagemang har haft inverkan på 

jämställdhetsarbetet och även statens insatser har haft betydelse för hur det ser ut idag. I 

diskussionen har jag gjort jämförelser mellan filosofers synsätt och hur det ser ut idag. Jag har 

använt mig av olika författares åsikter och jämfört dessa med teorierna och tidningsartiklarna.   
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Historiska teorier på kvinnosynen 
 

Olika historiska tänkare är fortfarande aktuella då det gäller samhällsfrågor. Många 

värderingar som finns tidigare kan spåras till dagens samhälle. Aristoteles, Rousseau och Mill 

är filosofer som ser kvinnans roll på olika sätt och är därför intressanta att jämföra med 

dagens kvinnosyn som finns i samhället.  

Aristoteles 
 

Aristoteles var en av de mest inflytelserika tänkarna i västerlandets historia och han betraktas 

som den första statsvetaren. Medborgarna var enligt honom människor som utgjorde staten 

men det var inte alla som fick den benämningen. För att vara medborgare skulle människorna 

varit delaktiga i rättskipning och inneha ett ämbete. Han nämner inte kvinnor i detta 

sammanhang men då kvinnorna inte fick delta i det politiska livet blev de utestängda från 

medborgarskapet. Aristoteles ansåg dock att kvinnorna tillhörde den fria delen av 

befolkningen och de hade en större politisk betydelse än t ex slavarna.  

 

Aristoteles menade att mannen skulle styra kvinnan då denna var bättre på att härska och i 

äktenskapet hade de olika roller och dessa kunde inte förändras. Hans syn på människan var 

att män och kvinnor var olika av naturen, fyllde olika funktioner i samhället och hade olika 

mycket makt. Det var mannen i familjen som ansågs vara den som kunde tänka rationellt 

medan kvinnan hade funktionen men att den var outnyttjad.  Kvinnorna ansågs av Aristoteles 

vara omdömeslösa och alltför känslostyrda vilket gjorde att de inte var lämpliga som ledare. 

Hans kvinnosyn sammanfattas som att han anser att kvinnan är defekt, både fysiskt och 

psykiskt och därför skiljer hon sig från mannen som anses vara en fullkomlig varelse. Därför 

var det helt i sin ordning att det fanns en samhällelig ojämlikhet mellan könen(Eduards, 

Gunneng 1983) 

 

Jean- Jacques Rousseau  

 
Rousseau levde under upplysningen, men kände i många avseenden ett motstånd mot vad 

denna tidsperiod stod för. Han ville istället för förnuftet att människorna skulle lita på sina 
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känslor och samvetet. När människorna började leva i samhällen uppstod familjen och könens 

olika roller. Kvinnans roll blev att ta hand om familjen och barnen. (Lewin 2001) 

Män och kvinnor ska komplettera varandra enligt Rousseau. De är ömsesidigt beroende av 

varandra när det gäller begär men kvinnor är mer beroende av män eftersom de kan ge dem 

levnadsuppehälle och en ställning i samhället. Rousseau liknade kvinnans roll i familjen vid 

en minister i statens tjänst, hon ska underkasta sig mannen men samtidigt styra genom 

smekningar och hota med tårar. Han skriver om kvinnan som familjens sammanhållande länk 

och hennes egenskaper som dygdiga, blygsamma, plikttrogna och förbehållsamma. Det är av 

naturen bestämt att kvinnan ska ta hand om barnen och vara underkastad mannen (Rousseau, 

1978). 

 

Rousseau ansåg att det inte råder någon likställighet mellan man och kvinna. Kroppens 

konstruktion och behoven hos män och kvinnor är i stort sett detsamma, men naturen har 

olika avsikter med könen. Han hävdar att pga. kvinnor och män har olika karaktärer och 

temperament bör de ha olika uppfostran. Han menar exempelvis att flickor tycker om att sy 

men inte att skriva och läsa. Att uppfostra kvinnor till manliga egenskaper vore att skada dem 

eftersom ”Kvinnan har ett högre värde som kvinna, ett mindre då hon vill spela man” (s. 

156). Han menade att kvinnor av naturen var intelligenta och att de kunde lära sig mycket, 

men det skulle vara av  sådan karaktär som är lämpligt för dem (Rousseau, 1978).  

 

John Stuart Mill 

 
John Stuart Mill levde under 1800-talet och var en engelsk filosof, nationalekonom och 

samhällskritiker och ansågs vara socialliberalismens grundare. Han var politiskt aktiv och 

valdes in som kandidat till det brittiska parlamentet, där var han den första som yrkade på en 

kvinnlig rösträtt. (Internet 1) 

Mill menade att det normala i ett samhälle var jämlikhet mellan könen och det som kallades 

kvinnors natur var något som var konstgjort och var ett resultat av påtvingade hämningar. Han 

ansåg att de traditionella åsikterna var ett hinder för en förbättring av kvinnans situation. Att 

kvinnan skulle vara underordnande var inget annat än en teori för att  det aldrig hade prövats 

något annat. För att ett bättre samhälle skulle kunna byggas var det viktigt att kvinnorna fick 

rösträtt och utbildning. När det gällde fördelningen av makten ansåg Mill att båda könen 
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skulle få oinskränkta befogenheter inom sitt område och att fördelningen skulle baseras på 

individuell förmåga och lämplighet. 

 

Hans syfte med ett jämlikt samhälle var att männen skulle bli bättre människor och 

medborgare om det rådde rättvisa mellan man och kvinna. Ett annat argument var att om 

kvinnorna fritt fick använda sina resurser skulle dubbelt så stor hjärnkapacitet kunna användas 

för människans bästa. Det individuella, det sociala och samhälleliga var nära förbundna hos 

Mill och det som var utvecklande för individen var utvecklande för samhället. Hans liberala 

samhällsliv liknas vid ett sportevenemang där alla får vara med och tävla och ingen har något 

”handikapp”. Det finns de som menar att hans ande svävar över jämställdhetslagarna i Norden 

där kvinnor och män ges lika rättigheter och möjligheter. Denna jämställdhet ska kunna 

regleras vis lagstiftning och eftersom lagstiftarna utgår från att män och kvinnor är lika ska 

det utformas regler mot könsdiskriminering. Mill var en föregångare då han menade att 

kontakten mellan kvinna och man var viktig och hade ett värde i sig. (Eduards 1983) 

 

Modern teori  
De moderna teorierna presenterar hur kvinnors organisation sett ut och olika tekniker som 

används för att osynliggöra aktiva politiska kvinnor. Den feministiska teorin visar hur kvinnor 

tillsammans kan föra fram åsikter då det gäller att förändra samhället. Härskarteknikerna 

beskriver hur det på olika sätt går att få kvinnor att ifrågasätta sin egen kompetens. 

Feministisk teori  
 

Feministisk teoris ursprung härstammar från en politisk rörelse som syftar till kvinnors 

frigörelse. Kvinnor organiserar sig alltmer och det beror på att de är arga och upprörda över 

sin situation världen över och det finns en tro att deras organisering kan vara en väg till 

förbättring. De framför krav på en politisk dialog om kön och makt, om kvinnors och mäns 

villkor i samhället. Kvinnors organisering möter dock motstånd och det kan bero på att det 

finns intressemotsättningar mellan könen och om kampen att begränsa verkligheten som 

handlar om politik och makt. Det finns också en skillnad i olika kvinnors organiserande där 

somliga tillåts och andra möter motstånd. Den politisk- kulturella koden avgör vad som är 

legitimt, accepterat eller förbjudet i termer av kön, makt och demokrati. Feminism i stort visar 

tydligt att kvinnor som grupp har kraft att förändra samhället i kvinnovänlig, köns 

överskridande och jämlik riktning. Ser man kvinnors underordning som ett kollektivt problem 
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förespråkas kollektiva tillvägagångssätt och lösningar. Den kollektiva samhörigheten med 

olika individers erfarenheter gör att det med rådande regel- och normsystem skapas politiska 

processer som gör att kvinnorna tillsammans kan ställa krav på förändringar till kvinnors 

fördel. Kvinnors deltagande i politiken präglas av motstridiga budskap och argument för att 

fler kvinnor ska engagera sig är att ta tillvara kvinnors erfarenheter. Dessa förväntas att ha 

speciella uppfattningar men de ska underordna sig det så kallade allmänintresset. Olikheterna 

framhävs som positiva men de som inte följer de ramar som är uppsatta anses vara obekväma. 

I det politiska livet ska kvinnorna visa att kön är oväsentligt samtidigt som de ska bevisa att 

kön gör skillnad och blir bättre utifrån ett kvinnoperspektiv. Samhällets förväntningar gör att 

kvinnliga politiker har en balansgång mellan att vara lika och olika än män. En tolkning av 

den balansakt som kvinnorna måste göra är motsägelsefull om vi ser det utifrån ett 

feministiskt perspektiv. (Eduards, 2002) 

Härskartekniker 
 
Det finns olika sätt att nedvärdera kvinnor som är aktiva inom politiken. Berit Ås som är 

norsk professor i socialpsykologi beskriver fem härskartekniker som hon anser fortfarande är 

aktuella idag. Det finna exempel på hur dessa ter sig i vardagen då det spekuleras i kvinnors 

utseende och klädsel men mäns attribut nämns aldrig 

 

Ås beskriver mäns olika sätt att nedvärdera kvinnor som vill göra sig hörda och vara med och 

bestämma. Den första härskartekniken går ut på att osynliggöra kvinnorna för att på ett 

effektivt sätt utesluta de från viktiga beslut. Kvinnors förminskas genom att göra deras 

kompetens osynlig. I medierna och andra beslutande församlingar kommenteras kvinnors 

utseende, ålder och klädval men inte för deras åsikter, kompetens och erfarenhet. Ett exempel 

är då Ulrika Messing kom in i riksdagen och beskrevs som ung, blond och småbarnsmamma. 

Ingen kommenterade att Göran Persson hade cendréfärgat hår och var småbarnsförälder utan 

han sågs som ett ungt lovande löfte i politiken. Ulrika Messings politiska åsikter lyftes inte 

fram på samma sätt som Göran Perssons. Osynliggörandet kan visa sig genom att kvinnornas 

förslag ignoreras men om en man lägger fram samma sak lyssnar alla. Mannen får äran av att 

ha kläckt fram idéerna och kvinnan som lagt fram dessa noteras inte av mötesdeltagarna. 

Förlöjligandet är den andra härskartekniken som presenteras och som handlar om att förnedra 

och trycka ned kvinnan omedvetet eller medvetet. De kvinnliga ledamöterna kan behandlas 

skrattretande eller otillräckliga om de lägger fram ett förslag som inte passa de manliga 
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ledamöterna. En av de effektivaste härskarteknikerna är undanhållande av information. 

Underlaget till ett möte kommer kanske inte i tid eller inte alls och detta gör att personen i 

fråga inte hinner läsa in sig för att kunna komma med ett motförslag. Den fjärde tekniken är 

dubbelbestraffningen som gör att kvinnor som är aktiva i en förening lätt hamnar i ett låst 

läge. Hur hon än gör är aktiv eller passiv i en styrelse och om hon försöker föra fram exempel 

på problem bemöts hon av motstridigheter från alla håll. Detta gör att hur hon än väljer att 

göra beskylls hon för att göra fel. Femte och sista härskartekniken går ut på att påföra skuld 

och skam. Om kvinnor aldrig får rätt information, inte blir sedd och lyssnad på och blir 

förlöjligad och utskälld gör att det föds fram känslor av skuld och skam. Lyckas man få en 

kvinna att känna skuld för att hon kämpar för jämställdhet då har man lyckats föra bort 

laddade frågor från dagordningen. 

 

Figur 1. Visar synsätten på kvinnans roll i samhället mellan de olika filosofernas och den 

moderna teorin. 

 Aristoteles,Rousseau Mill Modern teori 

Jämställda Nej Ja Ja 

Ledaregenskaper Nej Ja Ja 

Fria medborgare Kanske Ja Ja 

 

 Aristoteles och Rousseau ansåg att kvinnorna inte var jämställda med männen och de ansåg 

även att kvinnor inte hade några ledaregenskaperna. Mills åsikter var väldigt radikala på sin 

tid och vid en jämförelse med den moderna teorin går det att se likheter till exempel då det 

gäller jämställdheten mellan könen och att kvinnan klarar av att vara ledare likaväl som 

mannen. Det fria medborgarskapet är en självklar sak för Mill och den moderna teorin. 

Aristoteles och Rousseau anser att kvinnan är fri så länge hon sköter sina plikter i familjelivet 

och där ses hon som den dominerande som kan styra via sina känslor. 
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Kvinnors politiska kamp förr och nu 
 

För att få en inblick i hur kvinnorna kom in i politiken måste man gå tillbaka till tiden då 

kvinnorna kämpade för lika rösträtt. Kampen pågick i 35 år innan ledamöterna i riksdagen 

kunde ena sig om allmän och lika rösträtt. Det fanns riksdagsmän som var oroliga för att mista 

makten till grupper som de ansåg inte var tillräckligt kunniga eller kvalificerade på det 

politiska området. Fortfarande kan man se att kvinnor ifrågasätts angående sina erfarenheter 

och kompetens i politiken. 

 

Kvinnors ställning var mycket svag under förkristen tid och de var osynliga och maktlösa. 

Kristendomens intågande gjorde att träldomen upphörde och kvinnor fick social trygghet 

genom äktenskapet (Sjöstedt, 1993). I mitten på 1800-talet kom de första reformerna som var 

viktiga för kvinnorna. Då infördes lika arvsrätt för kvinnor och män och en ogift kvinna 

kunde bli myndig vid 25 års ålder efter domstolsbeslut men om hon gifte sig blev hon återigen 

omyndig. I början på 1900-talet började kampen om lika och allmän rösträtt och den krävde 

en grundlagsändring. Motståndet mot allmän och kvinnlig rösträtt var stort och argumenten 

var att det skulle komma in grupper som inte hade kunskap och kompetens för det 

kvalificerade politiska arbetet. Det som startade kampen om allmän rösträtt för kvinnorna var 

ett förslag i riksdagen om att gifta män skulle få två röster i valen, en för sig själv och en för 

sin hustru. Detta blev en bekräftelse för kvinnorna att de inte betraktades som självständiga 

individer eller medborgare utan att de endast var bihang till deras män. År 1902 bildades 

föreningen för kvinnors politiska rösträtt i Stockholm och Göteborg och så småningom fanns 

200 lokal föreningar över hela landet. Frågan om kvinnlig rösträtt var inte partipolitisk i slutet 

av 1800- talet och i början på 1900- talet var det enskilda riksdagsmän från olika partier som 

stod bakom förslaget. Det var riksdagsmannen Fredrik Borg som menade att rösta var en 

rättighet som skulle gälla alla människor. Motståndarna menade att kvinnan var viktig för 

samhällets utveckling men att hon hade plikter i hemmet och de menade också att det var mot 

kvinnans natur att hålla på med politik. Först år 1919 röstades det om förslaget om kvinnlig 

rösträtt och det gav även rätten för kvinnorna att ställa upp i riksdagsvalen (Internet 1). 

Rösträtten var en stor fråga som hade betydelse för samhällsutvecklingen. Motståndarna 

menade att skulle staten ge vissa rättigheter var också motprestationer viktiga som t ex 

värnplikt och skatteplikt som var något som bara män kunde utföra. Det fanns en politisk 

kultur som menade att politik var en manlig verksamhet och det fanns även en rädsla att 
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kvinnor som intresserade sig för politik skulle gå över till ett tredje kön och bli manhaftiga 

och förlora sin sexuella identitet. Det var viktigt att få män att inse kvinnors delaktighet var 

betydelsefullt för ett modernt och civiliserat samhälle. Lagen om allmän rösträtt kunde bara 

ändras genom mäns försorg och det var de som behärskade offentligheten.(Florin 2006)  

 

Efter valet år 1921 kom fem kvinnor in i riksdagen och allteftersom har kvinnornas andel 

ökat. Idag är det 47 procent av riksdagsledamöterna kvinnor. Förklaringar till att det blivit fler 

kvinnor i politiken är Sveriges proportionella valsystem, starka och pådrivande 

kvinnoorganisationer och att kvinnor idag har stora möjligheter att arbeta utanför hemmet. De 

flesta partier idag strävar också efter en jämnare könsfördelning i valda församlingar. Under 

50- och 60- talet hittade man de kvinnliga ledamöterna främst i de utskott som behandlade 

frågor som rörde familjen och andra sociala områden. Under 1970- talet fanns det fortfarande 

få kvinnor i utskotten som behandlade skatter, finanser, trafik, industri och försvar. Enligt 

SCB var det år 2006 49 % procent kvinnor i riksdagens utskott.  Inom de så kallade 

kvinnofrågorna som t ex sociala, frågor, bostad, kultur och utbildning dominerar 

kvinnorepresentationen. Männen dominerar arbetsmarknaden, finanserna, försvaret och miljö- 

och jordbruksfrågor.(Internet 2.) 

 

Först 64 år efter den allmänna rösträttens införande fick Sverige sin första kvinnliga 

partiordförande. Karin Söder blev historisk när hon tog posten som partiordförande i 

Centerpartiet. Hon menade att hon inte var ute efter att få makt utan hon ville kunna vara med 

och påverka. Söder anser att kvinnorna kan inte bara skylla på männen utan de måste ställa 

upp själva och för andra och på det sättet kan kvinnorna förbättra politikens villkor. Det är en 

självklarhet att män och kvinnor delar ansvaret och har lika villkor i hemmet och i arbetslivet 

och detta är en politisk och demokratisk nödvändig grundval.(Wängnerud 1994) 

 

Staten har verkat för jämställdhet mellan könen genom olika lagar och reformer. Dessa har i 

första hand riktat sig mot arbetslivet och har reviderats i omgångar för att passa in i dagens 

samhälle Det finns tre reformer som ses som avgörande för hur de svenska politikerna har valt 

att främja jämställdheten mellan kvinnor och män: 

– Skattereformen som innebar att makar beskattades var för sig och inte tillsammans. 

– Föräldraförsäkringen som innebar att moderskapspenningen gjordes om till föräldrapenning 

och att föräldrarna likställdes i rätten till föräldrar ledighet.  

– Utbyggnaden av barnomsorgen. 
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På 1970- talet etablerades ett särskilt kunskapsområde för att främja jämställdheten mellan 

män och kvinnor. Början till detta blev då en jämställdhetsdelegation tillsattes och några år 

senare utsågs ett statsråd som ansvarig för jämställdhetspolitiken. År 1980 kom den första 

lagen om jämställdhet där jämställdhetsfrågan gäller både kvinnor och män och att män måste 

ta del i ansvaret för familjen då kvinnan förvärvsarbetar. I samband med lagen kom en 

särskild enhet för handläggning av jämställdhetsfrågor som följer upp regeringspolitiken. 

Jämställdhetsenhetens uppgifter är att stödja och driva på jämställdhetsarbetet centralt och 

regionalt, granska förslag för att garantera att jämställdhetsperspektivet uppmärksammas, se 

till att regeringskansliet och övrig statsförvaltning får kunskap i jämställdhet, behandla frågor 

som rör jämställdhetslagen, JÄMO och jämställdhetsnämnden, ansvarar för arbetet gentemot 

EU och övriga internationella organisationer och bereda ansökningar om pengar för 

utvecklingsarbete och projekt(Fürst,1999). 

 

Riksdagsstyrelsen antog under våren år 2007 ett handlingsprogram för jämställdhet i 

riksdagen. Talman Per Westberg som är ordförande i riksdagsstyrelsen anser att det är viktig 

med en jämställd riksdag och menar att det är en demokratifråga men också en fråga om 

ledarskap. Handlinsprogrammet innehåller punkt insatser för ökad jämställdhet och detta 

innebär också vissa organisatoriska förändringar. Ett exempel på insatser är att en särskild 

stödfunktion knyts till företagshälsovården för ledamöter som anser sig vara utsatta för dålig 

behandling. Bakgrunden till att detta antogs var då det varit olika diskussioner om brister på 

jämställdhetsområdet. Tanken är att riksdagen ska arbeta metodiskt och fortlöpande med 

jämställdhetsfrågorna och ett jämställdhetsprogram ska fastställas för varje nytt mandatperiod 

och arbetet ska följas upp och utvärderas. Syftet ska vara att främja jämställdheten och främst 

i fråga om de kvalitativa aspekterna som innebär att mäns och kvinnors erfarenheter, 

kunskaper och värderingar ska tas på lika stort allvar och tillåtas påverka 

samhällsutvecklingen. (Internet 3.) 

 

 

Kvinnorepresentationen har ökat i politiken och den ökar ju mer framträdande den politiska 

församlingen är. I regering och riksdag finns en stark kvinnorepresentation och i jämförelse 

med andra länder ligger Sverige högt. Detta beror på att det har förts en målmedveten politik 

för att stärka kvinnornas ställning och regeringen har gett ekonomiskt stöd till olika projekt 

för att stärka demokratin genom ökad kvinnorepresentation. Kvinnornas engagemang politiskt 
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sett har genom forskning visat att det är välfärdsfrågor och lokalpolitik som ligger kvinnorna 

närmast och detta går också att se i utskott, kommittéer och utredningar. Det har visat sig i 

olika undersökningar att män är mer intresserade av finans- och näringsfrågor medan kvinnor 

anser socialpolitik, jämställdhetspolitik och familjefrågor är viktigast. Forskning har visat att 

kvinnor har svårare att ta sig in i de mansdominerade områdena som handlar om t ex 

samhällsplaneringens tekniska sidor. De blir utsatta för olika typer av 

utestängningsmekanismer som osynliggörande, förlöjligande eller undanhållande av 

information. Det finns en brist i demokratin när det gäller vilka som ska styra de stora 

ekonomiska frågorna och samhällsutvecklingen i stort. Männen har oftast en större makt 

eftersom de oftare är ordförande i kommittéer och utskott. Utredningar och forskning visar att 

kvinnorna är underrepresenterade överallt där makten finns. Att tala om makt då det gäller 

jämställdhet mellan kvinnor och män är kontroversiellt anser Fürst. Det är av stor vikt att 

identifiera att huvudfrågan gäller makt för att få en grundläggande förståelse av kvinnors och 

mäns ställning och villkor i samhället. (Fürst,1999) 

 

Den politiska filosofin har satt en stark prägel på hur vi ser på kvinnor och män. Kvinnor har 

setts som underordnade männen och skulle lyda männen i hushållet och politiken. När den 

demokratiska tanken om människor lika värde fick sitt genombrott gick det inte längre att 

ursäkta sig med att män skulle styra över kvinnor för att de var män. Demokratins genombrott 

kom samtidigt som industrialismen växte och det gjorde att många kvinnor började arbeta 

utanför hemmet. Kvinnorna började synas mer och det går inte längre att bortse från dem. 

(Björkhem, Hansing- Engström, Wängnerud, 1994) 

 

Kvinnor och män har idag samma politiska rättigheter men ändå delas inte den politiska 

makten lika. Det finns de som menar att det inte är könet som är viktigast utan det är 

åsikterna. Dessa kan representeras av både män och kvinnor då inte alla människor oavsett 

kön tycker lika. Demokratiskt är det inget problem om männen är fler än kvinnorna i 

riksdagen bara de är representativa för hela folket och därmed borde det inte vara något 

problem om kvinnorna vore fler än männen. En jämn könsfördelning och åsiktsfördelning är 

viktig utifrån ett demokratiskt perspektiv. I de olika politiska områdena behöver det inte 

finnas motsatta åsikter mellan män och kvinnor utan ofta är det partitillhörigheten som 

särskiljer vilka åsikter personerna har. Det finns områden i riksdagen som kvinnorna i de olika 

partierna har gått samman och arbetat över partigränserna. Bland annat då det gäller 
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jämställdhet, flickors situation i världen och kvinnors hälsa. (Björkhem, Hansing- Engström, 

Wängnerud, 1994) 

 

Det finns de som menar att alla samhällsgrupper idag ska ha samma möjligheter att kunna 

påverka och även kunna vara delaktiga i politiken. Jag tycker dock att det visat sig att så är 

inte fallet. Olika åtgärder vidtas för att tillexempel få in fler kvinnor i politiken där bland 

annat kvotering är ett sätt. Ett sätt att få in mer kvinnor skulle kunna vara att marknadsföra 

personröstning vid valen och att se mindre till partitillhörighet. Här skulle kvinnornas åsikter 

ha möjlighet att nå fram till väljarna utan att stå i bakgrunden av partiet och männen i dessa. 

Min personliga åsikt är att det ofta är männen i partierna som kommer fram på ett tydligare 

sätt än kvinnorna. Det finns dock undantag, till exempel Gudrun Schyman på sin tid 

partiordförande i vänsterpartiet som var duktig på att ta plats i politiska sammanhang.  

Politisk jämställdhet 
 
Det går att se ett mönster i hur arbetsuppgifterna i riksdagen är fördelade. Kvinnorna står för 

de ”mjuka” sociala områdena och männen för de ”hårda” som teknik, och ekonomi. Att 

fördelningen ser ut på det här sättet kan man se utifrån det övriga i samhället där kvinnor ofta 

dominerar sociala områden och skolan och ofta har ett större ansvar för hem och familj. En 

annan förklaring är att makten ofta ligger hos männen och därför kan inte kvinnorna välja 

vilket område de vill arbeta med. Kvinnor som kommer in i politiken får ofta ta de områdena 

som anses vara typiskt kvinnligt och de kan få det svårt att bli accepterade inom de manliga 

områdena. I undersökningar har det dock visat sig att kvinnor gärna vill komma med i utskott 

där det är ovanligt med kvinnor.  

 

Då det gäller det politiska deltagandet är jämställdheten inte självklar.  Där anses kvinnorna 

vara under representerade och det ses som ett problem och åtgärder har vidtagits för att öka 

andelen kvinnor t ex kvotering. I och med detta sker en särbehandling för kvinnorna och har 

blivit ett ämne som skapat oenigheter inom politiken. Konkurrensen ökar mellan partierna och 

även väljarna är mer ombytliga varför igen vågar underskatta detta ämne. Motståndarna mot 

könskvoteringarna menar att faran med detta är att blivande politiker inte blir valda på grund 

av sina meriter utan endast på grund av könet. Detta kan också medföra att det slår tillbaka på 

kvinnorna då dessa invalda inte tas på allvar då de inte konkurrerar på lika villkor med 

männen. Anne Phillips menar att argumenten för att öka antalet kvinnor i politiken kan delas 
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in i olika grupper. Det första argumentet som Phillips är kritisk till är då framgångsrika 

kvinnliga politiker ges en rollmodell som påstår höja kvinnors självkänsla och uppmuntrar 

andra att följa efter. Hon menar att detta inte har någon större påverkan på politiken men att 

det kan vara bra med en positiv rollmodell men de argument som handlar om demokratin är 

viktigare. Argumentet som vädjar till att det ska finna en rättviseprincip mellan könen är 

befängd och det är orättvist att män ska monopolisera representationen.  Phillips menar att om 

det inte fanns några hinder för fördelningen av inflytelserika politiska platser skulle dessa 

fördelas lika mellan könen. Det skulle kunna finnas små avvikelser men de skulle i sådana fall 

vara oavsiktliga inte som idag då kvinnor förnekas rättigheter och möjligheter. Kvinnors 

situation är orättvis och de kommer att vara underrepresenterade hela sin livstid på grund av 

kvinnors livscykel som rymmer barnavård och att ta hand om gamla föräldrar. Detta påverkar 

att få kvinnor väljer att blir kandidater och att få blir invalda och detta är ett ”naturligt” 

resultat av livscykeln. Ser man detta itu från en feministisk analys av fördelningen mellan 

könen är det orättvist och onaturligt och skapar inte jämställdhet mellan könen. Ett annat 

problem som Phillips ser är att argumenten för fler kvinnor i politiken är att kvinnors roll som 

mödrar betonas starkt och att kvinnor på grund av detta är mer överlägsna män. Att vara en 

god mor behöver inte vara detsamma som att vara en god medborgare och detta gör inte heller 

att det blir en demokratisk politik som grundas på jämställdhet och ömsesidig respekt.(Phillips 

2000) 

 

Makt kan i många sammanhang anses som något negativt och då det gäller kvinnor kan 

benämning om makt kännas laddat. Ordets negativa klang kan bero på att det associeras till att 

handla om maktmissbruk och att man vill bestämma själv och köra över andra människor. 

Makt handlar om kraft och att använda denna kraft till att driva igenom beslut, få med sig 

andra människor, våga lyfta fram det som är fel och försöka finna konstruktiva lösningar. 

Kvinnor blir ofta tillfrågade om de vill vara med i olika föreningsstyrelser men då det gäller 

makt för att kunna påverka och få inflytande måste de själv vara aktiv och erbjuda sina 

tjänster. Finns ett stort engagemang blir det ofta en fribiljett till makten. Olika kvinnors liv ser 

olika ut men de har lärt sig att prioritera för att få tiden att räcka till därför har de också lärt 

sig att bli vardagens företagsledare. Kvinnor är fortfarande underrepresenterade då det gäller 

mäktiga positioner och om än det skett en förändring till det bättre har det visat sig att 

kvinnliga riksdagsledamöter har svårt att bli tagna på allvar. Kvinnliga ledamöter har vittnat 

om sexualiserad och förminskade kommentarer med avsikt att göra deras åsikter mindre 

värda. En förklaring till att kvinnor inte når högre positioner är att det finns ett enkönat 
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sammanhang. Män väljer män och höga chefsposter utses ofta av de högsta cheferna och detta 

beror på att man väljer den som passar bäst in i gruppen. Forskning om kvinnor, män och 

makt visar att normen för vad som räknas som kompetens utgår från mäns traditionella 

livssituation och erfarenheter. Det räcker inte alltid med att ha en bra utbildning och 

professionell erfarenhet utan kvinnorna ska också kvala in med rätt sociala koder som t ex val 

av kläder och fritidsintressen. Det som är positivt för män är inte alltid positivt för kvinnor. 

För en man kan det vara viktigt att ha ett långvarit äktenskap och många barn och för en 

kvinna kan det vara en belastning att ha barn. Det kan också vara en belastning för kvinnan 

om hon inga barn har för då är hon inte en riktig kvinna och det verkar konstigt i samhällets 

ögon. Här kan man se att det finns värderingar som styr vilka som får ta del av de 

inflytelserika arbetena. Det finns de som menar att kvinnor och män inte talar samma språk 

och många forskare beskriver att det finns skillnader. Mäns uppträdande beskrivs som 

dominerande, de är tydliga och talar med hög röst, framhäver gärna sig själv, avbryter 

kvinnorna och är förströdda lyssnare om de inte är intresserade av ämnet. Kvinnorna har 

kortare meningar och enklare språk, de kan uppfattas som osäkra, är goda lyssnare om än de 

inte håller med i sakfrågan, avbryter aldrig män och talar ofta med en låg röst. Som kvinna 

måste man vara mer aktiv och tuffa till sig, tala med högre röst och vara tydlig med vad man 

föreslår. Flickor som tar 30 % av pratutrymmet i en klass anses vara besvärliga av både lärare, 

pojkar och av andra flickor. Detta speglar kanske våra värderingar kring vem som har rätt att 

yttra sig. (Bergqvist, Månsson 2005)  

 
Det finns krav på kvinnor idag att de ska uppträda på ett visst sätt för att få gehör för sina 

åsikter. Ändå går det att se att flickor som tar för sig i skolan och är pratiga anses som 

jobbiga. Det anses vara mer vanligt att pojkar är rörliga och mer högljudda än flickor. Pojkars 

beteende är accepterat medan flickorna anses vara besvärliga. Jag tycker att det borde ses som 

något positivt att flickor tar för sig i skolan. Detta är kanske den förändring som vi behöver 

med tanke på den jämställdhets debatt som finns i samhället. De flickor som tar för sig i 

skolan är kanske framtidens kvinnor som kommer att höras och synas och vågar ta plats i 

samhället och den politiska arenan. 

Kvinnor med politiskt engagemang 
 

För att ge en insikt i om hur det är att vara ung, kvinna och mamma i politiken idag beskriver 

bland annat Mona Sahlin. Ett problem är att alltid bli ifrågasatt av olika personer och av 
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media hur de ska gå tillväga för att klara av uppdraget de tagit på sig. När politiker kandiderar 

till olika uppdrag och presenteras för medborgarna påtalas ofta om det är en kvinna hur många 

barn hon har. Det finns också ett intresse för hur kvinnan ska förena familjelivet med sitt 

politiska uppdrag. Mycket sällan läser man i tidningar om hur många barn en manlig 

toppolitiker har. Ingen verkar heller orolig för hur han ska klara av att sköta det viktiga arbetet 

som politiker parallellt med familjeliv och barnpassning. 

 

Mona Sahlin, idag partiordförande i Socialdemokraterna berättar i sin bok om hur det är att 

vara kvinna i politiken. Hon började sin karriär inom det social demokratiska ungdoms 

förbund och fortsatte sedan sin karriär i huvudpartiet. Mona kom in i riksdagen 1982 och var 

25 år gammal och hade en dotter på fyra år och var gravid. Det fanns de som ansåg att man 

skulle vänta med att bli toppolitiker tills barnen blev stora.  Problemet anser Sahlin är att den 

diskussionen enbart gällde de unga kvinnorna. Hon anser att villkoren för det politiska arbetet 

måste förändras så att det går att vara småbarns förälder samtidigt som politiker.  

 

I riksdagen blev hon ofta bemött på ett särskilt sätt av äldre herrar och en bidragande orsak till 

detta kan vara att hon var ung, ny och en kvinna som vågade yttra sig och säga ifrån. Sahlin 

ger några exempel på kommentarer som hon fått. Till exempel då hon blev upprörd vid ett 

utskottsmöte då en manlig partivän undrade varför hon var så sur och om det berodde på att 

hon hade mens. En annan kommentar var då det diskuterades kärnkraft och en partivän sa: 

”Ni kvinnor ska väl inte bry er om varifrån energin kommer, huvudsaken är väl att ni kan 

ligga kvar under täcket och ha det skönt på morgonen.” Alla nedsättande kommentarer om 

kvinnor måste bemötas med protester anser Sahlin. Hör man förnedrande påhopp om andra 

kvinnor ska man vara påpasslig och ryta ifrån för då man lever i ett mansdominerat samhälle 

innebär det att makten är manlig. Kvinnofientlighet anses i ett sådant samhälle vara normalt 

och därför är det viktigt att få in kvinnor och män i enkönade miljöer för båda könens skull. 

En del journalister har i artiklar och intervjuer påvisat en roll som kan vara förolämpande mot 

kvinnor. I ett reportage om Mona Sahlin påpekades det att när hon steg ut från planet hade 

hon jeans som smet åt runt häcken. Ett sådant ordval är otänkbart om det gällt någon av våra 

manliga ministrar t ex Göran Persson. Annat som påpekas är när tre barns mamma Mona 

Sahlin kommer till Lysekil, hon menar att det är förvisso sant men när skriver journalister om 

två barns pappa Carl Bildt.  Som nyvald minister får Sahlin frågan av media om hur det ska gå 

med det politiska arbetet då hon har tre barn. En fråga som Allan Larsson inte fick då han året 

före utnämndes till finansminister och var pappa till tre barn. Hon menar att som kvinnor får 
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vi finna oss i att spela i en annan division än männen och att vi ofta blir degraderade som 

”bara” mammor. Mona Sahlin menar att både män och kvinnor har allt att vinna på ett mer 

jämställt samhälle. (Sahlin 1996)  

 
I en artikel i Aftonbladet säger statsvetaren Lena Wängnerud att kvinnorna är på väg att ta 

över och hon menar också att om fler kvinnor blir regeringschefer och presidenter kan 

världspolitiken förändras. För att förändringen ska ske måste kvinnorna släppas fram på alla 

positioner. Hon anser vidare att det är symboliskt viktigt att kvinnor blir mer synliga på de 

höga posterna och att detta ger inspiration och visar den yngre generationen att politik är för 

både män och kvinnor. Tidningen menar att det är en ny trend som har uppkommit då 

kvinnliga ledare har lyckas slå sig fram till den yttersta makten. Omvärldsanalytikern Linda 

Genf menar att det helt klart är en trend och att denna utveckling har fortsatt i flera stater. 

Tidigare fanns enstaka fall av kvinnliga ledare och ökningen tror hon beror på att medvetna 

satsningar har gjorts inom de politiska organisationerna. Karin Söder var Sveriges första 

kvinnliga partiledare och under 70- talet var hon ensam kvinna vid internationella toppmöten. 

Hon menar att detta är ett resultat efter en lång kamp och hoppas att det har blivit en ny 

situation där det blivit mer jämställt inom politiken. Söder tror att fler kvinnor i 

världspolitiken medför öppnare förhandlingar vid konflikter för att undvika krig. Forskningen 

i Sverige har visat att kvinnor med makt på kommunal nivå är mer villiga än män att satsa på 

de sociala områdena. Omvärldsanalytikern Linda Gnef menar att om detta överförs på global 

nivå kan de kvinnliga frågorna få stor betydelse i världen men ännu vet ingen om så är fallet. 

Tina Rosenberg, professor i genusvetenskap anser att det inte går att räkna automatiskt med 

att det blir bättre i världen för att kvinnorna får mer makt. Hon tror inte att kvinnor mänskligt 

sett är bättre än män och menar att trots att forskningen i Sverige visar att kvinnor ger mer 

pengar till vård och skola än män så kan det globalt se ut på ett annat sätt. Rosenberg menar 

att i världspolitiken har ideologierna större betydelse. (Internet 4.)  

 

 Flera riksdagsmän vittnar i en artikel i Aftonbladet om sexmobbning i Riksdagshuset. 

Socialdemokratern Margareta Israelsson berättar om hur hennes bänkkollega tafsade på henne 

inne i kammaren. Hon var ung och ny och gjorde ingenting åt det trots att hon upplevde det 

som fruktansvärt obehagligt. 349 ledamöter tillfrågades och av de svarade 168 stycken 

angående sexuella trakasserier i riksdagen och 87 stycken svarade att de tror att det 

förekommer.  Fördelningen mellan könen av dem som svarade var 50/50. En annan kvinna 
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berättar om hur hon fick ett internt mail där det stod att hon var trevlig att se på. Hon har även 

hört av kollegor att de blivit tafsade på och fått erbjudanden från riksdagsmän. 

Riksdagsledamöter som talat med Aftonbladet har begärt att få vara anonyma när de svarat på 

frågan om det förekommer sexuella trakasserier. En riksdagsledamot berättar att det finns män 

på tunga positioner som är kända för att ge sig på unga snygga tjejer som är nya. Många vet 

om det men ingen vågar säga något om det. Jan Lindholm som är ledamot för miljöpartiet 

säger att han har sett äldre män klappa unga kvinnor på stjärten och hört en del skrämmande 

kommentarer.(Internet 5) 
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Diskussion  
 Mitt syfte med uppsatsen var att studera vilka likheter och skillnader som fanns mellan den 

historiska synen på kvinnans roll och de nuvarande förväntningarna som ställs på kvinnor i 

politiken. Det jag har begränsat mig till är att se hur det historiska och nutida perspektivet 

påverkat förväntningarna på kvinnan. Jag har även studerat nutida politiskt aktiva kvinnors 

ställning i politiken och vilka krav som ställs på dessa. Mitt resultat visar att många 

värderingar från förr fortfarande finns kvar då det gäller synen på kvinnor.  

 

De tidiga filosofernas värderingar gör sig fortfarande gällande då det gäller synen på kvinnor i 

politiken. Aristoteles som var en inflytelserik tänkare i västerlandets historia talade om 

medborgarna som utgjorde staten och han nämnde inte kvinnor som någon specifik grupp. 

Kvinnor fick inte delta i politiken men han ansåg att de tillhörde den fria delen av 

befolkningen och hade större politisk betydelse än slavarna. Han menade dock att kvinnor 

kunde tänka rationellt men var alltför känslomässigt styrda vilket gjorde att de var olämpliga 

ledare. Rousseau var en annan filosof som ansåg att kvinnorna inte skulle ha någon 

framskjutande roll i samhället. De skulle sköta hemmet och familjen för han ansåg att det var 

det kvinnorna var ämnade till. Liknande kvinnosyn fanns på 1800- talet då den kvinnliga 

kampen om rösträtten pågick. Riksdagsmännen var oroliga över att det skulle komma in 

grupper som inte var kvalificerade på det politiska området. De menade att kvinnorna var 

viktiga i samhällsutvecklingen men att det var mot kvinnans natur att hålla på med politik. 

Ännu idag ifrågasätts kvinnor som påtar sig toppositioner i politiken hur de ska förena 

familjen med det politiska engagemanget. Det är otroligt att filosofers kvinnosyn fortfarande 

lever kvar med tanke på tiden som gått. Vi i Sverige tror att vår jämställdhet har nått långt 

men vid en historisk jämförelse ser man att det inte har hänt så mycket. John Stuart Mill var 

en engelsk filosof som hade väldigt radikala idéer på sin tid. Han var en anhängare av 

jämlikhet mellan könen och ansåg att den individuella förmågan och lämpligheten skulle 

bestämma hur fördelningen av makten skulle se ut. Om vi tittar närmare på hur makten är 

fördelad idag mellan olika områden i samhället kan vi se att det finns en uppdelning. 

Kvinnorna har till exempel hand om de sociala områdena och männen de finansiella. Vad är 

det som säger att männen är mer kompetenta att sköta ekonomi än kvinnor? Idagens samhälle 

finns många ensamstående kvinnor som sköter sin egen ekonomi och andra byråkratiska 

tjänster. Jag tror inte att det alla gånger är förmågan eller lämpligheten som styr den svenska 

politiken. Med rätt utbildning och erfarenhet spelar det ingen roll om det är en man eller 
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kvinna som har hand om de typiska mansområdena. Finansområdet anses som manligt men 

jag anser att rätt person på rätt plats behöver inte betyda en man. Mill hade även funderingar 

på användning av resurser för människans bästa. Han menade att om kvinnor och män 

tillsammans använde den hjärnkapacitet som fanns skulle det vara utvecklande för samhället. 

Det finns även idag de som tror att vi får ett bättre samhälle om båda könen kan samspela i 

samhället. Partiledaren i socialdemokraterna Mona Sahlin och statsvetaren Lena Wägnerud 

anser också att samhället har mycket att vinna på om vi får ett mer jämlikt samhälle. Tina 

Rosenberg, professor i genusvetenskap menar dock att det inte alls är säkert att det blir ett 

bättre samhälle om kvinnorna får mer makt. Kvinnor är inte mänskligt sett bättre än män 

anser hon. Kan Tina Rosenbergs tanke att samhället inte blir bättre med kvinnliga ledare 

jämföras med Maud Eduards resonemang om att kvinnor får motstridiga budskap i sitt 

deltagande i politiken. Kvinnor förväntas att ha speciella uppfattningar men ska underordna 

sig det så kallade allmän intresset. I och med detta faller kvinnorna in i samma ledarskap som 

männen och då blir inte heller förändringarna så stora. I det politiska livet ska kvinnorna visa 

att kön inte är utmärkande och de ska balansera mellan att vara lika och olika än män. Detta 

kan vara en orsak till Rosenbergs uttalande om att kvinnorna inte är mer mänskliga än män 

för att de måste hålla sig till de normer som männen har satt upp. 

 

Figuren visar vilka skillnader och likheter som finns mellan de olika teorierna och det går att 

se skillnader. När det gäller jämställdheten anser Aristoteles och Rousseau att män och 

kvinnor inte ska vara jämställda. De anser att det är naturen som bestämt att det ska finnas 

skillnader mellan könen, kvinnorna är födda till att sköta barn och hem. För Mill och de 

moderna teorierna är jämställdhet en självklarhet och de anser att könen har samma 

förutsättningar att klara av olika samhälleliga angelägenheter. Ledarskapet anser Aristoteles 

och Rousseau att endast män kan sköta då de är mer rationella än kvinnor. Som tidigare har 

Mill och de moderna teorierna samma uppfattningar om detta och det är att alla individer 

oavsett kön klarar av att vara ledare om de tillåts att vara det. När det gäller att vara en fri 

medborgare anser Mill att alla bör vara fria medborgare medan Aristoteles och Rousson anser 

att kvinnorna endast ska vara fria i hemmet. De moderna teorierna anser att kvinnorna ska 

vara fria men är ganska dystra i sitt synsätt då det gäller detta. Kvinnorna beskrivs som 

åsidosatta och att de ofta blir kränkta av männen i olika situationer, bland annat i politiken. 

Jag blir lite betänksam och undrar naturligtvis om detta synsätt beror på att det är kvinnor som 

skrivit detta? Det som teorierna presenterar är naturligtvis forskat i och det är resultaten av 

forskningen som visar att kvinnor inte kan mäta sig med män. Det är häpnadsväckande att 
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forskningen visar ett sådant resultat idag då vi anses vara jämställda. Kanske får kvinnorna 

skylla sig själv som inte ryter ifrån och tar för sig. Karin Söder menar att det inte går att 

endast skylla på männen utan kvinnorna måste själva vara aktiva och ställa upp för sig själva 

och för andra och på det sättet kan kvinnorna förbättra politikens villkor. Jag tycker att det var 

ett mycket bra argument från Söder för mycket beror nog på kvinnorna själva. Der är ju de 

som tillåter att de olika traditionella synsätten får leva kvar. Vi lever i ett modernt samhälle 

och därför tycker jag att synsättet på kvinnorna måste moderniseras och det måste båda könen 

hjälpa till med att förändra. 

 

Den demokratiska politiken ska se till att vi får ett ökat och jämlikt deltagande i valet och det 

ska också stärka förutsättningarna för medborgarna att få inflytande och deltagande i 

samhället. Finans- och näringsfrågorna har stor betydelse för samhällsutvecklingen och då 

kan man fråga sig om det är ett demokratiskt samhälle vi lever i då kvinnor utesluts från 

områden som innebär ett inflytande och deltagande i samhällsutvecklingen. Jämställdheten 

har en nära anknytning till demokratin. När det gäller jämställdhetsfrågor påtalas ofta att de 

inte är demokratiska. Det anses att kvinnor och män inte lever i ett demokratiskt samhälle då 

män ses som normen i olika sammanhang. I ett demokratiskt samhälle ska alla medborgare 

göras synliga och då anser jag att det inte går att fastställa en norm för hur det ska vara utifrån 

ett kön. Vi kan aldrig komma ifrån att män och kvinnor är olika fysiskt sett men intellektuellt 

anser jag att det inte finns någon skillnad. Män är inte smartare än kvinnor eller tvärtom vi är 

alla olika individer och våra förutsättningar är olika utifrån personligheten inte könet. 

 

Kvinnorna kämpade i mer än 35 år för att få lika rösträtt som männen och de möttes av ett 

stort motstånd från riksdagsmän som inte ville att de skulle få samma rättigheter som män. En 

del var rädda att det skulle skapas ett tredje kön som var ”manhaftiga” och kvinnorna skulle 

förlora sin sexuella identitet. Idag kan man säga att det är tvärtom då kvinnorna kan få utstå 

klappar på stjärten och uttalanden om deras utseende. Problemet är då kvinnor utsätts för de 

fem härskarteknikerna som Ås presenterar. Enligt henne är de fortfarande aktuella och 

beskriver olika sätt som män kan nedvärdera kvinnor på. De får kommentarer om sitt 

utseende, ålder och klädval och deras åsikter deras kompetens och erfarenheter kommer i 

skymundan och nonchaleras Jag har aldrig hört någon kommentera någon mans utseende eller 

klädval och inte heller om hur han ska ordna med familjelivet då han fått en topposition. Det 

måste gå att kombinera yrkeslivet som politiker med att vara småbarnsförälder oavsett om det 

handlar om män eller kvinnor. Det är inte negativt tycker jag att vi har politiker som har olika 
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bakgrund och familjeförhållande. Kanske kan det bidra till att politiker blir mer vardagliga 

och förstår bättre vilka problem som kan uppkomma i samband med arbetsliv och familjen. 

Utifrån det kan det kanske bli en politik som berör oss vanliga ”medborgare” och att det 

arbetas för en mer jämlikt samhälle då det gäller skola, arbetsliv och sjukvård. 

 

Staten är en viktig institution när det gäller jämställdhetsarbetet. Lagar och förordningar har 

tagits fram och har väl i första hand riktat sig mot arbetslivet. Föräldraförsäkring, 

skattereformer och utbyggnad av barnomsorgen har gjort att en del menar att vi blivit mer 

jämställda i samhället. Trots åtgärderna är vi fortfarande inte jämställda då kvinnorna oftast är 

hemma med barnen för att familjen förlorar mindre i inkomst om den som tjänar mest arbetar. 

Här kan vi återigen se värderingar som Aristoteles och Rousseau stod för på sin tid. Det är 

mannen som försörjer familjen och blir på det sättet också familjens överhuvud och ledare. I 

jämställdhetsorganisationen finns olika aktörer som ska se till att förordningar och lagar följs 

tyvärr tror jag att det är svårt att få det att fungera. Det ordnas med projekt och andra 

utvecklingsarbeten för att bedriva jämställdhet mellan könen och trots det tycker jag att det 

inte händer så mycket. Då jag läst om vilka bemötande kvinnliga politiker får tycker jag att 

det är positivt att det även tagits fram handlingsprogram i riksdagen för att främja 

jämställdheten. Kanske har en artikel från aftonbladet väckt frågan då det kom fram att det 

förekom olika trakasserier i riksdagen och att det nu sätts in en stödfunktion för dem som 

anser sig bli utsatta för dålig behandling. I och med detta kan kvinnliga politiker lyfta frågor 

om hur de blir bemötta i den vardagliga politiken. 

 

Idag har representationen av kvinnor ökat i politiken och detta beror på att det målmedvetet 

har förts en politik för att stärka kvinnors ställning. Det har visat sig att kvinnor intresserar sig 

främst för välfärdsfrågor och lokalpolitik men forskning har visat att det är svårt för 

kvinnorna att ta sig in i de så kallade mans dominerade områden. Beror det på männen som är 

rädda för konkurrens eller för att kvinnorna inte har kompetens att klarar av de samhälls 

tekniska frågorna? Jag tror att gamla värderingar om vad som är kvinnligt och manligt spökar 

i de här frågorna.. Det kan finnas en rädsla hos kvinnor att de inte klarar av gamla manliga 

traditionella områden. Uppdelningen av uppgifter kan vi ju se i våra familjer också där det 

oftast är mannen som byter däck och kvinnan gör något som är traditionellt kvinnligt. För att 

vi ska bryta gamla traditioner och värderingar måste vi tillsammans med männen börja fostra 

våra barn på ett otraditionellt sätt.  

 

 23



 

Arbetslivsforskaren och författaren Gunilla Fürst har tittat på hur makten är fördelad inom 

kommittéer och utskott. Männen är oftast ordförande i dessa och har därför också en större 

makt och kvinnorna är under representerade i dessa sammanhang. Hon menar att när det 

gäller jämställdhet är det kontroversiellt att tala om makt. Det finns andra som menar att makt 

blir något laddat då det benämns i samband med kvinnor. Att kvinnor inte når högre 

maktpositioner beror inte alltid på att de saknar erfarenhet eller kompetens. Det finns orsaker 

som att män väljer män, män väljer den som passar bäst i gruppen och att kvinnor saknar de 

sociala koderna som till exempel fritidsintressen. Jag tycker att det är allvarligt att människor 

ska bedömas efter intressen och efter hur man passar in i en grupp. Om män ska få välja vilka 

personer som ska ingå i styrelser med kriterierna som nämnts då kommer kvinnorna att få 

fortsätta kämpa för att nå makten.  

 

Den feministiska teorins ursprung kommer från en politisk rörelse som syftar till kvinnors 

frigörelse. Kvinnor har organiserat sig ända sen kampen om rösträtten och kräver idag att det 

ska finnas en politisk dialog om kön och makt och att män och kvinnor ska ha samma villkor i 

samhället. Feminism idag har tyvärr fått en negativ klang och vad det beror på är svårt att 

säga. Det har i långa tider funnits många olika kvinnoorganisationer på både gott och ont. En 

del har utmärkt sig som mans fientliga och det kanske är det som gjort att feminismen blivit 

ett skällsord. För att få ett mer jämställt samhälle måste kvinnorna först och främst försöka 

skapa en gemenskap. Jag tycker att det finns alltför många åsikter som gör att det skapas 

osämja mellan kvinnorna. Istället borde vi gå samman och kräva att vi ska bemötas som 

jämlikar till männen i samhällsutvecklingen och politiken. Hårfärg, hur många barn som finns 

i familjen eller om jeansen är för tajta ska inte spela huvudrollen vid tillsättandet av politiker i 

riksdag och regering. Utbildning, erfarenheterna och kompetensen måste vara vägledande när 

det gäller att utse politiker i olika utskott och nämnder och könet ska definitivt inte avgöra 

detta. 

 

Det skulle vara intressant att fortsätta forska i detta ämne. En inriktning som vore intressant 

att forska vidare i är hur vi arbetar med jämställdhet i våra skolor. Till exempel hur vi bemöter 

flickor och pojkar i skolan och finns det skillnader och om de finns, varför finns de? 
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