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Sammanfattning 
Den övergripande frågeställningen som besvaras i uppsatsen är hur journalistiken i Dagens Nyheter 

och Göteborgs Posten handskas med informationen om vänsterpartiets och socialdemokraternas 

feministiska politik mellan år 1998 och år 2002. 

 

Studien har visat att de vanligaste argumenten emot socialdemokraternas feminism oftast är kopplade 

till partiets ledare Göran Persson. Journalistiken framställer socialdemokraternas feminism som ett 

spel i och med att Göran Persson uppges vara en ofrivillig feminist.  

 

I de fall där det framkommer argument för socialdemokraternas feminism är argumenten 

dubbelbottnade och innehåller oftast en outtalad kritik av mot partiets feminism eller bristen på en 

feministisk politik. De vanligast förekommande argumenten som journalistiken förmedlar för 

socialdemokraternas feminism handlar om att de vill förändra en tidigare förd politik. En politik som 

socialdemokraterna själva anser har missgynnat kvinnorna. 

 

Journalistiken förmedlade en mycket positiv bild av vänsterns feminism och det fanns mycket få 

argument emot deras feminism. Argumenten handlade om att feminismen var ett spel.    

 

Det fanns ett mycket stort antal argument för vänsterns feminism och vänstern lyckades väl med att 

föra ut partiets feministiska politik genom journalistiken. Ung vänster anordnade av journalistiken 

mycket uppmärksammade självförsvarskurser för unga tjejer. Trots att vänstern därmed flyttade 

fokus från gärningsmännen till brottsoffren undgick vänstern en kritisk granskning av sin 

feministiska politik i journalistiken. De vanligaste argumenten för vänsterns feminism handlade om 

deras strävan efter ett rättvisare samhälle. 
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1. Inledning 
Gudrun Schyman har av medierna själva beskrivits som ett mediefenomen. Men frågan är hur hon 

lyckades med att få ut vänsterpartiets nya feministiska profil i Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. 

I kölvattnet av vänsterpartiets framgångar med sin feministiska politik bestämde sig även 

socialdemokraterna för att marknadsföra sig som ett feministiskt parti.  

 

1.1 Problembakgrund 
Journalisten, författaren och den feministiska debattören Maria-Pia Boëthius och författaren Maria 

Lindhagen anser att feministerna under 60- och 70-talet hade medierapporteringen emot sig. I 

tidningarna spreds ständigt desinformation om kvinnorörelsen och de fick kämpa i motvind (Boëthius 

& Lindhagen 2002, sid. 70). Men hur ser det ut tjugo år senare när feminismen åter sätts på 

dagordningen av Gudrun Schyman. Vilket budskap är det medierna förmedlar om vänsterpartiets 

feminism. Och vad säger medierna om socialdemokraternas feministiska politik.  

 

2. Syfte 
I D-uppsatsen kommer jag att se på hur journalistiken på Dagens Nyheter och i Göteborgs-Posten 

beskrev socialdemokraternas och vänsterpartiets feministiska politik mellan 1998 - 2002.  

 

Studien bygger på analyserade artiklar från 1998 till och med 2002. Det rör sig om sammanlagt 20 

artiklar och fyra artiklar från vartdera året varav den första publicerades den första januari 1998.  

 

2.1 Begreppsförklaringar 
När journalistiken beskriver politiken som ett spel betyder det att journalistiken beskriver politiken 

som ett medel för att uppnå olika fördelar. Oftast handlar det om att behålla en personlig 

maktposition. 

 

I journalistiken beskrivs politikernas olika delbeslut och delmål för att uppnå ett högre syfte som en 

strategi. Det kan exempelvis handla om att skapa ett samhälle som värdesätter kvinnor och män lika 

högt. 
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2.2 Frågeställningar 
Den övergripande frågan rör hur journalistiken på Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten handskades 

med vänsterpartiets och socialdemokraternas information om feminismen i deras politik mellan år 

1998 - 2002.  

 

Mina frågeställningar är: 

l Vilka argument är vanligast emot socialdemokraternas feminism i Göteborgs-Posten och 
Dagens Nyheter  

               
l Vilka argument är vanligast för socialdemokraternas feminism 

 
l Vilka argument är vanligast emot vänsterns feminism 

 
l Vilka argument är vanligast för vänsterns feminism  

 
Jag arbetar efter Peter Esaiassons m.fl. rekommendationer i ”Metodpraktikan – konsten att studera 

samhälle, individ och marknad” och min studie har därför ambitionen av att vara förklarande i och 

med att jag kommer att undersöka vilka argument som förekommer för och emot vänster partiets 

feminism och socialdemokraternas feminism (Esaiasson 2003, s. 97),  

 

3. Bakgrund 
Det har varit intressant att analysera hur Dagens Nyheter och Göteborgs-Postens rapportering såg ut 

om feminismen mellan åren 1998 och 2002 eftersom både vänsterpartiet och socialdemokraterna har 

tillkännagett att de är feministiska partier. Undersökningsperioden sträcker före och mellan två val. 

Det första valet år 1998 blev historiskt för vänsterpartiet. Gudrun Schyman, vänsterpartiets 

ordförande hade åter satt feminismen på agendan och vänsterpartiet fick ett rekordstort väljarstöd 

med sina 12 procent i valet (www.dn.se  2010-01-09). 

 

Ordet feminism användes ursprungligen i syfte att nedvärdera kvinnor som inte uppträdde i enlighet 

med de manliga könsnormerna. Efter kvinnokonferensen i Paris år 1892 tog dock kvinnorörelsen 

över ordet feminism och gjorde det till sitt (www.kristianstadsbladet.se 2010-03-06). 

 

I studien undersöker jag vilka argument som journalistiken förmedlar för och emot 

socialdemokraternas och vänsterns feminism. Den politiska journalistiken är viktig och intressant 

därför att det är via medierna som människor får den information som i slutändan avgör var de 

kommer att lägga sin röst under valdagen.  
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3.1 Det svenska patriarkatet 
I ett samhälle är alla en del av patriarkatet. Det är dock oftast något som män inte håller med om. De 

säger istället att män inte kan klumpas ihop i ett kollektiv. I ett patriarkat ser männen på kvinnorna på 

samma sätt som patriarkatet ser på kvinnorna (Boëthius & Lindhagen 2002, sid. 16). 

 

Patriarkatets grundläggande mekanismer går ut på att manligheten har makten och pengarna, 

dessutom förfogar de över kvinnorna. För att kvinnor ska komma någonstans i ett patriarkat måste de 

be männen om hjälp. Ett patriarkat har på det hela taget ingenting att erbjuda kvinnorna (Boëthius & 

Lindhagen 2002, sid. 67-68). 

 

Maria-Pia Boëthius var med i kvinnorörelsen på 1960 -70-talet. Hon menar att kvinnorörelsen hade 

mäktiga krafter att kämpa emot och att de ständigt blev förlöjligade i medierna som dessutom spreds  

desinformation om dem (Boëthius & Lindhagen 2002, sid. 70). Trots det betecknar hon ändå 60- och 

70-talets svenska kvinnorörelse som en av de mest lyckade kvinnorörelserna i världen (Boëthius & 

Lindhagen 2002, sid. 69). 

Grupp 8 startades av åtta kvinnor år 1968 då en kvinnolön uppgick till 72 procent av en mans lön 

(www.ub.gu.se 2010-03-24). De drev framför allt kraven på kvinnors rätt till arbete och daghemsplats 

för alla som behövde det. Grupp 8 drev även på för lika lön för lika arbete samt för fri abort, de 

kämpade även mot pornografin. Författarna Deanne Rauscher & Janne Mattsson skriver att när den 

feministiska rörelsen verkade på 60- och 70-talet fanns det i Stockholm över 200 porrklubbar och 

bordeller (Rauscher & Mattsson 2004, sid. 34). 

 

I och med sexualliberaliseringen i slutet av 1960-talet blev det tillåtet med innehav, försäljning och 

köp av barnpornografi, djurporr och grov våldsporr (Rauscher & Mattsson 2004, sid. 37). Regeringen 

beställde år 1972 en sexualbrottsutredning. I förordet till den skrev justitieminister Lennart Geijer att 

han önskade att synen på sexuallivet förändrades. Och föreslog att åldersgränsen skulle sänkas för sex 

med barn och ungdomar. Kvinnorörelsen reagerade starkt på utredningen och lyckades i någon mån 

att mildra förslagen (Rauscher & Mattsson 2004, sid. 37) 

 

I den så kallade bordellhärvan år 1976 pekade Liv ett barn på 14 år ut Justitieminister Geijer som en 

av de pedofiler som våldtagit henne (Rauscher & Mattsson 2004, sid. 215). För att ytterligare 

illustrera hur en del män såg på kvinnor under 60- och 70-talet kan följande episod återberättas: 

Samma dag som bordellmamman Doris Hopp greps satt de högsta politikerna från centern 

tillsammans med socialdemokratiska ministrar i Kollontajrummet på Grand Hotel i Saltsjöbaden efter 
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ett plenum. 

 “Plötsligt öppnades dörrarna och ett luciatåg skred in- sex vackra kvinnor med luciakronor i håret 

och ett rött band runt midjan. I övrigt bara iklädda vita sockor. Arbetsdagen var slut, samkvämet 

kunde börja”(Rauscher & Mattsson 2004, sid. 150). 

4. Teori 
4.1 Spekulationer i media 
Professorn i journalistik och politisk kommunikation Jesper Strömbäck anser att ett av skälen till att 

journalister spekulerar är att de saknar fakta eller att de saknar tid för djupare efterforskningar. I 

samband med spekulationer kan skribenten även dramatisera sin text. Spekulationerna kan ha sin 

grund i den allt mer hårdnande konkurrensen på mediemarknaden och att alla vill vara först med en 

nyhet (Strömbäck 2001, sid. 329). 

 

Medieforskaren Jesper Strömbäck beskriver i sin avhandling ”Gäster hos verkligheten” vilka 

konsekvenser spekulationerna i nyhetstexterna har på läsarna. Han menar att spekulationerna leder till 

att journalistiken inte alltid direkt beskriver verkligheten. Det finns inte alltid en koppling mellan 

mediernas bild av verkligheten och verkligheten i sig. Och eftersom människor är mer eller mindre 

beroende av medierna för att hålla sig uppdaterade om vad som händer i samhället leder det till att 

människors bild av verkligheten grundar sig på lögner i media (Strömbäck 2001, sid. 329).  

 

4.2 Politik som ett spel 

Opinionsmätningar och opinionsresultat bidrar starkt till att skildra politiken som ett spel (Strömbäck 

2001, sid. 298). Och det centrala är att beskriva olika politiska aktörer som vinnare eller förlorare när 

politiken gestaltas som ett spel (Strömbäck 2001, sid. 243). Gestaltandet leder till att journalistiken 

avsäger sig sin roll som opinionsspeglare och byter ut den mot en roll som opinionsdrivare 

(Strömbäck 2001, sid. 377).  Medierna blir därmed politiska aktörer med en mycket stor makt utan att  

de för den skull någonsin själva riskerar att bli granskade. Medierna saknar dessutom mandat från 

medborgarna i samhället då de inte gått till val och lagt sin röst på någon mediemogul. 

 

4.3 KUM mellan 1940-1950 
Nina Almgren, forskare i genusvetenskap beskriver hur 24 ledande kvinnoorganisationer (KUM) 

samlades i februari år 1940 till stormöte för att väcka opinion för olika kvinnofrågor (Almgren 2006, 

sid. 163). KUM:s verksamhet var därefter vilande under några år men återupptogs sommaren 1942 

(Almgren 2006, sid. 164). 

En av frågorna som KUM drev var kvinnors rätt till lönearbete och en ökad kvinnorepresentation på 
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höga poster i samhället (Almgren 2006, sid. 165). 

Den oenighet som rådde mellan kvinnoorganisationerna i KUM gällde vilka strategier som var bäst 

att använda sig av för att öka kvinnornas inflytande i samhället. De hade svårt för att enas om ifall det 

var opinionskampanjer för att ändra människors attityd till kvinnor på arbetsmarknaden eller om det 

bästa var att införa en könskvotering (Almgren 2006, sid. 193). Nina Almgren skriver: “Oenigheten 

handlade sällan om uteslutande strategier, snarare om bästa möjliga strategier” (Almgren 2006, sid. 

194). 

KUM arbetade för att kvinnors erfarenheter från arbetslivet under kriget skulle tas till vara av 

samhället efter krigsslutet (Almgren 2006, sid. 169). 

En av de styrande i KUM, Signe Höjer förde fram ett önskemål om en opinionsundersökning år 1942 

bland kvinnor om deras önskemål på framtiden efter fredsslutet. Alva Myrdal ville, även hon inom 

KUM, ville dra upp riktlinjerna för kvinnornas plats i efterkrigsarbetet.  

 

KUM arbetade för att öppna upp för att kvinnorna efter kriget skulle kunna arbeta och utbilda sig till 

bland annat präster, diplomater, arkitekter, byggjobbare och ekonomichefer. De ville även ha 

kvinnliga läkare, lärare vid gossverk (Almgren 2006, sid.182 ).  

 

4.4 SAK:s och Kvinnosakskunnigas strategier för att  
förbättra för kvinnor på arbetsmarknaden  

Kvinnosakskunniga (SAK) bildades 1940 av Disa Västberg som satt i riksdagen (Almgren 2006, sid. 

83).  De fick 1943 i uppdrag av regeringen att planera för kvinnornas förvärvsarbete före och efter 

krigsslutet. I SAK:s arbetsuppgifter ingick det att utreda hur samhället skulle kunna hjälpa de kvinnor 

som blev arbetslösa inom den större industrin och de arbeten som direkt hade med kriget att göra 

(Almgren 2006, sid. 110). 

 

 4.5 De tre olika strategierna 

Kvinnorna skulle med hjälp av SAK kunna behålla sin ställning på arbetsmarknaden efter kriget när 

den ordinarie arbetskraften kom tillbaka genom tre olika strategier. Eftersom kvinnorna endast ansågs 

utgöra en reservarbetskraft under kriget. 

De tre strategierna var: 1. Professionaliserings strategin. 2. Brytarstrategin. 3. och den 

statsfeministiska strategin. Den första strategin gick ut på att förbättra den då rådande 

arbetssituationen för kvinnorna och att få till stånd en uppvärdering av traditionellt kvinnligt arbete. 

Brytarstrategin gick ut på att få bort könsuppdelningen på arbetsmarknaden och göra det möjligt för 

kvinnor att arbeta inom typiskt manliga sektorer i samhället. 
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Den statsfeministiska strategin gick ut på att kvinnor skulle kunna jobba inom nya och expanderande 

områden som ännu inte var könsbundna och därmed enbart vigda åt männen (Almgren 2006, sid. 

113). Den linje som stötte på minst motstånd var den om att få in kvinnor på nya arbetsområden. Som 

var en kompromiss för att undvika konflikter mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden (Almgren 

2006, sid. 114). Nina Almgren skriver “SAK var starkt präglat av SAF:s och LO:s starka ställning 

mot vilka kvinnors strategier kunde stå sig ganska slätt” (Almgren 2006, sid. 115). SAF och LO tog 

med andra ord bara tillvara de manliga arbetarnas intressen och krav och hade inget till övers för de 

kvinnliga lönearbetarnas behov (Almgren 2006, sid. 115). 

 

4.6 Resultatet av det strategiska arbetet 
Kvinnornas situation på arbetsmarknaden efter kriget blev inte bättre än innan krigsslutet. Trots allt 

arbete som de olika kvinnoorganisationerna hade lagt på planeringen för efterkrigstiden (Almgren 

2006, sid. 150). I en utredning från 1946 (Västeråsutredningen) lade grunden till det som kom att bli 

regeringens arbetskraftsinvandringslinje. Västeråsutredningen var ett beställningsverk från 

regeringen. Och det var redan på förhand bestämt vilka slutsatser som skulle dras av utredningen 

(Almgren 2006, sid. 151). 

 

Västeråsutredningen visade att kvinnorna skulle kunna ta de lediga jobben inom exempelvis industrin 

under förutsättning att de kunde erbjudas deltidsarbete och lekskolor (Almgren 2006, sid. 152).  

De kvinnosakskunniga ville bryta upp den könssegregerade arbetsmarknaden (Almgren 2006, sid. 

153). Men de kvinnosakskunniga menade även att när kvinnorna skulle ut på arbetsmarknaden måste 

även männen in i hemmen och ta ansvar för skötseln av hem och barn (Almgren 2006, sid. 154).  

 

Efter Västeråsutredningen tystnade debatten om det obetalda hemarbetet och återupptogs först under 

60-70-talet (Almgren 2006, sid. 158).  

 

4.7 Kvinnors situation på arbetsmarknaden under 1950-talet 

SAK:s försök att få bukt med den könssegregerade arbetsmarknaden misslyckades trots 

efterkrigstidens arbetskraftsbrist (Almgren 2006, sid. 158). Arbetskraftsinvandringen ledde till att de  

kvinnor som hade kunnat ta ett förvärvsarbete om de erbjudits daghemsplats istället tvingades att 

stanna hemma utan en inkomst med barnen (Almgren 2006, sid. 159). Yvonne Hirdman, forskare 

med genusinriktning och professor i samtidshistoria skriver att det år 1950 bodde det 3,5 miljoner 

arbetsföra kvinnor i Sverige. Av dem hade endast 800 000 ett lönearbete. En kvinnolön då på 1 krona 

och 93 öre motsvarade för en man en lön på 2 kronor och 85 öre (Hirdman 1987, sid. 293).  
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4.8  Politiska strategier inför valet år 2002 

Jesper Falkheimer skriver i texten ”När särintresse blir allmänintresse” att forskningen har visat att 

valresultatet från valet år 2002 inte kan kopplas till skickliga PR-byråers list och ränker under den 

föregående valrörelsen. De politiska idéerna och partiprogrammen var inte anpassade efter vad som 

kunde tänkas ligga rätt i tiden eller efter mediernas agenda. Däremot hade de olika partierna arbetat 

på olika strategier, dock utan hjälp av såkallade spin doctors. Enligt studien var socialdemokraterna 

och moderaterna skickligast i sin strategiska kommunikation (Falkheimer 2004, sid. 154) 

 
4.9  Varför får vissa nyheter ett massmedialt genomslag  

Medieforskaren och psykologen Japp Van Ginneken anser att en nyhet måste passa in i 

nyhetsrapporteringen för att den ska uppmärksammas av media. I västvärlden följer 

nyhetsrapporteringen tids cykler som sträcker sig från timmar till år (Van Ginneken 1998, sid. 119). 

Tidscyklerna innebär att de allra flesta nyheter som täcks skapas under kontorstid. För 

feministrörelsen har det inneburit att de hamnat i skymundan i media. På grund av att de aktiva inom 

rörelsen oftast har varit dubbelarbetande småbarnsföräldrar. Feministerna har jobbat som volontärer 

på kvällar och helger med olika aktioner. Därför har deras arbete inte fått en välförtjänt 

uppmärksamhet (Van Ginneken 1998, sid. 119).  

 
4.10 Nyhetsplanering och mediala händelser 

I västerländska länder är det inte valen i sig som är intressanta för medierna. Det intressanta är 

kapplöpningen inför valen mellan de konkurrerande partierna tre till sex månader innan valdagen 

( Van Ginneken 1998, sid. 120) 
 

Under den här tiden uppmärksammas missledande opinionsundersökningar och utspel från de partier 

som är inbegripna i valrörelsen och saker blåses upp som annars helt hade ignorerats av media. En 

annan trend i medierna är att överbevaka politiska processer, ledare och kontroverser samtidigt som 

de underbevakar exempelvis ekonomiska processer (Van Ginneken 1998, sid. 121). 

 

4.11 Den privata och den offentliga bilden av politiker i media 

Sociologi professorn John B Thompson anser att personer som använder sig av media för att sända ut 

ett budskap om sig själva till allmänheten gör det genom yttre attribut som kläder och attiraljer. De 

skapar sig en image genom att visa sig i sammanhang som kan kopplas till vissa värderingar. I det 

privata kan en helt annan bild av personen tona fram när han/hon sänker garden och den privata 

bilden av personen kommer då oftast i konflikt med den offentliga bilden av personen. I medierna 

arbetar journalisterna med att knyta ihop dessa oftast väsensskilda bilder av en person (Thompson 
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2000, sid. 63). 

 
4.12  Hur kvinnor framställs i media 

Medieforskarna Madelene Kleberg och Kristina Widestedt anser att medierna visar man en särskild 

hänsynslöshet mot kvinnor inom det offentliga livet. Ofta målar medierna upp bilden av att kvinnliga 

politiker har ett offentligt liv och ett privat liv som är i konflikt med varandra. Män däremot får bara 

pluspoäng om de har ett familjeliv vid sidan av sin politiska gärning (Kleberg & Widestedt 2002, sid. 

86). 

 

Det finns många exempel på att kvinnliga politiker har valt att tacka nej till vidare politiska uppdrag 

för att slippa att valsa runt i medierna, senast var det Margot Wahlström. Hon motiverade sin ovilja 

att ställa upp som partiledarkandidat för socialdemokraterna med att hon inte ville leva i rampljuset i 

Sverige. Ett tidigare känt fall är Åsa Domeij som tackade nej till att kandidera till partiledarposten i 

miljöpartiet. Hon uppgav i stort sätt samma skäl som Margot Wahlström för att avstå kandidaturen. 

Numera anser många att det även går att lägga skulden på medierna för att det finns få kvinnliga 

ledare inom näringslivet. Även där tackar kvinnor nej till att avancera för att slippa att hamna på 

tidningarnas löpsedlar ((Kleberg & Widestedt 2002, sid. 86). 

 

4.13 Patriarkatet och vänsterkvinnorna 

Michele Barrett, professor i modern litteratur och Cultural Theory anser att den feministiska rörelsen 

i början av 1980-talet började ifrågasätta om kvinnorörelsen hade ett historiskt band till vänstern. 

Många ansåg att så inte var fallet (Barrett 1982, sid. 9). 

Inom den marxistiskt feministiska rörelsen hävdade de att det finns ett samband mellan kapitalism 

och kvinnoförtryck (Barrett 1982, sid. 16). 
 

Tre begrepp som spelar en huvudroll i den marxistiskt feministiska debatten är patriarkatet, 

reproduktionen och ideologin. Ordet patriarkat introducerades först av sociologen Max Weber och 

beskriver en särskild hushållsorganisation där fadern genom sina kontakter med släkten dominerade 

de övriga medlemmarna samtidigt som han hade makten över pengarna i hushållet (Barrett 1982, sid. 

17). 

 

4.14 Lönedumpning 

Michelle Barrett skriver om marxisterna: 
” Deras övertygelse att kvinnors intressen är identiska med arbetarklassens bygger på resonemanget att de kvinnliga 

arbetarnas dåliga löner och osäkra anställning gör det möjligt för kapitalet att driva ner lönerna under arbetsklassens värde 
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” (Barrett  1982, sid. 29). 

Michele Barrett anser dock att det inte finns något samband mellan kvinnoförtryck och kapitalism. 

Hon säger att det inte alls är givet att kapitalet vinner på att männen dominerar kvinnorna. Hon menar 

att det inte finns någon forskning som skulle visa att så är fallet (Barrett 1982, sid. 31). 

 

 
4.15 Manligt och kvinnligt på 1960 och 70-talet 

Inom den feministiska rörelsen var det i slutet av 1970-talet en viktig och central fråga hur män 

missbrukade kvinnor sexuellt genom prostitution, våld inom nära relationer, våldtäkt, könsstympning 

med mera (Barrett 1982, sid. 49). 

Michele Barrett menar att radikalfeministerna hela tiden idogt hävdat att sexualpolitiken är ett utslag 

av männens sexuella förtryck och kontroll av kvinnorna (Barrett 1982, sid. 51). 
 

Enligt Michele Barrett är könsrollerna inlärda och inte givna av naturen och biologin. Det är 

samhällets uppbyggnad i manligt och kvinnligt inom exempelvis media och barnböcker som gör att 

barn och även vuxna socialiseras in i sina könsroller. Könsrollerna är därmed konstruerade och 

skapade av samhället (Barrett 1982, sid. 83). 

 

Forskaren Anette Hellman vid Göteborgs universitet är inne på samma linje som Barrett och menar 

att könsrollerna byggs upp under uppväxten. Sedan år 2004 är det meningen att alla kommuner ska ha 

en genuspedagog i förskolan och grundskolan. Trots det är uppdelningen tydlig på många håll när det 

gäller flickor och pojkars olika roller “Dockhörnan är till exempel ofta inredd i rosa med spets, 

volanger och bilder på ballerinor, medan snickarhörnan är strikt funktionell och marinblå. Det ger 

tydliga signaler om vem som hör hemma var” (www.dn.se 2009-04-22).  Annette Hellmans studier 

har visat att flickor och pojkar är ganska lika när de föds. Sedan formas de och skolas in i 

könsrollerna av omgivningen (www.dn.se 2009-04-22). 

 
Enligt den marxistiska feminismen går det inte att skilja på det privata och det offentliga eftersom 

staten påverkar det privata beteendet genom lagar och förordningar.   

Michele Barrett skriver om hur de i England har försökt att forma det sexuella beteendet när det 

gäller:  
”1: äktenskap 2: skilsmässa 3: hustrumisshandel 4: våldtäkt 5: prostitution 6: pornografi 7: incest och mycket annat faller 

i större eller mindre grad inom statens verkningsområde (Barrett 1982 , sid. 85). 

Hennes beskrivning av det engelska samhället stämmer i det här fallet även in på Sverige. 
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Litteraturvetaren, feministen och författaren Nina Björk menar att en konsekvens av patriarkatet är att 

kvinnor i en patriarkal samhällsstruktur blir till den andra, det är mannen som är normen (Björk 1999, 

sid. 14). Kvinnorna får alltid stå för könet (Björk 1999, sid. 166). 

 

Michele Barrett menar dock att det inte räcker att skylla kvinnoförtrycket på staten och lagstiftningen. 

Hon menar istället att det är föreställningen om vad som är manligt och kvinnligt som haft den 

avgörande rollen för kvinnoförtrycket genom historien (Barrett 1982 sid. 86). 

 

Enligt Michele Barrett har kvinnorna en låg ställning i industrisamhället på grund av åtskillnaden 

mellan hemarbete och arbetet som utförs utanför hemmet. Kvinnornas ställning i samhället får till 

följd att de förväntas ta huvudansvaret för hemmets skötsel. På grund av kvinnornas låga inkomster 

blir de dessutom helt beroende av sina makars eller sambors inkomster för att kunna leva ett drägligt 

liv (Barrett 1982, sid. 143). Vänsterpartiet menade år 1998 i sin valplattform att en 

arbetstidsförkortning skulle gynna jämställdheten mellan könen och dessutom ge fler jobb. 

 

4.16 Utbildningssystemets påverkan på könsrollerna 

Enligt Michele Barrett spelar utbildningssystemet en stor roll för att cementera en arbetsmarknad med 

ojämlika löner. Män väljer oftast att utbilda sig inom tekniska yrken och kvinnor väljer 

naturvetenskapliga discipliner. Det leder till en lönedumpning inom de områden där kvinnor är 

överrepresenterade (Barrett 1982, sid. 156). 

 

Michele Barrett refererar till forskaren Michelle Stanworths studie som visat att de manliga lärarnas 

utfrysning och negligering av de kvinnliga eleverna bidrar till att kvinnorna själva inte tror sig kunna 

klara av en högre utbildning lika bra som sina manliga klasskamrater (Barrett 1982, sid. 149)  

Michele Barrett skriver att:  

”Ja, de flesta institutioner reproducerar den existerande könsmässiga arbetsdelningen i sin 

tillsättning av både akademiska och icke-akademiska befattningar (Barrett 1982, sid. 149). 

 

4.17 Massmediernas roll i kvinnoförtrycket 

Enligt Michele Barrett spelar även massmedierna en mycket stor roll för att upprätthålla 

kvinnoförtrycket och ojämlikheten mellan könen. Hon menar att vi dagligen genom medierna blir 

matade med vad som är manligt och vad som är kvinnligt (Barrett, sid. 163). 

Även Maria-Pia Boëthius & Maria Lindhagen är inne på samma linje och säger att massmedierna är 

bakåtsträvande och konserverande för feminismen eftersom det i medierna florerar 

könsdiskriminerande attityder och en föråldrande syn på könen (Boëthius & Lindhagen 2002, s. 32).  
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Enligt Michele Barrett leder kvinnornas ekonomiska beroende av sina män till att de tvingas till att 

inte bara sköta om hela hushållet själva, utan även till att de tvingas till att ta hand om den äldre 

generationen när de egna barnen blivit vuxna och självständiga. Det anses som något naturligt att 

kvinnorna utför detta oavlönade arbete (Barrett 1982, sid. 212). 
 

4.18 Ett samhälle utan kvinnoförtryck  

Enligt Michele Barret är det inte endast staten som ska angripas för kvinnoförtrycket. Hon menar att 

det både är politiska och ideologiska skeenden som är hörnpelare i kvinnoförtrycket. Och de bör 

angripas var för sig för att det ska gå att genomföra en förändring (Barrett 1982, sid. 243). 

Kvinnorna kan lösgöra sig ur kvinnoförtrycket endast om ansvaret för barnen läggs lika mycket på 

männen som på kvinnorna. Kvinnornas löner måste stiga och bli i samma nivå som männens löner för 

att kvinnorna ska slippa det ekonomiska beroendet av sina män. För det tredje måste ideologin om 

socialt kön omdefinieras. Det vill säga att synen på vad som är kvinnligt måste förändras (Barrett 

1982, sid. 251). 

 

Enligt Michele Barrett är det på grund av arbetarrörelsens uppdelning i okvalificerade och 

kvalificerade jobb som männen förhandlat sig till höga löner på bekostnad av kvinnorna eftersom det 

lett till låga kvinnolöner. Därmed har även kapitalisterna blivit nöjda då de har fått tillgång till en 

extremt billig kvinnoarbetskraft från arbetarklassen (Barrett 1982, sid. 255). 

 
4.19 Slavar under kapitalismen 

Karl Marx vän Friedrich Engels beskrev kvinnornas situation under den tidiga industrialismen och 

kapitalismen som ett helvete. För kapitalismen innebar kvinnor och barn under 1840-talet en 

eftertraktad arbetskraft på grund av dess ringa värde i pengar. Lönen betalades ut “efter behov”. Det 

innebar att lönen kvinnorna de fick endast uppgick till hälften av männens lön eller ännu mindre 

(Hirdman 1992, sid. 17). 

 
4.20 Ninja- och cynismfeministerna på 1980-talet   

Forskaren och författaren Nina Björk skriver att feministerna på 1980-talet hade som slagord “rätten 

att vara kvinnlig”. Högst upp på deras agenda stod att kritisera de feministiska föregångarna på 

sjuttiotalet (Björk 1996, sid. 27).  

På 1980-talet uppenbarade sig de som kom att kallas för ninja feministerna i film och litteratur. En 

känd film under det temat är “Thelma och Louise” med manus av Callie Khouri och regisserad av 

Ridley Scott. I litteraturen finns ninja feministerna representerade i boken “Ta vad man vill ha” av 

Louise Boije af Gennäs och i boken “En jävla helg” av Helena Zahavis. Nina Björk ifrågasätter dock 
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om det verkligen går att kalla de våldsamma kvinnorna i de ovanstående verken för feminister 

eftersom de inte vill förändra maktstrukturerna i samhället. De endast reagerar emot patriarkatet! 

Nina Björk menar istället att de borde benämnas som cynismfeminister på grund av sin syn på 

samhället (Björk 1996, sid. 128). Det ninja feministerna eller cynism feministerna har det gemensamt 

att de anser att kvinnor ständigt lever under hotet om att bli våldtagna eller att de redan har blivit det 

(Björk 1996, sid. 131). I cynism feministernas värld byts rollerna och kvinnorna som varit lovligt 

villebråd för männen blir själva jägare (Björk 1996, sid. 133). 

 

I cynismfeministernas värld är manligt och kvinnligt bara två olika positioner, därutöver finns ingen 

mening i manligt och kvinnligt (Björk 1996, sid. 144). Nina Björk tolkar det som att 

livmoderfeministerna och cynismfeministerna har det gemensamt att de tolkar den moderna världen 

som en mycket hård och tuff plats för kvinnor att överleva i (Björk 1996, sid. 147). 

 

Till skillnad från livmoderfeministerna propagerar cynismfeministerna för en kvinnlighet som endast 

är en position och inte en kroppslighet. Cynismfeministerna visar även klart att kön är politisk och en 

kulturell skapelse (Björk 1996, sid. 151). 

 

4.21 En feminism som tjänar kapitalismen 
Nina Björk är författaren som 1996 kom ut med boken “Under det rosa täcket”. Och som fick mycket 

stort utrymme i den feministiska debatten i slutet av 90-talt. Hon säger att hon inte är en biologist 

men väl medveten om att människan är en biologisk varelse. 

“-Livet med barnen har visat glappet för mig, för det ligger så långt ifrån vår tids föreställning om att 

vara människa. Jag ser totalt beroende, mina omsorger som livets förutsättning samtidigt som jag är 

omgiven av alla dessa höga värderingar av frihet och oberoende” (Nina Björk 2008, sid. 10). 

I intervjun med Nina Björk i DN frågar sig skribenten att det feministiska projektet inte hade kunnat 

utvecklas utan liberalismens tanke om människans möjlighet att vara fri. Nina Björk anser att det är 

omöjligt att veta om så är fallet. Men hävdar att kapitalismen har tjänat på feminismen, eftersom den 

hyllar oberoende och förmågan att lösgöra sig från naturen och sina medmänniskor (Nina Björk 2008, 

sid. 10)..  

 

4.22 Livmoderfeminismen på 1990-talet 
I boken under det rosa täcket gör Nina Björk upp med de som hon kallar för livmoderfeministerna. 

Hon kommer med argument efter argument för att livmoderfeministerna inte bara har fel i sina 

påstående utan även att de står för en ideologi. (Björk 1996, sid. 68). Strategin som 

livmoderfeministerna använder sig av för att uppnå det som de anser vara feminism innebär att 
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kvinnor fortsätter att göra det som ofta benämns som kvinnogöra (dvs. Sköter marktjänsten åt sina 

män) och männen fortsätter med det de alltid gjort (Björk 1996, sid. 190). 

Nina Björk skriver att “Den feminism som nu lever i det offentliga samtalet är en avväpnad variant 

där “manligt” och “kvinnligt” visserligen finns med som perspektiv på det som diskuteras, men där 

dessa perspektiv ses som oföränderligt givna av naturen – en natur som bör styra kulturen”(Björk 

1996, sid. 39). 

 

Livmoderfeminismen går ut på att poängtera skillnader mellan män och kvinnor. Dessa skillnader 

beror enligt dessa feminister på biologin och inte på något inlärt beteende i en viss kultur. En flitig 

debattör under nittiotalet var journalisten Yrsa Stenius. Hon kan enligt Nina Björk klassas som en 

livmoderfeminist när hon uttalar sig om att hon tror att flickor och pojkar föds med speciella 

könsbundna egenskaper (Björk 1996, sid. 41). 

Kerstin Uvnäs - Moberg var en annan känd livmoderfeminist under 1990-talet. Hon var docent vid 

farmakologiska institutionen på Karolinska institutet. Även hon menar att det finns tydliga biologiska 

skillnader mellan män och kvinnor förutom de rent anatomiska. Kerstin Uvnäs - Moberg menar att 

mäns och kvinnors handlande styrs av biologiska “reflexer”(Björk 1996, sid. 45). 

 

Journalisten och författaren Maria Borelius gav år 1993 ut boken “Sedan du fött”. I den förespråkar 

hon att människor ska leva efter vad hon kallar för Naturen. Det är den som bör bestämma hur 

människor ska leva (Björk 1996, sid. 50). Ytterligare en flitigt citerad livmoderfeminist under 1990-

talet är företagsläkaren Rigmor Robert. Hon försvarar machomannen och menar att han är utvecklad 

enligt gammal Darwinistisk lära och inte skapad av en machokultur (Björk 1996, sid. 62). Nina Björk 

sammanfattar livmoderfeministernas agenda i tre punkter.  
Det finns en naturlighet som vi kan förstå som just naturlighet, opåverkad av vår kultur, och 2.) Denna 

naturlighet bör vara samhällets lag. 3). Det tredje projektet handlar om att det finns ett värde framför alla andra 
värden: avkommans bästa - ett värde som får konsekvenser både för vem vi älskar och vilket kön som gör vad 

om dagarna”(Björk 1996, sid. 59). 
 

Nina Björk anser att livmoderfeministernas tankar inte består av några “nya” 

tankar. Livmoderfeministernas ideologi är istället identisk med de tankegångar som 

1800-talets manliga forskare framförde i den offentliga debatten. Vid sekelskiftet 

1900 påstod forskarna bland annat att de hade bevis för att kvinnor var mindre 

intelligenta än män på grund av hjärnans vikt. Något som senare tillbakavisades av 

forskarna själva (Björk 1996, sid. 79).  

 

Den feminism som Nina Björk förespråkar är en feminism som ska frigöra 

människor från kulturellt skapade kvinno- och mans roller. Hon vill dessutom att 
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de orättvisor som finns mellan könen ska försvinna. Hon vill dock behålla termen 

kön i den politiska debatten även fortsättningsvis (Björk 1996, sid. 110).  

 

Författaren och journalisten Monica Boëthius skriver om när de borgerliga kom till makten år 1991.  

Sverige fick då för första gången sedan den allmänna rösträtten infördes färre kvinnor i riksdagen. 

Det ledde till att kvinnorna började organisera sig igen efter att jämställdhetskampen hade legat i 

träda i nästan ett årtionde. Det drogs upp planer på att bilda ett nytt kvinnoparti. Det ställdes krav på 

“bara hela lönen och halva makten” och varannan damernas.  

På s-kvinnornas kongress framfördes kravet på kvotering 50/50 mellan kvinnor och män på alla 

politiska poster, alltså i både stat kommun och landsting (Boëthius 1993, sid. 18). Ingemar Mundebo 

kom år 1993 med sin löneskillnadsutredning. Det framgick av utredningen att det fanns helt oskäliga 

löneskillnader på arbetsmarknaden. Det vill säga att kvinnor tjänade betydligt sämre än män trots att 

de hade likvärdiga arbetsuppgifter. Mundebo och hans sakkunniga kunde dock inte komma överens 

om hur problemet kunde lösas (Boëthius 1993, sid.57). 

 

Tre år innan hade det redovisats i en skrift från bland annat Brevskolan att det endast var könet som 

bestämde lönen i hela lönetrappan. Det som styrde lönen var alltså inte utbildning, antal år i tjänsten 

eller vad arbetet gick ut på. Det handlade bara om vilket kön arbetstagaren hade. “Kvinnorna underst 

på lönelistan, männen ovanför”.  

Peter Örn, tidigare folkpartiets partisekreterare berättar om hur män missbrukar den formella makten: 

“Det jag faktiskt ser i det informella spelet, är hur män hela tiden bekräftar varandras inlägg och 

stöttar varandra. Det var en aha-upplevelse att plötsligt upptäcka hur X alltid lyssnar på Y som alltid 

refererade till Z, och ingen av dem var kvinnor” (Boëthius 1993, sid. 148). 

 
4.23 Könsneutrala löner genom arbetsutvärderingssystem 

De oskäliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor har uppstått bland annat på grund av att det 

anses att det män gör är viktigare än det kvinnor gör (Boëthius 1993, sid. 68). Och en av 

huvudorsakerna till att mäns löner alltid höjs, medans kvinnornas löner “kanske kan höjas på sikt” är 

att samhället och företagen genom lönediskrimineringen av kvinnorna på alla nivåer i samhället 

bibehåller kvinnornas underordnade ställning gentemot männen (Boëthius 1993, sid. 70). 

Det har gjorts flera försök att komma tillrätta med lönediskrimineringen av kvinnor på 

arbetsmarknaden. LO utarbetade redan på 1980-talet en lönestatistik baserad på svårighetsgrader i 

arbetet. Detta arbetsutvärderingssystem provades på några utvalda LO-jobb, men försöket fick 

avbrytas efter massiva protester från de LO-anslutna männen. Det hade nämligen visat sig att hela 
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lönesättningen var felaktig för både män och kvinnor. Om lönerna skulle sättas efter LO:s 

löneutvärderingssystem skulle kvinnorna tjäna betydligt mer än vad som nu var fallet (Boëthius 1993, 

sid. 72). 

 

LO:s löneutvärderingssystem dammades av efter ett årtionde och 1993 användes det i de lokala 

löneförhandlingarna i Linköping. Även den här gången blev det protester från männen. De tystnade 

dock så småningom när löneförhandlarna kunde påvisa att löneutvärderingssystemet helt byggde på 

ett objektivt analysinstrument (Boëthius 1993, sid. 72). 

 

När kvinnor har kommit in på arbetsplatser och inom yrken som varit i stort sett helt förbehållna män 

och där “blivit för många”, det vill säga att de utgjort drygt 30 procent av arbetsstyrkan har männen 

sökt sig bort därifrån. Därmed har också löneutvecklingen stagnerat och yrket har mist mycket av sin 

status. Den ovan beskrivna utvecklingen har skett inom domarkåren, bland åklagarna och fiskalerna 

(Boëthius 1993, sid. 66-67). 

 

En ytterligare en orsak till kvinnornas dåliga löner är att de oftast manliga löneförhandlarna klumpar 

ihop alla kvinnor till en och samma grupp. Trots att de har helt olika arbetsuppgifter blir lönen i stort 

sett densamma (det vill säga väldigt låg i jämförelse med de manliga arbetarnas löner (Boëthius 1993, 

sid. 75). 

 

Med löneutvärderingssystemen finns det dock goda chanser att komma tillrätta med 

lönediskrimineringen av kvinnorna. Förutom LO har även TCO försökt att utarbeta ett 

arbetsutvärderingssystem (Boëthius, sid. 75). 

 

Ekonomen och riksdagsledamoten, Kristina Persson (s) lade ett förslag till den socialdemokratiska 

partikongressen år 1993 om att partiet skulle utarbeta ett könsneutralt arbetsutvärderingssystem för 

hela arbetsmarknaden för att komma till rätta med lönediskrimineringen av kvinnorna. Efter en 

våldsam lobbning från LO-männens sida blev det ett nej till motionen och förslaget fick läggas ner. 

LO:s ordförande Stig Malm gick själv upp i talarstolen och propagerade för ett avslag av motionen 

(Boëthius 1993, sid. 76-77). Stig Malm har även gjort sig känd för sina åsikter om kvinnor genom att 

benämna kvinnor för “fittstim” (www.svd.se 2010-03-07).  

 

4.24 Valjournalistiken 
 Jesper Strömbäck anser att det är viktigt att journalisterna i det journalistiska materialet tydligt 

klargör vad som är journalistens egen tolkning i nyhetstexten och vad som är en beskrivning av en 
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händelse (Strömbäck 2004, sid. 286). 

Det har skett en förändring genom åren av nyhetsjournalistiken. Den har gått från att ha varit 

beskrivande till att bli allt mer tolkande. Under valrörelsen år 2002 utmärktes 43 procent av 

tidningsartiklarna och TV-inslagen av att vara tolkande till sin karaktär (Strömbäck 2004, sid. 287). 

De tolkande artiklarna fanns i all slags journalistik och inte bara inom en speciell nisch (Strömbäck 

2004, sid. 288). Enligt Jesper Strömbäck har journalistiken en stor opinionsbildande effekt på grund 

av att journalisterna sprider sina egna tolkningar av verkligheten i medierna (Strömbäck 2004, sid. 

288). 

 

Inom både vänsterblocket och hos de borgerliga har det funnits uppfattningar om att journalistiken 

antingen är högervriden eftersom de flesta tidningarna i Sverige är borgerligt ägda eller att 

journalistiken är vänstervriden eftersom en övervägande del av journalistkåren har vänstersympatier. 

När det gäller valjournalistiken finns det dock ingen tidigare forskning som stöder vare sig de 

borgerligas eller vänsterns uppfattningar om att journalistiken skulle stödja deras motståndarsida 

(Strömbäck 2004, sid. 289). 

 

4.25 På dagordningen 

Under de senaste årtiondena har kampen mellan den politiska makten och medierna blivit allt större. 

Numera har politikerna alltid medierna i bakhuvudet när de gör uttalanden eller skriver sina motioner. 

Det går inte att med säkerhet avgöra vem som har makten över dagordningen. Om det är medierna 

eller politikerna. Det som man med säkerhet kan säga är att både medierna och politikerna har något 

som den andre vill åt. Medierna å sin sida är intresserade av att nå ut till allmänheten och politikerna 

är helt beroende av medierna för att lyckas med att nå ut sitt budskap (Strömbäck 2000, sid. 188).  

Medierna vill ha bakgrundsinformation till sina nyheter av de politiska makthavarna. Om de inte får 

den informationen riskerar medierna att inte nå ut till allmänheten. Det går att sammanfatta mediernas 

beroende av de politiska makthavarna och vise versa med att det råder en slags kohandel mellan de 

båda parterna där de båda försöker att göra den bästa affären (Strömbäck 2000, sid. 189). 

 

4.26 Vem som är bäst lämpad att sätta dagordningen 

Både medierna och politikerna anser att de är bäst kvalificerade att avgöra vilken nyhet som är värd 

att uppmärksamma. Och därmed anser båda att det är just de som är bäst lämpade att sätta agendan på 

dagordningen. Politikerna får numera utbildning i hur mediernas arbetssätt och kan därför påverka 

medierna mycket genom olika utspel. I slutändan är det dock medierna själva som bestämmer vad 

som ska bli ett nyhetsinslag eller en nyhetsartikel.  
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Men å den andra sidan leder nyhetsinslag och artiklar som sänds och publiceras helt klart till att 

politikerna måste reagera på dem och kommentera dem. Det är dock långt ifrån säkert att 

journalistiken därefter skulle leda till omprövade politiska beslut (Strömbäck 2000, sid. 189). 

 

Den så kallade kohandeln mellan medierna och politikerna syns vid nästan varje presskonferens, det 

sista medierna vill är att fungera som okritiska språkrör för politikerna. De strävar istället efter att 

kritiskt granska politikerna och journalisterna vill agera självständigt gentemot dem. Mediernas 

skepticism till politikernas budskap är ofta tydlig i nyhetsartiklarna och nyhetsprogrammen 

(Strömbäck 2000, sid. 190). 

 

4.27 Politikerna och medierna som ler och långhalm 

Jesper Strömbäcks doktorsavhandling ”Gäster hos verkligheten” från år 2001 visar hur tätt politiken 

är sammankopplad med medierna. Avhandlingen visar att politikens skådeplats är i medierna och att 

det är genom medierna som politikerna når ut till allmänheten (Strömbäck 2001, sid. 366). Medierna 

gör anspråk på att förmedla sanningen och att de förhåller sig objektiva till den. Men det är numera 

allmängods att journalistiken förmedlar sina egna tolkningar av en verklighet som i sig är objektiv 

och finns där oavsett om det finns journalister och medier. Journalistiken speglar därmed aldrig helt 

verkligheten. Undantag finns dock från regeln och exempelvis en tevesänd debatt kan sägas vara en 

ren mediehändelse (Strömbäck 2001, sid. 367).  

 
4.28 Populära och impopulära politiker 

I Sverige finns det en allmänt utbredd uppfattning om att partiledarnas personlighet påverkar hur folk 

röstar. Därför har fokuseringen på partiledarna inför valen ökat. Det finns dock inget stöd i 

forskningen för att det skulle finnas någon direkt partiledareffekt (Strömbäck 2002, sid. 51). Oftast 

har de populära partiledarna varit populära bland andra än de egna väljarna. Ett exempel på det är 

Gudrun Schyman som var omtyckt av högerväljarna och ett annat exempel är Carl Bildt som hade 

vänstersympatisörer (Strömbäck 2002, sid. 50). 

Den enda direkta partiledareffekten som har uppmätts i Sverige har gällt de relativt impopulära 

partiledarna så som Göran Persson, Lennart Daléus och Birger Schlaug. Eftersom de tappade 

sympatisörer och väljare på grund av dem (Strömbäck 2002, sid. 50). 

 

4.29 Negativ bild av politiker 

Jesper Strömbäcks avhandling visar att det inte är politikernas eget fel om allmänheten har en dålig 

uppfattning om dem, eftersom politikerna som grupp inte är ohederligare än andra grupper i 

samhället. Det är heller inte journalistikens fel om allmänheten har en negativ uppfattning om 
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politikerna. På grund av ämnets sammansatthet är det dock svårt att generalisera omkring ämnet. 

Dessutom visar tidigare forskning att politiker till en mycket stor del uppfyller sina vallöften och 

därmed går att lita på (Strömbäck 2001, sid. 368-369). Journalistiken är ingen spegel av verkligheten 

och politikerna framställs i dåligare dager än vad de gör sig förtjänta av med vissa undantag 

(Strömbäck 2001, sid. 373). 

 
Forskningen har visat att journalistikens bild av politiker är långt mer positiv än den bild allmänheten 

har av politikerna (Strömbäck 2001, sid. 371). Forskningen har även visat att politiker handlar 

strategiskt för att få igenom den politik som de tror på (Strömbäck, sid. 369). 

 

Det har även visat sig att medborgarna har en mer negativ bild av politiker än vad politikerna har om 

sig själva och vad journalisterna har om dem. Av Dagens Nyheters artiklar beskrev en tredjedel 

politiken som ett spel istället för att beskriva politiken i sak. Antagligen beror det på att det inte 

behövs några större förkunskaper för att beskriva politiken som ett spel. En annan förklaring kan vara 

att journalisterna helt enkelt anser att politik är ett spel (Strömbäck 2001, sid. 371). 

 

4.30 Stark koppling mellan valrörelser och spel- och spekulations journalistik 

Det har även visat sig att det finns en stark koppling mellan att beskriva politik som ett spel med 

vinnare och förlorare och en journalistik som till stor del består av spekulationer om vad som komma 

skall i framtiden. Speljournalistik och spekulationsjournalistik är mycket vanliga i valrörelser 

(Strömbäck 2001, sid. 374-375). Journalisternas egen makt över medieinnehållet förstärks även när 

journalisterna beskriver politiken som ett spel eftersom de kan leverera sina egna åsikter om politiken 

i speljournalistiken (Strömbäck 2001, sid. 375).  
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5. Metod 
5.1 Val av metod 
Argumentationsanalys 

Jag kommer i den här studien att använda mig av en argumentationsanalys eftersom den bäst kan 

besvara mina frågeställningar eftersom de handlar om mediekommunikation och politiska argument.  

Jag kommer att undersöka tjugo nyhetsartiklar för att få svar på frågan vilka argument för och emot 

socialdemokraternas och vänsterns feminism som förekommer i artiklarna mellan år 1998 och år 

2002. Artiklarna väljs ut genom ett strategiskt urval. Det rör sig om fyra artiklar från varje 

undersöknings år. Artiklar som valts ut handlar om vänsterpartiet och socialdemokraternas 

feministiska politik. I den mån det har funnits alternativ har kortare notiser valts bort framför längre 

nyhetsartiklar. 

 

I studien kommer jag att arbeta enligt författarna Göran Bergström & Kristina Boréus 

rekommendationer i boken ”Textens mening och makt”. Det innebär att jag först kommer att söka 

efter tesen, det vill säga det som textförfattaren argumenterar för eller emot i texten.  Tesen som kan 

vara antingen preskriptiv och bestå av en uppmaning eller faktuell och därmed inte vara värderande 

(Bergström & Boréus  2005, s. 96). Därefter kommer jag att söka efter argument som stödjer tesen 

(pro-argument) och motargument till tesen (kontra - argument). Efter det följer en bearbetning av 

vilka argument som är för eller emot tesen och vilka argument som är för eller emot ett annat 

argument (Bergström & Boréus 2005, s. 101). Slutligen kommer jag att se på vad som är uttalade och 

outtalade premisser i texten. Eller med andra ord vad som är länken mellan olika påståenden 

(Bergström & Boréus 2005, s. 104). 

Det som är det centrala är att finna det som kallas för logos inom retoriken i texterna. Det vill säga 

den del i texten där textförfattarna försöker att tala till textmottagarnas intellekt och rationella 

förmåga att dra olika slutsatser (Bergström & Boréus 2005, s. 89).  

 

Argumentationsanalysen av nyhetsartiklarna syftar till att redogöra för tankestrukturen i 

dem(Esaiasson 2003, s. 234). Jag arbetar efter retorikprofessor Lennart Hellspongs 
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rekommendationer i boken ”Metoder för brukstextanalys” när jag i argumentationsanalysen ser på 

hur en ståndpunkt underbyggs eller undergrävs (Hellspong 2001, s. 109). Jag kommer att logiskt 

ordna innehållet i nyhetsartiklarna och föra in dem i olika kategorier. Texterna kommer att tolkas ur 

mottagare och forskarperspektiv. 

 

När jag genomför argumentationsanalysen kommer jag att ta hänsyn till det underförstådda i texterna. 

Och till det underförstådda kan man räkna det man kan förstå logiskt av texterna och även det som 

kräver att man har kännedom om ett sammanhang (Bergström & Boréus 2005, sid 115). 

Det underförstådda kan spela en särskilt stor roll i politiska texter eftersom textförfattarna bakom 

dem då inte till fullo behöver stå för tanken bakom texten. I texterna kan både premisser och andra 

delar vara underförstådda så som argument och teser (Bergström & Boréus 2005, sid 118). 

Nyhetsartiklarna har jag fått fram genom sökning på orden feminism, socialdemokraterna och 

vänsterpartiet via databaserna Mediearkivet och PressText.  

 

Textanalys 
Michele Barrett talar om problemet med att som inom litteraturforskningen utgå ifrån att en ”text 

talar för sig själv”. Hon skriver: ” Att enbart inskränka vår analys till själva texten är att förvandla 

föremålet för vår analys till medel för sin egen förklaring – rent definitionsmässigt kan det inte bli 

någon fullgod beskrivning. Michele Barrett menar att det är att tillskriva endast texten ett problem 

och att det är fel att inte se på i vilket sammanhang texten skapades (Barrett 1982, sid. 107). 

Marxisterna och feministerna vill studera en text utifrån ”klassmedvetande reaktioner på 

industrialiseringen, sexism eller något annat”(Barrett 1982, sid. 108). 

 

Michele Barrett talar även om Pierre Macherey som har hävdat att man bör studera vad som inte sägs 

i en text, samtidigt som man studerar vad som faktiskt sägs i den. Han menar att det som inte sägs i 

en text är det viktiga. Michele Barrett hävdar å sin sida att det är oerhört svårt att med den modellen 

förhålla sig objektiv till texten (Barrett 1982, sid. 105). När man genomför en textanalys finns det 

enligt Michele Barrett två problem:  

”Det första är att vi inte kan utgå från att en viss innebörd ligger innesluten i texten, eftersom det 

hänger samman med hur texten läses. ”För det andra väcker det frågan om författarens intentioner, 

vilket leder in på många farliga sidospår (Barrett 1982, sid. 114). 

Michele Barrett menar här att manliga och kvinnliga författare ofta läses på olika sätt (Barrett 1982, 

sid. 114). 
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Terry Engelton 

Terry Engelton har ytterligare ett system för att läsa en text. Han menar att en text bör analyseras 

utifrån följande (Barrett 1982, sid. 108): 

(1) ”Allmänt produktionssätt 

(2) Litterärt produktionssätt 

(3) Allmän ideologi 

(4) Författarens ideologi 

(5) Estetisk ideologi 

(6) Text” (Barrett 1982, sid. 109). 

 

Kritiken som Michele Barrett riktar mot detta system innesluter exempelvis punkt 4. Hon menar att 

den punkten utesluter att författaren har fiktiva personer i sina verk som inte återger författarens 

referensramar och allmänna tyckande och på ett övergripande plan även ideologi. Hon riktar även 

kritik mot punkt 3, som talar om en allmän ideologi och menar att alla kulturella produkter inklusive 

texter inte alltid återspeglar den tid de är skapta i (Barrett 1982, sid. 115). Enligt Michele Barrett är 

ideologi detsamma som att skapa innebörder (Barrett 1982, sid. 119). 

 

5.2 Metodproblem 
Det går att ifrågasätta om det går att komma till klarhet med vad en debattör avser med sin 

argumentation eftersom det alltid går att rekonstruera en argumentation på flera olika sätt. Lösningen 

på problemet ligger i att jag argumenterar väl för min tolkning av en debattörs texter (Bergström & 

Boréus  2005, s. 142).  

 
Jag kommer noga att definiera vad som är ett argument och vad som är ett arguments premiss för att 

göra undersökningen så genomlyst som möjligt (Esaiasson 2004, sid. 237). 

 
Den kvalitativa textanalysen har sitt ursprung i hermeneutiken. Det innebär att jag som forskare inte 

anser att texterna jag ska analysera är summan av sina beståndsdelar.  

 I min argumentationsanalys arbetar jag enligt författarna Helge Østbye, Karl Knapskog, Knut 

Helland och Leif Ove Larsen rekommendationer i ”Metodbok för Medievetenskap. Jag riktar därför 

intresset till det unika i texterna jag ska analysera. Jag utgår också ifrån hermeneutikens sätt att 

resonera när det gäller tolkningen av texterna och anser inte att en text alltid genast är tillgänglig för 

läsaren och en text är heller inte alltid entydig (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen 2004, sid. 64-

65). 
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5.3 Avgränsningar 
I D-uppsatsen väljer jag att studera artiklar som publicerades mellan 1998-01-01 till och med 2002-

09-31 i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. Jag väljer att avgränsa mig till den valda tidsperioden 

eftersom den dels täcker valrörelsen inför 1998-års val men även tiden mellan valet i september 1998 

fram till valet år 2002. 

Eftersom sökningarna i Mediearkivet och PressText på socialdemokraterna, vänstern och feminism 

resulterade i ett stort material avgränsar jag mig till att endast studera artiklar från Göteborgs-Posten 

och Dagens Nyheter.  

Jag har även valt att avgränsa mig till att endast söka på feminism eftersom det är ett centralt begrepp 

i den här studien samt att endast söka på feminism plus socialdemokraterna och vänsterpartiet.  

 

5.4 Urval 
Studien bygger inte på en jämförelse mellan Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten utan tidningarna 

valdes eftersom de är två av Sveriges största morgontidningar. Som sådana kan de förväntas ha en 

stor opinionsbildande verkan vilket innebär att de kan sätta agendan i både det politiska och kulturella 

livet. Studien bygger på en analys av 11 artiklar från Dagens Nyheter och nio artiklar från Göteborgs 

Posten.  

Jag har strävat efter att få ett underlag till studien som är i stort sätt lika stort från Dagens nyheter 

som från Göteborgs Posten. Det innebär att resultatet av studien inte ska kunna härledas till de båda 

tidningarnas politiska färg. Vilket i och för sig inte borde synas på nyhetsplats eftersom journalistiken 

där ska sträva efter opartiskhet i journalistiken.  

 

Två av artiklarna gav i sökningen på PressText och Mediearkivet utslag för både vänsterpartiet och 

socialdemokraterna. De artiklarna var: ”Logiskt att s kallar sig feministiskt” och ”Lindahl kritisk till 

s-samarbete”. Det innebär dock inget problem för den här undersökningen eftersom den bygger på en 

kvalitativ ansats.  

 

Det första urvalet 

Innan det första urvalet läste jag igenom alla artiklar som svarat på sökorden feminism och 

vänsterpartiet och feminism och socialdemokraterna. Därefter valde jag ut de längsta artiklarna och 

artiklar som var helt fokuserade på feminism. 

 

Det andra urvalet 

I det andra urvalet plockade jag ut fyra artiklar om feminism för varje år från 1998 - 2002. Två som 
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handlade om socialdemokraternas feminism och två om vänsterns feminism. Jag tog i första hand de 

artiklar från första urvalet som var långa och helt fokuserade på feminismen. När de inte räckte till 

tog jag med artiklar som även hade andra sidospår i studien. 

 

Justering av urvalet 
I efterhand visade det sig vara nödvändigt att justera urvalet av artiklar eftersom vissa av dem hade 

för svag koppling till socialdemokraterna och vänstern. Urvalet av artiklar från år 1999 var ett magert 

samtidigt som det fanns ett stort material från året innan. Därför beslutade jag mig för att ta med fem 

artiklar från 1998 och tre från 1999. Från de övriga åren fanns det ett tillräckligt bra material för att 

jag skulle kunna välja ut fyra artiklar från vartdera året att studera.  

 

En jämn fördelning av socialdemokratiska och vänsterartiklar 

I det andra urvalet strävade jag efter en så jämn fördelning som möjligt mellan artiklar som tog upp 

vänsterns feminism och socialdemokraternas feminism. Det ledde till att jag valde fem artiklar från år 

1998 varav två till större delen var fokuserade på vänsterns feminism. De resterande tre artiklarna var 

mest fokuserade på socialdemokraterna. 

 

Av artiklarna från år 1999 var en mest fokuserad på socialdemokraternas jämställdhetspolitisk. En 

artikel var till större delen fokuserad på vänsterns feminism. Den tredje artikeln ”Lindahl kritisk till s-

samarbete” var till lika delar inriktad på socialdemokraternas och vänsterns feminism. 

 

Från år 2000 finns det med fyra artiklar varav två till större delen handlar om vänsterns feminism och 

två om socialdemokraternas feminism. 

 

Från år 2001 finns det med fyra artiklar varav två till den största delen är fokuserade på vänsterns 

feminism och två på socialdemokraternas feminism. 

 

Även från år 2002 finns det med fyra artiklar varav två till den större delen är fokuserade på 

vänsterns politik och en artikel mest är fokuserad på socialdemokraternas feminism. Den fjärde 

artikeln ”Gemensamma mål men olika vägar” är lika mycket fokuserad på socialdemokraternas 

feminism som på vänsterns feminism. 

 

 5.5 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas att man undersöker det som man säger sig undersöka (Esaiasson 2004, sid. 61). 

Argumentationsanalysen passade till undersökningens syfte i och med att det är texter med politiskt 
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innehåll som ingår i det studerade materialet. Och i dessa texter finns det ofta underförstådda 

meningar och ett innehåll som inte vid en första anblick alltid är uppenbar för läsaren. Med reliabilitet 

menas det att det inte ingår systematiska fel i studien (Esaiasson 2004, sid. 67). För att undvika detta 

har varje steg i undersökningen redovisats. Det framgår tydligt av uppsatsen hur studien har 

genomförts och hur den är uppbyggd. 

 

5.6 Tillvägagångssätt och resultat 

Vid sökningen på PressText och Mediearkivet på orden feminism plus vänsterpartiet och feminism 

plus socialdemokraterna har i vissa fall samma texter dykt upp eftersom de gav träffar på samtliga 

sökord. Dessa artiklar har inte behandlats på något annorlunda sätt än de övriga vid genomgången 

och läsningen av dem.  

Efter att jag läst igenom alla artiklarna från sökningen på Media arkivet och PressText har jag valt ut 

ett mindre antal av artiklarna för en mer ingående studie. De artiklar som valdes ut var först och 

främst var de artiklar som enbart var fokuserade på feminism. Men även artiklar med andra sidospår 

finns med i studien när de hade något väsentligt att tillföra undersökningen. Det kan poängteras att 

det mediala intresset för de båda partiernas feministiska politik varierade kraftigt mellan 1998 och 

2002. 

 

Den argumentationsanalys som studien bygger på är enligt följande schema:  

T = Används som förkortning för tes. Tesen är ett påstående i texten som understöds eller undergrävs 

av andra påståenden i texten. Tesen har en övergripande mening för hela texten (Bergström & Boréus 

2005, sid. 100). 

 

P = Är ett argument som är direkt för tesen eller ett argument enligt Naess pro-argument  

P1, P2, P3…. = Är ett argument som är direkt kopplat till tesen och är för den är ett argument av 

första ordningen. I beteckningssystemet är inte P1 viktigare än P2 eller P3 utan siffrorna är bara till 

för att särskilja olika argument. 

C1, C2, C3 = Är argument emot tesen och av första ordningen. 

P1P1= Är beteckningen för det första pro-argumentet för det första pro-argumentet. 

¤ = Premissen är den uttalade eller outtalade länken mellan olika påståenden. 

(¤) = Outtalade premisser (Bergström & Boréus 2005, sid. 100). 

 

6. Resultat och analys av argumentationsanalys 
6.1 Artikel från 98.01.10 i Göteborgs-Posten  Sida. 30 
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Zetterberg ändå besviken 
LULEÅ: Omvalet av Gudrun Schyman avgjorde vänsterpartiets framtid. Nu kan förnyelsen lyckas. Det tror Eva 

Zetterberg, förnyare på väg ut ur partiarbetet: - Men hon måste orka. De närmaste åren hänger förnyelsen på Schyman 

personligen. 

 

Av GERT GELOTTE 

(första och sista delen av artikeln är inte med här och ej analyserad eftersom den inte innehåller någonting om 

feminismen). 

Det är i ungdomsförbundet man hittar de riktigt dogmatiska kommunisterna. -Det tycker jag är oroande, säger Zetterberg 

och exemplifierar: Under valkonferensen i Stockholm gick ungdomsförbundets ordförande Jenny Lindahl upp och 

förespråkade Kalle Larsson med motiveringen att honom kan man lita på ideologiskt. Underförstått, mig och andra 

förnyare kan man inte lita på. Men Eva Zetterberg väljer att se den ideologiska niten som ungdomligt oförstånd: -

Ungdomar ropar på förenklingar och vill att alternativen skall vara jättetydliga. Jag tror de blir klokare när de kommer 

med mer i den praktiska politiken. 

 

Den som vill komplicera bilden av vänsterpartiet ytterligare kan se feministerna som en tredje falang. Tesen = Tendenser 

finns, men ropen på feminism skall kanske snarare ses som uttryck för förnyarnas behov av att fylla det ideologiska 

tomrummet efter marxismen.  -Vi har företrädare som driver feministiska frågor väl hårt på bekostnad av andra värden.  

Men det är också nödvändigt att driva på. P1 Eva Zetterberg ser feminismen mest som en praktisk fråga – fördelning av 

poster och uppdrag. C1 Men den är också ideologi och tanken är att om kvinnor får mer att säga till om, så blir också 

samhället i stort rättvisare:  -Det blir bättre för alla, inte bara för kvinnorna.  På något vis lever alltså drömmen om den 

stora radikala lösningen kvar I vänsterpartiet – även bland reformisterna.  

 
Analys av artikeln: Zetterberg ändå besviken 

Tesen i artikeln består av följande ”Tendenser finns, men ropen på feminism skall snarare ses som 

uttryck för förnyarnas behov av att fylla det ideologiska tomrummet efter marxismen”. 

 

C1. Är ett argument för vänsterns feminism och säger att feminismen är det samma som tanken att 

om kvinnor få mer att säga till om då blir samhället i stort rättvisare.  Det som blir rättvist för 

kvinnorna tjänar även männen på. De kvinnliga lönearbetarnas urusla löner och mycket osäkra 

anställningsförhållanden gör det möjligt för kapitalet att sänka lönerna för hela 

 arbetarklass kollektivet, och då även för männen (Barrett 1982, sid. 29). 

 

P1. Ett annat argument emot vänsterns feminism säger att det inte är så mycket bevänt med 

feminismen och att den mest handlar om fördelning av poster och uppdrag. Artikeln publicerads i 

början av valrörelsen år 1998 och det är känt genom tidigare forskning att journalistiken då tenderar 

att bli spekulativ. Det kan vara en förklaring till spekulationerna om att feminismen ska ersätta 

marxismen. Det är känt sedan tidigare att politiken i samband med ofta beskrivs som ett spel med 
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vinnare och förlorare (Strömbäck 2001, sid. 374-375).  

 
6.2 Artikel från 98.01.11 i Göteborgs-Posten Sida: 38 

Högervinden stärker Schymans ställning 
Geolette Gert 

LULEÅ: Vänsterpartiets kommunister fick åka hem med både svansar och öron kuperade. Tesen = Förmår Gudrun 

Schyman hålla sig nykter och är Göran Persson inte alltför generös mot väljarna kan valet i höst bli en framgång för 

vänsterpartiet. 

(första delen av artikeln återges inte och är inte analyserad eftersom den inte innehåller något om feminism). 

Gudrun Schyman har således all anledning att vara nöjd med kongressen.  Nu hänger det på henne själv och på Göran 

Persson.  Vänsterpartiet och socialdemokraterna fungerar som kommunicerande kärl.   

 

 För Persson en impopulär besparingspolitik, så går det bra för vänsterpartiet och tvärtom. P1.  Det är ett beroende som 

vänsterpartiet försöker bryta genom att bli Sveriges enda uttalat feministiska parti. I det kvinnopolitiska programmet 

Feminism och socialism beskrivs patriarkatet som den nya huvudmotståndaren: “Patriarkatet hindrar arbetarklassens män 

och kvinnor att enas och tillsammans sätta sig upp mot kapitalet“. Om maktskiftet på motståndarsidan kan ge 

vänsterpartiet en ny röstvinnande identitet återstår dock att se. 

 

Analys av artikeln: Högervinden stärker Schymans ställning 
Tesen i artikeln är att = Det vanligaste argumentet för vänsterns feminism är att: ”Förmår Gudrun 

Schyman hålla sig nykter och är Göran Persson inte alltför generös mot väljarna kan valet i höst bli en framgång för 

vänsterpartiet”. 
 

P1. Är ett argument emot vänsterns feminism och säger att vänsterpartiet försöker att bli av med sitt 

beroende av socialdemokraterna genom att bli Sveriges enda uttalade feministiska parti. Det vill säga 

att vänsterpartiet vill existera på egen hand och inte bara fungera som ett parti för missnöjda 

socialdemokrater. 

 

Även i denna artikel utmålas feminismen som ett politiskt utspel. Vilket anses höra till spelets regler 

under ett valår (Van Ginneken 1998, sid. 121).  

6.3  Artikel från 98.02.04 i Dagens Nyheter (s. AO2(A6). 

Kvinnoförbunden behövs inte 
 Jämställdheten kommer knappast att stå i fokus inför valet 1998. 

Riksdagspartier som tidigare profilerat sig skarpt är nu märkligt 

frånvarande i debatten.  

 

Folkpartiet prioriterar jobb, vård och skola. 

 Socialdemokratin är fortfarande mer förtjust i klass än i kön.  När läste 
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vi sedan en debattartikel om jämställdhet författad av Göran Persson eller 

Lars Lejonborg? Tesen=. De politiska partiernas kvinnoförbund är ingalunda någon 

garant för att jämställdheten inte hamnar i skymundan. 

 

Samtliga riksdagspartier förutom miljöpartiet och vänsterpartiet har 

speciell kvinnoorganisering.  Socialdemokraterna, folkpartiet och 

kristdemokraterna kallar det för kvinnoförbund.  Moderata kvinnoförbundet 

övergick i somras till att bli "moderatkvinnorna" och centerpartiets 

kvinnoförbund benämns "centerkvinnorna"(¤). Den outtalade premissen är att de bytt namn för att distansera sig från 

feminismen. 

 

 Grunden för kvinnoförbundens existensberättigande har varit att lyfta fram 

kvinnofrågor kombinerat med att skapa en politisk arena för kvinnor.  

 

 Det är lätt att betrakta dem som könskonserverande fora, partiernas 

jämställdhetsalibin, där kvinnliga politiker hänvisas till så kallade 

"mjuka" frågor.  

 

Synen på kvinnoförbunden bör dock inte reduceras till 

något grundantagande att det skulle vara fel att organisera individer i 

grupp.  Utifrån ett sådant perspektiv mister även de politiska partiernas 

ungdomsförbund, invandrarförbund och nätverk för homosexuella respektive 

pensionärer sin legitimitet. 

 

 Kvinnoförbundens dilemma handlar inte enbart om fallande medlemsantal och 

bristande nyrekrytering; dessa problem lider även ungdomsförbunden av. 

 Desto allvarligare är bristen på nytänkande och kritiskt ifrågasättande- 

att vara moderatpartiet till lags tycks stå högst på agendan.  

 

C1.  Rimligen borde ett politiskt kvinnoförbund vara den drivande kraften inom ett parti för 

att uppmärksamma diskriminering av kvinnor och stereotypa könsroller. P2. 

I stället verkar klassiskt konservativa kvinnodygder som anpassning och 

inrättande efter samhällets normer genomsyra verksamheten. 

 

Feminism verkar ha en speciellt skrämmande effekt på den borgerliga 

kvinnoorganiseringen. Barbro Westerholm, ordförande för Folkpartiets 

kvinnoförbund, deklarerade i våras att feminist har hon minsann aldrig 

varit; hon älskar ju män.  Moderatkvinnorna skyr feminismen som pesten och 

vill i stället lyfta fram det specifikt kvinnliga.  Manssamhället existerar 

heller inte i moderatkvinnornas sinnevärld. Detta från partier som värnar 

om den enskilda individen! 
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Situationen förefaller vara något märklig då Sveriges enda "feministiska" 

parti, vänsterpartiet, tillika utan kvinnoförbund, betonar att människan 

är normen - inte mannen. P1. Uppenbarligen behövs inte speciell 

kvinnoorganisering i partier där könsaspekten, på gott och ont, betraktas 

vara central. 

 

Ifrågasättande av kvinnoförbundens existens baseras inte på antagandet att 

kvinnokampen skulle vara överspelad: Sverige är fortfarande på 1990-talet 

inte ett jämställt land.  Men om de politiska partierna ska syssla med 

speciell kvinnoorganisering bör väl denna lämpligen koncentrera sig på att 

avslöja och motverka kvinnoförtrycket i dess olika skepnader.  Radikala och 

innovativa idéer om jämställdhet formuleras emellertid tyvärr inte i 

kvinnoförbundens regi; ett krasst konstaterande. 

 

 Kvinnoförbunden kan, så som de arbetar i dag, paradoxalt nog fungera som 

sina egna fiender.  De riskerar att konservera missförhållanden i stället 

för att förändra dem; att befästa en politisk ordning där "hårda frågor" 

ska hanteras manligt i församlingar dominerade av män.  Ska det vara någon 

mening med ett kvinnoförbund ska det vara uppstudsigt. 

Birgitta Ohlsson 

 

Analys av artikeln: Kvinnoförbunden behövs inte 

Tesen i artikeln är: ”De politiska partiernas kvinnoförbund är ingalunda någon garant för att 

jämställdheten inte hamnar i skymundan.” 

 

P1. Det förekommer som ett argument för vänsterpartiets feminism i artikeln att könsaspekten är 

central i vänsterpartiet trots att de inte har något kvinnoförbund.   

Kanske behöver just vänsterpartiet inte ett särskilt kvinnoförbund eftersom det finns en tydlig 

koppling mellan kapitalismen och kvinnoförtrycket i den marxismfeministiska ideologin (Barrett 

1982, sid. 16). 

 

C1. Ett vanligt argument emot socialdemokraternas feminism är att de tillhör de partier som har ett 

kvinnoförbund. I ett sådant förbund borde frågor drivas som berör diskriminering av kvinnor och 

stereotypa kvinnoroller.  

P2. I kvinnoförbunden existerar dock föråldrade synsätt på kvinnor som där förväntas vara 

lättanpassade och följa samhällets normer. Det framkommer därför som ett argument emot 

socialdemokraternas feminism att partiet har ett kvinnoförbund. Eftersom kvinnoförbunden tycks 
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motverka en ny feministisk politik. Därmed förmedlar även artikeln en bild av att politiker är oärliga 

(Strömbäck 2001, sid. 371). De ju manipulerar till och med kvinnorna i det egna partiet för att få dem 

att tro att de har en verklig chans att uträtta något inom kvinnoförbundet. Kanske är det fortfarande 

Alva Myrdals råd som gäller. Att kvinnor ska utföra det obetalda hemarbetet samtidigt som de ska 

arbeta utanför hemmet (Hirdman 1987, sid. 296).  

 

Enligt tidigare teori är boven i dramat när det gäller våran syn på vad som är kvinnligt och vad som är 

manligt massmedierna. Det är de som ständigt fortplantar ojämlikheten i samhället (Barrett 1982, sid. 

163). Den ojämlikhetens ideologi som medieanvändarna får sig till livs dag ut och dag in bör enligt 

marxistfeminismen bekämpas på ett sätt och den ojämlikhet som befästs i lagar och rättsväsende bör 

bekämpas inom sin egen sfär (Barrett 1982, sid. 243). 

 

 

6.4 Artikel från 980909 i Dagens Nyheter (s. 97). 

”jämställdhet: Ingen rädder för stödstrumpor här”  
I valmanifesten nämns jämställdhet pliktskyldigast eller inte alls. Tesen= alla partier säger sig vara för jämställdhet, 

ungefär som man säger sig vara för demokrati. Tesen=. Men går vägen dit via sänkt skatt på hushållstjänster, kvotering 

eller förlängd pappaledighet? 

 

       Av Kari Molin 

 

 Kring jämställdheten blåser det avslaget ljumma vindar denna valrörelse. I manifesten nämns ordet pliktskyldigast eller 

inte alls. Annat var det inför förra valet, då Stödstrumpornas hot om ett kvinnoparti satte eld i baken på de etablerade 

partierna. 

 

Temperaturen höjdes en aning i somras då s och m beskyllde varandra för att vara det gubbigaste av alla partier.  

Folkparti- och centerkvinnor har irriterat anklagat vänstern för att lägga vantarna på feminismen. Vänsterpartiet är dock 

världens enda parti som har feminism inskrivet i sitt partiprogram. Centerpartiet har nu lanserat vad de kallar ett grönt 

feministiskt manifest lagom till valet. 

 

Alla partier säger sig i dag vara för jämställdhet. Ungefär som alla säger sig vara för demokrati eller barns bästa. Men går 

vägen dit via sänkt skatt på hushållstjänster, kvotering eller längre pappaledighet? Genom att stärka eller bryta upp den 

offentliga sektorn? 

 

Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna vill sänka priset på hushållstjänster och får sannolikt med sig centern på 

detta.  För moderaterna är detta just nu den viktigaste jämställdhetsfrågan..  Men detta ökar i stället för minskar 

jämställdheten, menar de partier som är emot iden. 

 

C1. Världens första jämställda regering och nästan jämställda parlament har inte ökat jämställdheten, hävdar kritikerna. ¤. 
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Den nedskärningspolitik som fördes tidigare under mandatperioden drabbade i synnerhet stora grupper av kvinnor hårt. 

 

 P1. Socialdemokraterna talar om vårens budget som en kvinnobudget.  Satsningen på vård – skola - omsorg, fler heltider 

i vården, förlängda starta eget-bidrag för kvinnor och kriminalisering av sexköpare är s-förslag som gynnar kvinnorna, 

menar jämställdhetsminister Ulrika Messing. 

 

 C2. Kunskapslyftet gynnar också kvinnorna, enligt s. majoriteten av dem som deltar är kvinnor.  Kritiker hävdar att 

kunskapslyftet tvärtom döljer arbetslösheten bland kvinnor. 

 

 P2. Kvinnor tjänar i dag mindre än män – 80 procent i genomsnitt.  Det mest konkreta förslaget till hur låga kvinnolöner 

ska höjas har vänsterpartiet. Arbetsgivare ska tvingas sätta av minst en procent av lönesumman för att utjämna 

löneskillnaderna mellan kvinnodominerade arbeten och likvärdiga mansdominerade, anser v. 

 

 Moderaterna hävdar att kvotering är kränkande för kvinnor, och Carl Bildt tror heller inte att svenska kvinnor blir 

lyckligare i vardagen om fler av dem sitter i riksdagen.  M har med 29 procent kvinnor den lägsta kvinnorepresentationen 

i riksdagen i dag.  

 

 Statsvetaren Lena Wängerud i Göteborg menar att det spelar roll om det är kvinnor eller män som har den politiska 

makten. I sin nyligen framlagda doktorsavhandling visar hon att nästan enbart kvinnor drivit jämställdhetsfrågor i 

riksdagen. Får vi en moderatledd regering är det inte alls säkert att där finns lika många kvinnor som män. Däremot sa 

Carl Bildt nyligen i tv att han vill att jämställdhetsministern ska ha en starkare ställning än i dag. 

 

Folkpartiet, som haft jämställdhet som en profilfråga, är i år det enda parti som riskerar en rejäl minskning av antalet 

kvinnor i riksdagen.  Partiledaren Lars Leijonborg har generat medgett att detta är sant, men hävdar att det är en olycklig 

slump efter att flera framträdande fp-kvinnor lämnat riksdagen. 

 

 Att bekämpa våldet mot kvinnor nämns av flertalet partier som en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna. 

P2.  Nya lagar för att öka kvinnofriden trädde i kraft den 1 juli och togs emot med öppna armar av alla partier.  Den 1 

januari 1999 blir köp av sexuella tjänster förbjudet – något som moderater och folkpartister röstade emot. 

Kristdemokraterna ville kriminalisera både köpare och säljare.  Jämställdhetslagen har skärpts när det gäller sexuella 

trakasserier, vilket endast m röstade emot. 

 

 En sexualbrottsutredning har tillsats och försök ska göras med elektronisk fotboja för män som bryter mot besöksförbud. 

Flera partier vill gå längre, bland annat när det gäller övervakning av männen. 

 

Vitt skilda recept för ökad jämställdhet (I denna del av artikeln analyseras endast texterna under rubrikerna 
socialdemokraterna och vänsterpartiet) 
Vänsterpartiet 
 Feminismen är inskriven i partiprogrammet. Tjänstemän och politiker behöver skolas i feministiskt tänkande.  Partiet vill 

lagstifta om 35-timmarsvecka och 7 timmars arbetsdag från år 2000 med 30 timmar som mål. 
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 P4. Höjd ersättning i föräldraförsäkringen och fler pappamånader. 

 

 P3. Ny lag om lika lön för kvinnor och män med arbetsvärdering som grund. Arbetsgivare ska tvingas sätta av minst en 

procent av lönesumman för att utjämna lönerna mellan kvinnodominerade arbeten och likvärdiga mansdominerade. 

 

V är positiv till kvotering. 

 

Socialdemokraterna 

 Satsningen på vård, skola och omsorg gynnar även jämställdheten, menar s. Regeringen vill att lönerna inom vården ska 

höjas, att villkoren förbättras med fler heltider och att fler män lockas till vårdjobb. 

 

Under den gångna mandatperioden har kvinnomaktutredningen lagts fram, studier påbörjats av jämställdhetsmärkning av 

företag och JämO har fått ökade resurser. Kvinnor kan få starta eget-bidrag upp till ett år. 

 

 I juli tillsattes en utredning som ska se över delar av jämställdhetslagen. Bland annat funderar man på att förbjuda 

arbetsgivare att vid anställningsintervjuer fråga kvinnor om de planerar att skaffa barn.  

 

Analys av artikeln: ”Jämställdhet: Ingen rädder för stödstrumpor här” 

Tesen i artikeln är: ”Alla partier säger sig vara för jämställdhet, ungefär som man säger sig vara för 

demokrati”. Tesen=. ”Men går vägen dit via sänkt skatt på hushållstjänster, kvotering eller förlängd 

pappaledighet? 

 

C1. Ett vanligt argument emot socialdemokraternas feminism är att världens första jämställda 

regering och nästan jämställda parlament inte lett till ökad jämställdhet. Den uttalade premissen 

bakom påståendet är att: ”Den nedskärningspolitik som fördes tidigare under mandatperioden 

drabbade i synnerhet stora grupper av kvinnor hårt.” Därmed verkar det som att det 

socialdemokratiska partiet inte är odelat för feminismen. 

Ovan beskrivs åter kvinnorna som förlorarna i samhället. Det är deras jobb som har försvunnit i och 

med nedskärningarna i samhället. Det är ständigt kvinnorna som är förlorarna eftersom det som SAK 

drev som strategi nummer två, det vill säga brytarstrategin aldrig tycks ha införts i Sverige (Almgren 

2006, sid. 113). Könsuppdelningen på arbetsmarknaden verkar ännu bestå och ständigt göra 

kvinnorna till förlorare. 

 

C2. Ytterligare ett argument emot socialdemokraternas feminism är att kunskapslyftet (som till större 

delen består av kvinnor) varit till för att dölja arbetslösheten bland kvinnorna. Påståendet stärker 

bilden av att kvinnorna enbart är brickor i socialdemokraternas politik. Det leder till att deras politik 

framstår som ett spel i journalistiken vilket manifesterar sig i bland annat friserade siffror på antalet 
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arbetslösa. När medieanvändarna får veta att kunskapslyftet är till för att dölja en hög 

kvinnoarbetslöshet får de även veta att de politikerna manipulerar deras bild av verkligheten genom 

falsk information via journalistiken. Därmed tycks Jesper Strömbäcks spel teori bekräftas eftersom 

den säger att mediernas bild av verkligheten långt ifrån alltid är kopplad till verkligheten i sig 

(Strömbäck 2001, sid. 329). 

 

P1. Ett argument för socialdemokraternas feminism är att de lagt en vårbudget som de själva 

betecknar som en kvinnobudget. P3. Är ett argument för både socialdemokraternas och vänsterns 

feministiska politik och säger att alla partier är för den nya kvinnofridslagen. Historiskt sett har det 

varit radikalfeministerna som har hävdat att sexuallagstiftningens brister har gett männen ett redskap 

för att sexuellt förtrycka kvinnor (Barrett 1982, sid. 51). Det verkar därmed som att 

socialdemokraterna och vänsterpartiet ansluter sig till radikalfeministernas tankegods. Det kan vara 

de så kallade ninja och cynismfeministerna på 1980-talet förtjänst att kvinnovåldet sattes på 

dagordningen (Björk 1996, sid. 131). 

P4. Är ett argument för vänsterns feminism och säger att de vill införa ett könsneutralt 

löneutvärderingssystem. Förslaget är inte nytt utan har tidigare lagts fram av socialdemokraterna men 

har då stoppats efter protester från LO (Boëthius 1993, sid. 72). 

P5. Är ett argument för vänsterns feminism och det säger att vänstern vill ha fler pappamånader och 

en höjd föräldraförsäkring. 

Det har länge funnits en tanke inom kvinnorörelsen som säger att kvinnoförtrycket kommer att 

försvinna om männen tar lika stort ansvar för hem och barn som kvinnorna (Barrett 1982, sid. 251).   

 

 6.5 Artikel från 981017 i Dagens Nyheter (s. A08(A6). 
Lönediskriminering: Winberg vill vässa lagen. Nya 

Jämställdhetsministern välkomnar samarbete med 
Vänsterpartiet 
Av Göran Eriksson  

 

Margareta Winberg är en minister som gläds över samarbetet med 

vänsterpartiet: det kommer att driva jämställdheten framåt. 

Jämställdhetsminister Winberg ser Sverige som ett patriarkaliskt samhälle 

och lovar att om möjligt skärpa jämställdhetslagstiftningen ytterligare 

för att rå på lönediskrimineringen. 

 

 Tesen= Regeringens mål är att jämställdheten skall genomsyra alla politiska 

frågor, vilket på fackspråk kallas mainstreaming. C1. Därför höjdes en del 
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ögonbryn när Göran Persson flyttade det yttersta ansvaret för  

Jämställdhetsfrågorna från arbetsmarknads- till jordbruksdepartementet. 

Mycket längre från mittfåran än bland mjölkkvoter och djurtransporter kan 

jämställdheten knappast ligga. 

 

 Men Winberg försäkrar att det inte handlar om att sparka området längre ut 

i periferin. 

-Oavsett var frågan ligger skall jämställdheten genomsyra all politisk 

verksamhet. Alla ministrar är egentligen sina egna jämställdhetsministrar, 

säger Winberg men understryker att det är hon som har det övergripande  

ansvaret. 

 

Hennes roll i regeringen är ”vakthundens”, att driva på så att frågan 

finns med överallt, och hon lovar se till att alla statsråd och 

statssekreterare får fortsätta att gå på jämställdhetskurser. 

 

 Margareta Winberg kallar sig likhetsfeminist, vilket de gör som anser att 

kvinnor och män i allt väsentligt har samma egenskaper och att könsroller 

är kulturellt betingade, och hon levererar följande definition. 

 

-Att inse att kvinnor är underordnade eller alla män överordnade, men när 

könen betraktas som grupper är strukturen sådan, menar Winberg och säger 

att Sverige, trots att det är världens mest jämställda land, fortfarande 

är ett patriarkalt samhälle. 

 

-Ja, det kan man säga. Vi lever fortfarande i ett manssamhälle med 

strukturer som är uppbyggda av män. 

Socialdemokraterna gjorde ett mycket dåligt val bland kvinnor – många 

försvann till Gudrun Schyman och vänsterpartiet, som klistrat 

feministetikett på partiet. Winberg tycker å ena sidan att detta är 

”obegripligt”: Vänsterpartiets kvinnopolitiska program är bara ”ett hopvikt papper” medan regeringens 

jämställdhetspolitik är mer genomtänkt 

Och  omfattar alla områden. 

 

Å andra sidan välkomnar Winberg regeringssamarbetet: vänsterpartiet blir 

en bra allierad i kampen för jämställdhet. 

-Jag delar alla deras uppfattningar när det gäller jämställdheten, säger 

Margareta Winberg. Det är bara det att det finns så oerhört mycket mer att  

göra än vad som finns i deras papper. 

 

 Margareta Winberg skall snart lägga fram tilläggsdirektiv till den 
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Pågående översynen av jämställdhetslagen.  JämO driver på hårt för att 

Åtgärder mot lönediskriminering inte som i dag skall ses som ett ansvar 

för arbetsmarknadens parter. Lönediskriminering strider mot de mänskliga 

rättigheterna och bör därför inte vara en facklig fråga, menar JämO och 

Vill ha en väsentligt skärpt lagstiftning. 

 

Men Margareta Winberg har inte tänkt färdigt och vill inte ge mer än 

allmänt hållna löften. P1. Hon säger sig dock ”gärna kritisera” 

arbetsmarknadens parter för lönediskrimineringen och lovar att ”vässa” 

lagen om det är möjligt. 

-Kan vi skärpa lagstiftningen på något vis skall vi göra det, säger 

Winberg, men man skall komma ihåg att det inte går att lagstifta bort 

Attityder. 

 

 

Analys av artikeln: Lönediskriminering: Winberg vill vässa lagen. Nya 
Jämställdhetsministern välkomnar samarbete med 

Vänsterpartiet 

Kontentan av artikeln och därmed dess tes är: ”Regeringens mål är att jämställdheten skall 

genomsyra alla politiska frågor, vilket på fackspråk kallas mainstreaming”.  

 

P1. Ett  vanligt argumentet för socialdemokraternas feminism är att: ”Hon säger sig dock gärna 

kritisera arbetsmarknadens parter för lönediskrimineringen och lovar att vässa 

lagen om det är möjligt”. 

  

C1. Ett vanligt argumentet emot socialdemokraternas jämställdhetspolitisk är att Göran Persson har 

flyttat det yttersta ansvaret för jämställdhetsfrågorna från arbetsmarknadsdepartementet till 

jordbruksdepartementet. Den uttalade premissen bakom påståendet är att: ”Mycket längre från 

mittfåran än bland mjölkkvoter och djurtransporter kan jämställdheten knappast ligga”. 

 

Artikeln ger både ris och ros åt den socialdemokratiska regeringen. Tidigare forskning har visat att 

det råder en slags byteshandel mellan medierna och den politiska makten. Medierna strävar efter att 

kritiskt granska politikerna men är samtidigt beroende av bakgrundsinformation om nyhetshändelser 

från dem. Och i det här fallet nyheten om att Margareta Winberg vill stärka 

jämställdhetslagstiftningen. Hon å sin sida är som politiker beroende av att medierna skriver om 

hennes arbete och om den politik hon står för (Strömbäck 2000, sid. 189). 
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6.6 Artikel från 99.05.16 i Dagens Nyheter Sida: A11(A6) 

Lindahl kritisk till s-samarbete 
GÖTEBORG. Ung vänster omvalde på lördagen Jenny Lindahl till ordförande i ungdomsförbundet. Inte så överraskande, 

eftersom det inte fanns någon motkandidat. 

Jenny Lindahl valdes vid ungdomsförbundets 40:e kongress, som hölls i Göteborg under helgen. Tesen = Den omvalde 

ordföranden är skeptisk till moderpartiets samarbete med socialdemokraterna. 

 -Om läget är ungefär som nu så ser jag personligen ingen anledning till att fortsätta samarbetet. Men vänsterpartiet 

kanske gör en annan bedömning, säger Jenny Lindahl. 

 

Ung vänster har närmare 13 000 medlemmar. Jenny Lindahl tror att det som attraherar unga människor med förbundet är 

att man inte framstår som andra organisationer. 

P1. -Att vi betonar feminismen och klassfrågorna, säger hon.  Vi säger att det är orättvist i Sverige. Att de som kommer 

från överklassen har mycket bättre förutsättningar än andra. P2.  Och att killar har mycket större möjligheter än tjejer. ¤. 

Och så ska det inte vara. P3 Konstigt nog är det inte så många fler som säger det. 

 

Analys av artikeln: Lindahl kritisk till s-samarbete 

Den rad som består av tesen är vald med tanke på att den förklarar med några få ord kärnan i artikeln. 

Nämligen att ”Den omvalde ordföranden är skeptisk till moderpartiets samarbete 

medsocialdemokraterna”. Det finns inget argument emot det i texten.  

 

P1.Ett vanligt argument för vänsterns politik är att vänstern fokuserar på feminismen och 

klassfrågorna. P4. Dessutom innebär vänsterns politik att de anser att killar har större möjligheter än 

tjejer i samhället. Tidigare teori säger att könsrollerna byggs upp under uppväxten trots att 

exempelvis förskolelärare försöker att motverka en traditionell könsrollsfördelning eftersom det 

redan på dagis är tydligt bland barnen vilka roller de kommer att spela i framtiden på grund av sitt 

kön (www.dn.se 2009-04-22).  

 

P5. Det är ett vanligt argument emot socialdemokraternas feminism är att socialdemokraterna inte är 

ense med vänstern om att killar favoriseras framför tjejer i Sverige.  

 

6.7 Artikel från 99.10.14 i Dagens Nyheter Sida: A02(A6/A2) 

Persson förgrovar debatten 
T= En nöjd statsminister förklarade under onsdagens partiledardebatt att socialdemokratin gjort det mesta rätt.  Därefter 

gick han till generalangrepp mot privatiseringen av S:t Görans sjukhus. 

 

Som en sann traditionalist framträdde statsminister Göran Persson under gårdagens partiledardebatt. 

Det mesta har socialdemokraterna gjort rätt.  
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Den offentliga sektorn har kunnat försvaras mot högerns angrepp, och nu väntar en kraftig konjunkturuppgång. P1. ¤. 

Alltså fungerar det socialdemokratiska konceptet, konkluderade Persson. 

(Denna ledarartikel innehåller därefter tre stycken som ej tar upp något om feminismen. I det fjärde stycket nämns det i 

förbigående, därefter inte alls) 

Flera av partiledarna passade på att vädra sina käpphästar och stundtals blev debatten spretig. C1. Vänsterledaren Gudrun 

Schyman talade om kvinnoförtryck och feminism. 

 

Analys av artikeln: Persson förgrovar debatten 
Kontentan av artikeln är att ”En nöjd statsminister förklarade under onsdagens partiledardebatt att 

socialdemokratin gjort det mesta rätt”, den raden är därmed också tesen i artikeln. 

 

C1. Det är ett vanligt argument för vänsterns feminism att Gudrun Schymans två hjärtefrågor är 

kvinnoförtryck och feminism. 

 

P1. Ett vanligt argument för socialdemokraternas feminism är att ”socialdemokraterna lyckats rädda 

den offentliga sektorn mot högerns angrepp”.  Den uttalade premissen bakom påståendet är att: 

”Alltså fungerar det socialdemokratiska konceptet, konkluderade Persson”. Det kan tolkas som att 

journalistiken därmed återigen framställer Göran Persson som självbelåten och dryg.  

 

Både inom politiken och inom massmedia har det länge funnits en tro på att partiledarnas 

personlighet kan påverka valresultatet och det har lett till en ökad fokusering på partiledarna inför 

valen. Inom forskningen finns det dock inga belägg för någon direkt partiledareffekt (Strömbäck 

2002, sid. 51). Det har bara funnits en mätbar effekt på valresultatet när det har gällt de impopuläraste 

partiledarna som då har setts som sänken för de egna partierna. Till de impopuläraste hör Göran 

Persson och han har därför troligen bidragit till att socialdemokraterna har tappat väljare i valen 

(Strömbäck 2002, sid. 50).  

 

6.8 Artikel från 99.10.18 i Göteborgs-Posten s. 4 
“ Det satsas inte på flickorna” 
 T= Kommunen måste ha projekt i grundskolan där flickor får stöd i att hantera nutidens komplicerade krav, skriver 

Lillemor Dahlgren och Carin Schultz. Ett framgångsrikt satsning för flickor i Majorna läggs ned i brist på ekonomiska 

möjligheter. 

 

P1. Vi kunde i GP den 13 oktober läsa om hur allt fler flickor strömmar in till BUP. Sjukvården 

efterfrågar mer personal och platser för att kunna ta hand om dem. P1. Ändå måste väl frågan ställas om vi inte borde 

försöka fånga upp dessa flickor långt innan de hamnar på BUP och det krävs dygnetruntbevakning för att de inte ska 
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tillfoga sig själva mer skada. 

Som lärarvikarier startade vi förra hösten på eget initiativ ett projekt med inriktning på tonårsflickor, vid en 

högstadieskola i Majorna. Vid sidan av våra ordinarie arbetsuppgifter på skolan hade vi samtalsgrupper en gång i veckan 

med “Elevens val” under vårterminen. Vi ville väcka flickornas förståelse för den egna situationen och påvisa möjligheter 

till förändring. Vi ville också lyfta deras självkänsla, ge dem mod och en känsla av samhörighet. 

 

 Tysta har vågat tala 

Vår ambition var att hitta en möjlighet att fortsätta verksamheten och att under ett läsår erbjuda den till alla flickor på 

högstadiet i denna skola, för att sedan fortsätta på andra skolor i kommunen. 

 Under de träffar vi haft med flickorna har vi antagit olika metoder för att lyfta deras medvetande om den egna 

situationen.  Våra samtalsrundor har gett resultat. Flickor som vanligtvis suttit tysta i klassrummet har fått en chans att 

höras och plötsligt har mycket att säga. Samtalen har handlat om allt från kärlek och sex till framtidsdrömmar och 

vänskap.  Just vänskapen mellan dem har vi velat betona för att på så sätt skapa en känsla av samhörighet och sudda ut 

myten om kvinnlig rivalitet. 

 

 I många klassrum finns det djupa rivalitetskonflikter och vi tycker oss i efterhand se en större samhörighet mellan dem 

som deltagit i projektet. Utöver samtalen har flickorna fått arbeta med olika projekt utifrån egna intressen. Dessa arbeten 

har kommit att handla om kvinnohistoria, feminism, bulimi och anorexi, sexuella trakasserier och våldtäkt, reklamens bild 

och kvinnosynen i olika kulturer. 

 De här olika arbetsområdena har fått igång diskussioner och en ökad förståelse mellan flickorna. Drama- och 

värderingsövningar har lett till större insikt.  Även grundläggande självförsvar har lärts ut. 

 

 Ingen vill satsa 

P2. Vårt arbete har varit mycket uppskattat av flickorna själva och dessutom efterfrågats av dem som vi ännu inte  

arbetat med.  Lärare har mött vår verksamhet med tacksamhet och bekräftat den förändring som vi hoppades på. Under 

mer än ett halvår har vi ansökt om finansiering av vårt projekt från olika håll, helt utan framgång.  Även då skolan, 

stadsdelsnämnden och kommunen ställer sig mycket positiva till denna typ av verksamhet och bekräftar behovet så finns 

det ingen vilja till att betala för det. 

 

 Efter att ha fått avslag från Ungdomsstyrelsen likväl som Folkhälsoinstitutet fick vi så rådet att vända oss till 

Arbetsförmedlingen.  Inga åtgärder från Arbetsförmedlingen kunde erbjudas oss.  Trots att vi hade möjligheten att börja 

ett samarbete med en redan existerande verksamhet för flickor, Frizonen, fick vi alltså inget stöd. 

Behovet av verksamhet likt denna har visat sig stor och förnekas inte av någon. Det vill säga, så  länge den utförs ideellt 

och inte kostar pengar för stat eller kommun.  ”Någon av de där kvinnoorganisationerna kan väl betala, “är ett bemötande 

vi fått, vilket tydligt lyfter fram den patriarkala strukturen. Pojkar som hamnar snett fångas upp av systemet i bland annat 

mellanvården. Det finns mycket forskning om flickors och pojkars situation i skolan gjord under de senaste åren.  

 Mycket av denna forskning menar att hela undervisningssystemet präglas av en manlig norm i allt från material till 

attityder. Det finns ingen i dessa sammanhang som förnekar att flickor hamnar i skymundan bakom pojkar som både hörs 

och tar mest plats. Undersökningar visar att lärare ägnar 2/3 av lektionstiden på pojkarna. Det är ett resultat av att 

pojkarna tar uppmärksamhet lika mycket som de får den. Med andra ord, pojkar har en större tendens att till exempel tala 

rätt ut i klassrummet utan att räcka upp handen.  Flickor undertrycks i skolan precis som i samhället i övrigt. De förväntas 
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vara lugna och tysta och inte ta någon större plats.  Ofta får de fungera som “stötdämpare” mellan mer bråkiga pojkar och 

på så sätt hjälpa till att hålla ordning.  Dessutom uppmanas de att tåla eventuella trakasserier från pojkarna.  Denna 

underordning befäster det dåliga självförtroende som speciellt flickor i dag lider av. 

 

 Värja sig mot övergrepp 

 De får tidigt lära sig att komma i andra hand och att de många gånger är till för att hjälpa pojkarna att fungera i skolan, 

vilket gör att det är svårt att se hur de senare som vuxna ska kunna hävda sig och ta plats, värja sig mot övergrepp och 

säga nej till sådant som inte är bra för dem. De förväntningar som finns både i och utanför skolan på flickor är någonting 

som leder till en tillrättalagd kvinnlighet och osäkerhet. Objektifieringen av kvinnor i samhället har slingrat sig in i 

medvetandet hos även mycket unga. Flickor som knappt nått tonåren klär sig utmanande och talar om bantning och sex. I 

tidningar som riktar sig till denna grupp framförs budskap om vikten av självförtroende och självkänsla i sexuella, 

utseendemässiga och förhållandevis ytliga sammanhang. Många reportage i dessa tidningar riktar in sig på ämnen om hur 

Hon på bästa sätt kan vara där för Honom. (“Är du en bra flickvän?” eller “Så tillfredställer du honom”). 

Det är ett faktum att pojkar dominerar i just mellanvården. Olika projekt för att förebygga våld och klotter finansieras av 

stat och kommun, projekt som till större del innefattar pojkar.  Flickorna, som i större utsträckning lider i tysthet, får 

sällan stöd eller hjälp förrän det gått så långt som till att de tillfogar sig själva skada. 

Lillemor Dahlgren 

Catrin Schultz 

 

Analys av artikeln: Det satsas inte på flickorna 
Tesen och huvudbudskapet i artikeln är ”kommunen måste ha projekt i grundskolan där flickor får 

stöd i att hantera nutidens komplicerade krav”. 

P1. Det är ett vanligt argumentet för vänsterns feminism att vänsterpartiet vill fånga upp och hjälpa 

de flickor som riskerar att hamna på BUP. 

P2. Ytterligare ett argument för vänsterns feminism är att de anser att flickor kommer i andra hand 

gentemot pojkar i skolan precis som i samhället i övrigt. Tidigare forskning är inne på samma spår 

och säger att hela utbildningssystemet bygger på en manlig norm i allt från kurslitteratur till 

bemötandet i skolan. Forskaren Michelle Stanworth studier har dessutom visat att manliga lärare ofta 

fryser ut och negligerar de kvinnliga eleverna. Vilket får till följd att de kvinnliga eleverna får dåligt 

självförtroende.  Vilket i sin tur leder till att de inte tror sig klara av en högre utbildning (Barrett 

1982, sid. 149). 

 
6.9 Artikel från 00.03.18 i Göteborgs-Posten Sida:2 

Porr är oförenligt med vänsterns ideologi  
Åberg Annika 

 Tesen = Som vänsterpartist hävdar jag att den fritidspolitiker som uppträder som porrskådespelare mycket väl kan 

uteslutas.  Hans aktiviteter går naturligtvis inte att förena med vår ideologi. 
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 Han försvarar något som är människoförnedrande och något som dessutom andra tjänar stora pengar på, vilket strider 

mot vårt partis grundvalar: feminism och antikapitalism. 

 

 En del vill jämställa Gudrun Schymans alkoholism med denne mans agerande, vilket är fullständigt befängt.  Vår 

partiledare lider av en sjukdom som hon både erkänner och vill ha och får hjälp/behandling för.  Denne man spelar med i 

ett kapitalstyrt spel med människoförnedrande värderingar vilket är i rak motsats mot vad vårt partprogram talar om P1. 

Självklart kan han uteslutas och jag välkomnar verkligen en saklig debatt om kapitalismens “baksida“ och vad 

feminismen egentligen står för! (¤). Den outtalade premissen är att feminismen är emot porren 

Annika Åberg 

 

Analys av artikeln: Porr är oförenligt med vänsterns ideologi  

Kontentan av artikeln är att ”Som vänsterpartist hävdar jag att den fritidspolitiker som uppträder som 

porrskådespelare mycket väl kan uteslutas”, den raden är också därför tesen i artikeln.  

 

P1. Det är ett vanligt argumentet för vänsterns feminism att partiet välkomnar en debatt om 

kapitalismens baksida. Det underförstådda budskapet är att vänsterpartiet tar ställning emot porren. 

Det tycks också gå helt i linje med den marxist feministiska hållningen. Enligt den går det inte att 

särskilja det privata från det offentliga eftersom staten försöker att sätta gränser för det privata 

beteendet genom lagar och förordningar. Det sexuella beteendet styrs bland annat i lagstiftning när 

det gäller: våldtäkt, prostitution, pornografi, incest med mera (Barrett 1982, sid. 85).   

 

Kampen mot sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande av kvinnor började på 60- och 70-talet av 

kvinnorörelsen i Europa (Barrett 1982, sid. 49). I Sverige kämpade feministerna mot en regering som 

bestod av bordellkunder och pedofiler och däribland en justitieminister som ville sänka åldern för sex 

med barn (Rauscher & Mattsson, 2004, sid. 238).  
 

Kanske är detta ett typiskt uttryck för ett patriarkat. Men även det svenska samhället mellan åren 

1998-2002 kan kanske räknas dit. En av grundbultarna i ett patriarkat består av att männen förfogar 

över kvinnorna (Boëthius & Lindhagen 2004, sid. 67-68). Och det gör männen varje gång de hyr eller 

köper porr. Barrett menar att sexualpolitiken speglar männens sexuella förtryck av kvinnorna (Barrett 

1982, sid. 51). I Sverige var det de socialdemokratiska regeringarna i slutet av 60-talet som gjorde 

sexuella övergrepp lagliga i form av porren (Rauscher & Mattsson 2004, sid. 37).  

 

6.10 Artikel från 00.04.25 I Göteborgs-Posten sid. 36 

Ung vänster vill ha självförsvar i skolan 
 Feministiska självförsvarskurser i skolan. Könskvoterad föräldrapenning. Det är två punkter  

i det feministiska program som ung Vänster antog vid sitt riksting. 
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Av Tomas Bengtsson 

TT 

Sedan 1997 har Vänsterpartiet haft ett kvinnopolitiskt program. Men Ung Vänster, vänsterpartiets ungdomsförbund, anser 

att tiden är mogen för ytterligare ett steg. 

T = -Vi har länge jobbat hårt för feminismen och mot pornografi.  

 

Därför är det en brist att inte ha något formulerat, menar ordförande Jenny Lindahl.  Hon säger att UV:s program är 

utförligare än partiets.  

 

 P1. Ungdomsförbundet kräver att föräldrapenningen kvoteras så att båda föräldrarna tar ut nio månader var. Den ska 

också vara 100 procent av lönen.  För föräldrar utan lön ska ett garantibelopp på 200 kronor per dag införas enligt 

rikstinget. 

 -Idag stannar kvinnan hemma för att hennes lön oftast är lägre. Det är ett patriarkalt förtryck i ett kapitalistiskt samhälle, 

anser Jenny Lindahl. P2. Feministiska självförsvarskurser på gymnastiktimmarna I grundskolan är ett annat förslag från 

rikstinget.  Jenny Lindahl menar att flickor behöver lära sig slåss. 

 

 “Allt är bara sociala konstruktioner” 

 -Tjejer tror att de är fysiskt svaga och därför inte klarar en fysisk konflikt. De tror inte heller att en tjej får skrika eller 

säga ifrån med hög röst.  Men den synen bygger bara på socialt konstruerade könsskillnader. Just samhällets könssyn 

vänder sig UV starkt emot. Visst skulle män förlora makt och pengar i ett mer jämlikt samhälle. Men Jenny Lindahl tror 

att också männen vinner på att bli feminister. 

 

  -Ingen vill väl att ens egen lillasyster ska bli våldtagen.  Det handlar i grund och botten om det. 

 - Och om en pojke vill leka med dockor eller klä sig i rosa kallas han bög och förtrycks.  Allt är bara sociala 

konstruktioner. Jenny Lindahl menar att marxismen och feminismen är lika viktiga. Marxismen används emot 

klassförtryck och feminismen mot könsförtryck. 

 -Kapitalismen bygger också på ojämlikhet och könsförtryck. Det finns många kopplingar.  Exempelvis kvinnors lägre 

löner. 

 
Analyas av artikeln: Ung vänster vill ha självförsvar i skolan 

Tesen och den övergripande meningen med artikeln är följande: ”-Vi har länge jobbat hårt för 

feminismen och mot pornografin.”  

 

P1. Det är ett vanligt argument för vänsterns feminism att ung vänster kräver att föräldrapenningen 

delas lika mellan föräldrarna till barnet. Enligt marxistfeministen Michelle Barrett kommer 

kvinnoförtrycket att vara borta först när männen tar lika stort ansvar för barnen som vad kvinnorna 

gör (Barrett 1982, sid. 251). 

 

P2. Ett annat argument för vänsterns feminism är att de vill införa feministiska självförsvarskurser i 
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grundskolan på gymnastiktimmarna. 

Tidigare forskning har visat att det endast finns två bakomliggande orsaker till en nyhet. Antingen 

beskriver den en objektiv verklighet som består av en händelse som skulle ha ägt rum även om det 

inte funnits en television eller en endaste tidning (eller internet). Undantaget är rena mediehändelser 

som exempelvis tevedebatter (Strömbäck 2001, sid. 367). Alternativt  finns det en tredje orsak, att 

vänstern vill ordna självförsvarskurser för tjejer endast för att sätta unga tjejers problem på nyhets 

agendan. Det kan innebära att huvudsyftet med självförsvarskurserna är att få massmedial 

uppmärksamhet. 

 
6.11 Artikel från 00.12.30 i Dagens Nyheter (s. A09(A6/A4) 
Nya partiprogram/del 1: S söker dialog med unga arga 
 Alla riksdagspartier, utom folkpartiet, arbetar just nu på nya 

partiprogram. DN intervjuar några av programmakarna och först ut är 

Thomas Östros (s). 

 

 Socialdemokraternas nya program är skrivet för att ungdomar ska 

Kunna ta det till sig. Nu hoppas partiet på en dialog med den nya 

vänstern som protesterar på gatorna. 

 

 DET ÄR FÖR SOCIALLIBERALT, och det saknar solidaritet med tredje 

världen. Det är otydligt om privatiseringar, och för tydligt om 

EMU. 

De interna angreppen mot socialdemokraternas nya programförslag har 

kommit tätt den senaste tiden. Det är utbildningsminister Thomas 

Östros som ska ta smällarna medan partiledaren Göran Persson, som är 

ordförande i programkommissionen, leder EU. 

 

 -Det är ett modernt, radikalt vänsterprogram, säger Östros och 

påstår sig se fram emot programdebatten inför höstens partikongress. 

 

(---) De stycken som härefter är koncentrerade på annat än feminismen är inte medtagna här. 

 

 Marknadsekonomin ”har en dynamik och flexibilitet som skapar stora 

ekonomiska resurser samtidigt som den ger utrymme att pröva nya 

idéer”, heter det i ett snudd på lyriskt avsnitt i programförslaget. 

Men den lämpar sig inte för alla områden – vård, skola och omsorg 

exempelvis – och kapitalismen vill partiet fortsätta att bekämpa, 

 

 -Vi ser ju kapitalismen som ett maktsystem: den som äger bestämmer. 
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Och vi är emot den bestämmanderätt kapitalisterna får om man inte 

skapar starka motvikter, säger Thomas Östros. 

 

 Men klassamhället får maka åt sig och ge utrymme för kamp även mot 

andra orättvisor. Tesen=  Socialdemokraterna skall nu slåss mot över- 

och underordning baserad på kön, sexuell läggning, etisk mångfald 

och funktionshinder. 

P1. Att jämlikhetsbegreppet skall breddas tror jag väcker en väldigt 

stark genklang i partiet, säger Östros.  

 

Några protester har heller inte hörts mot att genusteorin skall 

upphöjas till grundsats och att SAP ska bli ett feministiskt parti. 

C1. En ovan Göran Persson hanterade begreppet feminism som en våt tvål 

när programförslaget presenterades, men Östros är mer bekväm i 

rollen. (¤). Den outtalade premissen för påståendet är att Göran Persson inte är en feminist. 

 

 P2. -Vi ser att det finns en systematisk skillnad i makt och inflytande 

mellan kvinnor och män, det vill vi göra någonting åt. Därför 

definierar vi oss som ett feministiskt parti. Göran Eriksson 

 

 

Analys av artikeln: Nya partiprogram/del 1: S söker dialog med unga arga 
Tesen är att ”Socialdemokraterna skall nu slåss mot över och underordning baserad på kön, sexuell 

läggning, etisk mångfald och funktionshinder”. 

 

P1. Det första argumentet för socialdemokraternas feminism är att jämlikhetsbegreppet ska breddas 

inom socialdemokratin. Det vill säga att partiet ska kämpa för jämlikhet mellan könen och inte som 

tidigare enbart jämlikhet mellan män ur olika samhällsklasser. 

 

P2. Det andra argumentet för tesen säger att partiet nu anser att det finns systematiska orättvisor 

mellan könen i fråga om makt och inflytande.  

 

C1. Det är ett argument emot socialdemokraternas feminism att ”Göran Persson hanterade begreppet 

feminism som en våt tvål när programförslaget presenterades”. Den outtalade premissen bakom 

påståendet är att socialdemokraternas partiordförande inte riktigt med på noterna när det gäller 

partiets feministiska politik.   

Artikeln handlar om den om arbetning av det gamla partiprogrammet i slutet av år 2000, måhända 

med tanke på valet 2002. Med lite god vilja kan artikeln sägas beskriva en objektiv verklighet som 
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sker utanför medierna, nämligen att Östros omarbetar ett gammalt partiprogram. Tidigare teori säger 

dock att journalistiken sällan är en spegling av verkligheten. Det handlar snarare om olika tolkningar 

av verkligheten (Strömbäck 2001, sid. 367). Därmed kan journalistiken i det här fallet sägas tolka det 

som att Göran Persson är emot feminismen trots att han kanske inte alls är det. 

 
6.12 Artikel från 00.12.17 i Göteborgs-Posten (s. 4). 

Logiskt att s kallar sig feministiskt 
 T= En studie av familjepolitiken visar att vänsterpartiet är det parti som bäst passar in på kriterierna för feministisk 

politik. På andra plats kommer socialdemokraterna. Om däremot centern också börjar kalla sig feministiskt kommer 

beteckningen att urvattnats, skriver statsvetaren 

Johan Ernestam. 

 

Ytterligare ett parti har tänkt börja kalla sig feministiskt. Det är 

socialdemokraterna som i och med förslaget till nytt partiprogram tar det  

steget. Om socialdemokraternas kongress nästa år väljer att bifalla förslaget förenar sig partiet med vänsterpartiet, 

folkpartiet och miljöpartiet, som redan kallar sig för feministiska. Därtill kommer även centerpartiet nästa sommar att 

ta ställning till om det skall vara feministiskt. 

 

 Att socialdemokraternas programkommission föreslår att partiet skall bli 

feministiskt har lockat fram en del ironiska kommentarer i stil med att det 

endast handlar om en språklig förändring som inte har någon grund i politiken. 

 Ett exempel på det är när Gert Gelotte lördagen 11/112 på politiksidan i GP 

använder sig av Hamlets “ord, ord, ord” för att beskriva partiernas användande  

av feminism. 

 

 Men hur förhåller det sig egentligen? Kan socialdemokraterna klistra etiketten 

feminism på sin politik eller inte?  Det avgörs självfallet av det politiska 

innehållet, inte av ledarskribenters och journalisters kommentarer. Frågan som 

måste ställas är:  Är politiken feministisk eller inte? 

 

För att kunna avgöra det behövs ett politikområde där feminismen, som ideologi, 

anvisar en bestämd politik, som borde lämna spår i partiets politik.  Ett sådant 

område är familjepolitiken. En sådan studie av familjepolitiken, feminismen och 

de svenska partierna gjorde jag som magisteruppsats i statskunskap under våren. 

 

Feministiska kännetecken 

 En feministisk familjepolitik kännetecknas bland annat av det finns en 

offentligt finansierad barnomsorg, för att göra det möjligt för både kvinnor och 

män att arbeta. Därför vore ett vårdnadsbidrag ett steg på vägen mot en 

feministisk politik – det är ett offentligt stöd för barnpassning  – men stöd till förskolan, framför allt om taxorna hålls 
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nere, är att föredra för en feminist. Ett annat kännetecken på en feministisk familjepolitik är att skatte- och 

bidragssystemen är individbaserade –  pappamånaden eller, än heller,  en helt delad föräldraförsäkring är också en del i en 

feministisk politik. 

P1.  Med ovanstående beskrivning blir det klart att vänsterpartiet är det parti som 

har flest inslag från den feministiska teoribildningen i sin politik. P2. Det parti 

som därefter ärt mest präglat av feminismen är inte något av dagens andra 

 feministiska partier – folkpartiet och miljöpartiet – utan socialdemokraterna, 

som driver både maxtaxa i förskolan och ytterligare en pappamånad. 

 För samtliga dessa fyra partier gällde riksdagsåret 1998/99 att de ville föra 

den gällande familjepolitiken i en mer feministisk riktning. Alla dessa fyra 

partier kan därför beskriva sig som feministiska. 

 

 Att socialdemokraterna vill kalla sig för feministiskt är logiskt. Partiet är i 

sin praktiska politik feministiskt och det är mer feministiskt än två av de 

partier som I dag kallar sig för feministiska.  Om miljöpartiet och folkpartiet  

kan kalla sin politik för feministisk, då kan även socialdemokraterna göra det  

utan att etiketten feminism tappar innehåll.  Senare får den mer innehåll om 

socialdemokraterna kallar sig för feministiskt. 

 Om däremot centerpartiet också blir feministiskt parti kommer beteckningen 

att urvattnas. ¤ = Partiets familjepolitik, med förslaget att införa ett barnkonto i 

stället för föräldraförsäkringen och barnbidraget, gick samma riksdagsår i en 

icke-feministisk riktning jämfört med den politik som fördes.  Därtill har 

folkpartiet sedan riksdagsåret 1998/99 förenat sig med de övriga borgerliga 

partierna gällande familjepolitiken.  Uppgörelsen är ganska nära den 

centerpartistiska linjen och innebär att folkpartiet har gått från att 

förespråka en svagt feministisk linje till det motsatta och partiet är därför 

inte längre ett feministiskt parti i sin praktiska familjepolitik. 

 
 Men något annat var nog inte att förvänta sig eftersom landsmötet körde över partiledningen i frågan om att folkpartiet 

skulle kalla sig för feministiskt. 

Det var en fråga som partiets ungdomsförbund med ordföranden Birgitta Ohlsson i 

spetsen vann när det gällde själva etiketten, men inte när det gäller hur 

partiet resonerar när det utformar sin politik. 

 Det finns alltså tecken på att feminismen både är ett medel för att locka 

väljare – är ord och åter ord för partierna – och markerar en politisk 

viljeriktning. Det är nog inget att förvånas över. Partier använder begrepp på 

just bägge dessa sätt. 

 
 Bara slagord för c, fp och mp 

 Det som kan göra att feminismen blir urvattnad som politisk etikett är inte att 

socialdemokraterna vill kalla sig för feministiskt.  Det är att centerpartiet 
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vill detsamma, att folkpartiet gör det och, till viss det, att miljöpartiet gör 

det. För dessa tre partier är ordet feminism mer ett slagord för att locka väljare. 

 För socialdemokraterna och vänsterpartiet är det mer en beteckning på ett reellt 

politiskt innehåll. 

 
 De ironiska kommentarerna som socialdemokraterna och statsminister Göran Persson 

har fått efter förslaget att partiet skall kalla sig för feministiskt verkar 

mest bero på att kommentatorerna inte har funderat kring hur en feministisk 

politik bör se ut. Åtminstone den politik som socialdemokraterna för inom 

familjepolitiken är feministisk. Göran Persson gör därför rätt som kallar sig 

för feminist, han gör också rätt som vill att hans parti skall kalla sig för feministiskt. 

 Fel gör däremot de partier som använder beteckningen feministisk utan att det har någon grund I partiets politik. Det är 

de partiernas användande av ordet 

feminism som bör kritiseras, inte socialdemokraternas. 

Johan Ernestam 

 

Analys av artikeln: Logiskt att s kallar sig feministiskt 
Artikelns tes är att vänsterpartiet är Sveriges mest feministiska parti. På andra plats kommer 

socialdemokraterna. 

 

P1. Ett vanligt argument för vänsterns feminism är att vänsterpartiet har ”flest inslag från den 

feministiska teoribildningen i sin politik”. 

Det går att diskutera om denna artikel kan anses vara en del av valjournalistiken. Om den 

klassificeras som en sådan är den ett inlägg i valrörelsen och ska bedömas därefter. Jesper Strömbäck 

menar att valjournalistiken har förändrats och har gått från att ha varit beskrivande till att vara alltmer 

tolkande (Strömbäck, sid. 287). 

 

P2. Det är ett vanligt argument för socialdemokraternas feministiska politik att det parti efter 

vänsterpartiet som mest kännetecknas som ett feministiskt parti är socialdemokraterna. Den åsikten 

grundar sig i att socialdemokraterna driver på för ett införande av maxtaxa i förskolan och på grund 

av att partiet vill införa ytterligare en pappamånad. 

 

6.13 Artikel från 01.11.07 i Göteborgs Posten s. 29 

S - numera ett feministiskt parti 
 Tesen= Igår blev socialdemokraterna ett feministiskt parti. Avsnittet om feminismen i det nya partiprogrammet 

antogs efter en kort debatt där ingen var emot. 
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S-kvinnornas ordförande Inger Segelström underströk att 

feminismen förpliktigar, till exempel i kravet på heltidstjänster och utjämnade 

löneskillnader. Samma förväntningar uttryckte SSU-ordföranden Mikael Damberg. 

P1. -Det är pinsamt att kvinnors arbete fortfarande på 2000-talet värderas och 

betalas mindre än mäns. Då duger det inte att Arbetsdomstolen underkänner fall 

på fall av lönediskriminering, sa han. 

 

Nästa fråga är när partiet får sin första kvinnliga partiledare? 

Partisekreteraren Lars Stjernkvist tvekar inte- 

P2. -Det tror jag sker ganska snart. 

 

 Lars Stjernkvist gav inte svaret i kongresshallen utan i ett mindre formellt 

forum i anslutning till partikongressen. I en caféhörna höll Avantgarde – det 

unga socialdemokratiska nätverket för kvinnor – en serie utfrågningar av några 

av maktens män inom partiet. 

Avantgarde påminde om det löfte partiet gav kvinnoförbundet förra året. Enligt 

det ska det alltid finnas en kvinnlig och en manlig kandidat till varje post. 

P3. Har Stjernkvist föreslagit någon kvinnlig motkandidat inför partiledarvalet, som 

ska hållas i dag? Nej, det har han inte. 

 

Analys av artikeln: s – numera ett feministiskt parti 
Tesen är att: ”I går blev socialdemokraterna ett feministiskt parti”. 

P1. Det är ett vanligt argument för socialdemokraternas feminism att de kräver heltidstjänster för 

kvinnor och ett utjämnande av löneskillnaderna mellan män och kvinnor. 

 

P2. Ytterligare ett argument för socialdemokraternas feminism är att de tycker att det är pinsamt att 

kvinnors arbete anses som sämre än mäns arbete. Och att kvinnor tjänar mindre än män med 

likvärdiga arbetsuppgifter.  

På den socialdemokratiska partikongressen 1993 lades det fram ett förslag som innebar att regeringen 

skulle utarbeta ett könsneutralt löneutvärderingssystem för hela arbetsmarknaden. Eftersom LO med 

Stig Malm i toppen bedrev en våldsam lobbying emot förslaget blev det avslag på motionen 

(Boëthius 1993, sid. 76-77). 

 

P3. Ett argument emot socialdemokraternas feminism är att de brutit löftet om att det alltid ska finnas 

både en manlig och en kvinnlig kandidat till alla poster inom partiet eftersom det inte fanns någon 

motkandidat till Göran Persson inför partiledarvalet. 

I artikeln målas socialdemokraterna ut som opålitliga i frågan om feminismen eftersom de inte hade 

en kvinnlig motkandidat till Göran Persson. Tidigare forskning har dock visat att journalister annars 
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har en mycket positivare bild av politiker än vad folk i mest har (Strömbäck 2001, sid. 371).  

 

6.14 Artikel från 01.10.04 i Dagens Nyheter Sida: A13(A6/A3) 

Vänstern utmanar mäns privilegier 
Tesen = Vänsterpartiet vill skrota dagens politik för jämställdhet. Tesen =  I stället krävs en feminism som utmanar mäns 

privilegier och förändrar könsmaktsordningen. 

I en packe riksdagsmotioner tar partiet upp olika aspekter på mäns överordning och kvinnors underordning. 

 

 -Jämställdhetspolitiken har fungerat för att synliggöra viktiga skillnader mellan könens villkor, men den kan inte vara ett 

redskap för att lösa diskrimineringen av kvinnor, sade riksdagsledamot Ulla Hoffman vid en pressträff på onsdagen. 

 

 En konkret åtgärd för att börja komma till rätta med löneskillnader mellan könen är att ifrågasätta Arbetsdomstolens roll i 

dessa frågor. P1. V vill ha en översyn för att pröva hur anmälningar om lönediskriminering kan behandlas på något annat 

sätt. 

TT 

 

Analys av artikeln: Vänstern utmanar mäns privilegier 

Kontentan av artikeln och därmed tesen i artikeln är följande: ”Vänsterpartiet vill skrota dagens 

politik för jämställdhet.” I stället krävs en feminism som utmanar mäns privilegier och förändrar 

könsmaktsordningen.”  

 

P1. Det är ett vanligt argumenten för vänsterns feminism att de vill få bort lönediskrimineringen av 

kvinnor genom att undersöka hur Arbetsdomstolen fungerar när det gäller dessa ärenden. 

Lönediskrimineringen av kvinnorna är ett utslag av den över och underordning som finns mellan 

könen. Kvinnor får alltid sämre lön än män bland annat därför att kvinnor arbeten inte anses lika 

viktiga som männens (Boëthius 1993, sid. 68). 

 

Artikeln härstammar från vad som kan sägas vara en ren mediehändelse (Strömbäck 2001, sid. 367). 

Denna händelse utspelar sig förmodligen i Rosenbad och är en pressträff. Genom artikeln sätter 

vänstern lönediskrimineringen på dagordningen. 

 

6.15 Artikel från 01.10.27 I Göteborgs-Posten sid. 66 

Nej Nej Nej Nej Ung vänster lär gymnasietjejer att försvara sig mot våld 
 Skriken från 30 tjejer ekar i gympasalen. De slår med knutna nävar framför sig, knäar och sparkar. En respektingivande 

syn, som kan skrämma slag på vilken snuskgubbe som helst. 

 

Likt ett gäng grottmänniskor står tjejerna bredbent och ger ifrån sig “hö-ljud” för att överrösta instruktören Ana Rubin. 
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-Hö, hö! Kom igen nu tjejer, ta i med magen, ropar hon. I dag ska ni inte vara tysta och försynta som ni har lärt er. Vi 

befinner oss på Gullmarsgymnasiet i Lysekil med en grupp tjejer från tre klasser som går i ettan och tvåan. Tesen = På 

dagens schema står “feministiskt självförsvar”, något som handlar om mer än bara sparkar och slag. 

  -Vi vill lära tjejerna att inte se rädda ut. P1. Ser man tuff ut, går rak i ryggen och drar bak axlarna, så minskar risken för 

att bli överfallen.  Om man dessutom står lite bredare med benen får man bättre balans.  Våldtäktsmän ska fatta att man 

inte är någon att mucka med, säger Nooshi Dadgostar som är den andra instruktören från Ung vänster. (¤). Den outtalade 

premissen bakom påståendet är att våldtäktsmän väljer svaga offer. 

Att tjejer ska kunna välja feministiskt självförsvar som en frivillig kurs på gymnasiet har Ung vänster kämpat länge för. 

Nu har vänsterpartiet fått igenom ett lagförslag som gör att kommunerna och gymnasieskolorna kan erbjuda de kvinnliga 

eleverna kurser i självförsvar. 

 -Det är viktigt att ta död på “Hollywood-syndromet”.  I filmernas värld svimmar tjejerna efter tjugo sekunder när någon 

tar strypgrepp på dem. Vi är inte så svaga i verkligheten. På tjugo sekunder hinner man knäa, slå mot ögonen, struphuvud 

och slå knäskålar ur led flera gånger om, samtidigt som man kan skrika på hjälp, säger Nooshi.  Det som Ana och Nooshi 

lär ut till eleverna är främst sådant som kan användas för att försvara sig i en våldtäktssituation. 

 -Killar utsätts inte för samma slags våld.  Vi tycker också att det är viktigt att tjejerna får vara själva. Då vågar de gapa 

och slå hårdare.  Det blir mer avslappnat i gruppen, säger ana. 

 

Ung vänsters tanke med kampanjen är att även killarna ska få någon sorts utbildning. Så blev det dock inte den här 

gången. Under hösten är det tänkt att Ana och Nooshi ska vara ute på Göteborgs gymnasier och lära ut feministiskt 

självförsvar till tjejer. Gympaläraren Claes Thunborg blev utslängd från lektionen, inga killar fick ju vara med. ¤ = Men 

han tjuvkikade lite från en bänk på avstånd. 

 -Jag tycker det är bra med instruktörer som inte kommer från skolan.  Det tas nog mer på allvar då.  

Men jag tror nog det kan bli svårt rent praktiskt att få ut den här utbildningen på alla landets gymnasieskolor, säger Claes 

 

 Reaktionerna efter passet var positiva från eleverna.  Många av dem känner sig lite tryggare efter att de vet mer om hur 

de kan försvara sig. 

 -När jag går hem från fester själv brukar det vara lite obehagligt, säger Susanne, en av dem som var med på lektionen.  

Nu kanske jag har större chans att försvara mig ifall jag skulle hamna i en sådan situation. 

 -Jag tycker alla tjejer borde få sådan här utbildning, säger Lina. 

 -Det var roligt att gapa och sparka, säger Jehona.  Men egentligen är det helt sjukt att vi ska behöva lära oss sånt här för 

att känna oss trygga. 

JOSEPHINE FREJE SIMONSSON 

 

Analys av artikeln: Nej Nej Nej Nej Ung vänster lär gymnasietjejer att försvara sig mot våld 

Kärnan i artikeln består av att feministiskt självförsvar är något som handlar om mer än bara sparkar 

och slag. Och det är även kontentan av tesen. 

P1. Det är ett vanligt argument för vänsterns feminism att tjejer behöver gå på vänsterns feministiska 

självförsvarskurser eftersom de då får lära sig att uppträda tufft vilket ung vänster tror innebär ett 

skydd för tjejer och att det minskar risken för att de blir överfallna och våldtagna. 
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 Den outtalade premissen är att våldtäktsmännen väljer offer efter hur svagt ett offer är. Det handlar 

alltså inte om att våldtäktsmän väljer offer på oupplysta och obevakade platser utan kvinnor väljs ut 

som offer om de verkar svagare än män.  

 

Synen på tjejer som ständigt utsatta presumtiva offer i samhället kan härstamma från de så kallade 

ninjafeministerna eller cynismfeministerna. De målar upp världen som en plats där kvinnor ständigt 

lever under hotet om att bli våldtagna (Björk 1996, sid. 131).  

 

 I litteraturen och filmen med cynismfeminister på 1980-talet var det vanligt att rollerna byttes ut 

efterhand och de kvinnor som från början var lovligt villebråd för män blev istället själva jägare 

(Björk 1996, sid. 133). Björk har dock ifrågasatt om det egentligen alls går att kalla dessa kvinnor för 

feminister eftersom de inte ville förändra världen utan bara reagerade på den (Björk 1996, sid. 128). 

Forskaren Nina Björk definierar det som att cynismfeministernas tankegods bestod av att det  

manliga och det kvinnliga endast är två motsatta positioner (Björk 1996, sid. 144). Det som både 

ninjafeministerna och cynismfeministerna har gemensamt är att de menar att världen var en mycket 

hård plats för kvinnor att vistas i (Björk 1996, sid. 147). 

 

Artikelns fokus ligger på unga tjejers situation i samhället. Tidigare forskning har visat att politikerna 

handlar strategiskt för att få igenom sin politik (Strömbäck 2001, sid. 373). Den här artikeln liksom 

den förra som handlade om vänsterns självförsvarskurser kan ha tillkommit för att vänstern vill sätta 

övergrepp på tjejer på agendan och därmed kunna göra något åt saken. 

 

6.16 Artikel från 01.11.08 i Göteborgs-Posten s. 28 
Hon kräver jämlikhet – även i praktiken 
 VÄSTERÅS: T = Säger socialdemokraterna att de är feminister måste de jävlar i mig vara det i praktiken också. T = Nu 

kan vi ställa partiet till svars, säger Maria Jansson från s-märkta feministnätverket Avantgarde. 

 

Snart finns det inte ett enda kostymklätt, kulmagat, tunnhårigt, medelålders, 

manligt kommunalråd som inte titulerar sig feminist. Sedan socialdemokraterna  

skrivit in feminismen i partiprogrammet är det bara moderater och 

kristdemokrater som istadigt vägrar anpassa sig till det politiskt korrekta. 

 

 Hur ärliga är alla dessa omvändelser? 

 tyvärr finns det nog många som ser att här får man inte sticka ut och göra sig 

impopulär.  Men det finns nog också många män som upplevt klassförtryck och 

känner igen det i orättvisorna mot kvinnor och som därför är trovärdiga, säger 

Maria Jansson. 
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 Men om alla blir feminister, vad innebär det då att vara feminist? Riskerar ordet att förlora sitt innehåll? 

-Jo, men det är en risk vi måste ta. Det är bättre att feminismen är inskriven 

i partiprogrammen än att den inte är det. 

Maria Jansson tillhör grundarna av Avantgarde, ett feministiskt nätverk som börjat sitt liv på nätet, men nu också består 

av tre socialdemokratiska 

Avantgardeklubbar, i Göteborg, Malmö och Stockholm. 

 P1. -Vi vill få med fler tjejer i politiken och vi vill motverka ojämlikheten 

mellan könen i samhället och i socialdemokratin. 

-Hur då? 

 -Genom att bekämpa de fördomar som lever vidare och legitimerar ojämlikheten 

mellan könen. Detta att kvinnor ses som irrationella, styrda av känslor, medan 

män anses vara rationella och styrda av förnuft. 

 

 -Hela den här könsordningen som gör att män har makt, män tar ordet... 

Föreställningen att män styrs av förnuftet medan kvinnor följer sina känslor, är 

det grundorsaken till ojämlikheten mellan könen? 

 -Ja det är väl det vi tror. Redan som små barn tränas vi i att vara man och 

kvinna. 

 

 Hur förklarar man att 60 procent av männen, men bara 33 procent av kvinnorna, 

anser att Göran Persson gör rätt när han stöder USA:s bombningar i Afghanistan? 

-Mansrollen är inriktad på att lösa konflikter med våld. Det är lättare att falla in i sin könsroll än att inte göra det. 

Är mans- och kvinnoroller enbart inlärda? 

-Det vet vi inte. Men so what? Den kulturella präglingen av barnen kan vi göra 

något år 

 

 Vad måste socialdemokraterna göra för att leva upp till sin feminism? 

P2. -Se till att feminismen finns med i utbildningen inom partiet, att fler kvinnor blir ombudsmän, att varannan damernas 

även gäller förstaplatsen på våra 

listor... 

 P.3 Och så vill ni ha ett könsverk. 

 

 -Som skall hjälpa till med att utveckla jämställdhetsarbetet på andra 

myndigheter. Arbetet skall vara både praktiskt och teoretiskt. 

Feminismen blir alltså både politiskt korrekt och byråkratiserad. 

-Jo, men alternativet är att vi bara får se jämlikhet som spridda skurar. 

Gert Gelotte 

 

Analys av artikeln:  
Hon kräver jämlikhet – även i praktiken 
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Huvudtemat för artikeln och därmed dess tes är att: ”Säger socialdemokraterna att de är feminister 

måste de jävlar i mig vara det i praktiken”.  

P1. Det är ett vanligt argument för socialdemokraternas feminism att det socialdemokratiska 

kvinnliga nätverket Avantgarde vill ha in fler tjejer i partipolitiken för att få bukt med ojämlikheten 

mellan könen. En av orsakerna bakom kvinnornas dåliga löner kan vara att det i stort sett bara är män 

som genom facket löneförhandlat för kvinnorna. Löneförhandlarna klumpar ihop kvinnorna i en 

grupp och det får till följd att kvinnor ges dålig lön oavsett vad de arbetar med (Boëthius 1993, sid. 

75). 

 

P2. Ytterligare argument för socialdemokraternas feminism är att Avantgarde vill ha en 

feministutbildning inom partiet och det ska vara varannan damernas på partilistorna inför valet.  

P3. Det är även ett argument för socialdemokraternas feminism att det socialdemokratiska nätverket 

Avantgarde vill ha ett könsverk. 

 

Journalistiken strävar efter att kritiskt granska makten och ofta syns det i nyhetsartiklarna och 

nyhetsprogrammen (Strömbäck 2000, sid. 190). I den  här artikeln förekommer det ingen granskande 

journalistik. Det tycks istället som att journalistiken överlåter till socialdemokraterna själva att 

granska sin egen feministiska politik. 

 

6.17 Artikel från 02.01.10 i Dagens Nyheter (s. AO9(A6/A3). 
Vänserpartiets kongress: "Få kvinnliga terrorister" 
 Västerås. Tesen=  Män får för sig att våld kan återupprätta deras förlorade 

värdighet. Det är den främsta orsaken till terrorismen. 

 Det sade Gudrun schyman inför vänsterpartiets kongress, i ett 

inledningstal som handlade mer om kamp mot kvinnoförtryck än om 

klasskamp. Tesen = -Kvinnoförtrycket är det mest universella av alla. Det 

går djupare än något annat, det är äldre än klassamhället och det 

har format varje klassamhälle. 

Det sade vänsterledaren Gudrun Schyman när hon öppningstalade inför 

partiets kongress i Västerås.  

 

Kongressens tema är "Uppdrag 

rättvisa", och det rättvisekrav som Schyman drev hårdast är 

jämställdhet mellan könen.. Ett par motioner till kongressen 

föreslår att feminismen i partiet ska tonas ned. Partistyrelsen har 

föreslagit avslag. I sitt tal, som kongressen avbröt med flera  

applåder, skingrade Gudrun Schyman eventuell kvardröjande osäkerhet 
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om partiets inställning i frågan. 

 

 P1. Feminism, kvinnans underordnade ställning och mannens dominans fanns 

med i nästan allt hon sade under sitt tal, som pendlade från 

världspolitik till läget i den svenska familjen. 

 -Det är dags att Afganistanfrågan återförs till FN:s säkerhetsråd 

för diskussion. Nu kan USA:s självförsvarsrätt knappast gälla 

längre, sade hon.  

Gudrun Schyman uppmanade den svenska regeringen att nu visa mod och 

skapa en nödvändig debatt i FN om folkrätt och en fredlig kamp mot 

terrorismen. 

Sedan gick hon in på könsperspektivet: 

 -Visst är det bra att talibanerna förlorade makten. Bilden av 

afghanska kvinnor har varit blå tält, osynliggjorda och utan 

rättigheter.  Men i debatten har det låtit som om kvinnoförtryck är 

ett skäl för bomber. Som kvinnoförtrycket ser ut skulle vi kanske 

förbereda oss på ett världskrig, sade Gudrun Schyman.¤ = den outtalade premissen är att kvinnoförtrycket ska lösas på 

fredlig väg istället. 

 

 Hon talade om terrorns orsaker och behovet av att förstå dem som 

blir terrorister för att kunna stoppa den. Förtryck och kränkningar 

av mänskliga rättigheter kan vara en del av förklaringen, men inte 

hela, menade Gudrun Schyman. 

  -Fler kvinnor än män är fattiga och utsatta för övergrepp, men 

kvinnliga terrorister är ändå ytterst sällsynta. orsaken finns i 

den manlighetsmyt som fortfarande lever. P2. De här männen vill återta 

förlorad respekt genom att bli fruktade och ge igen, sade hon 

 

 Vänsterledaren var också mycket kritisk mot det rättsliga 

efterspelet till Göteborgskravallerna och hon menade att 

rättsväsendet satt demokratiska rättigheter och rättssäkerhet ur 

spel. 

 -Fredliga demonstranter ska inte behöva frukta att bli hotade och 

slagna av polis. Och att inte en enda polis gjort något fel som 

leder till åtal är mycket förvånande, sade hon. 

 

 I talet fanns även mer traditionella vänsterståndpunkter. USA:s 

maktspel och övergrepp i Mellanöstern kritiserades, Israels 

ockupation av palestinsk mark och det europeiska supermaktsbygget på 

kapitalets villkor likaså.  Privatiseringar gör att kapitalet får 

mer makt och demokratin försvagas.   
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Vänsterpartiet är feministiskt och socialistiskt, men i Gudrun 

Schymans tal var det den feministiska analysen som dominerade. 

 - Omsorg och kärlek vilar på kvinnorna, det är den bas samhället 

vilar på och där hämtar vi näring.  Ändå är det skogs- och 

gruvnäring som kallas basindustrier och den privata sektorn som 

kallas näringslivet. Könskampen är politisk och med politik ska vi 

förändra. 

Kristoffer Moren 

Analys av artikeln: Vänsterpartiets kongress: "Få kvinnliga terrorister" 

Huvudtemat för artikeln och därmed dess tes är följande: ”Män får för sig att våld kan återupprätta 

deras förlorade värdighet”. Det är den främsta orsaken till terrorismen. Kvinnoförtrycket är det mest 

universella av alla”. 

P1. Det är ett vanligt argument för vänsterns feminism att kvinnan idag är underordnad mannen.   

Inom feministisk teori menar man att det inte endast är lagstiftningen som kan förklara varför det 

finns ett kvinnoförtryck i samhället. Det är även föreställningen om vad som är manligt och vad som 

är kvinnligt som har haft en stor påverkan på kvinnors liv och på hur de har kunnat förtryckas genom 

århundraden (Barrett 1982, sid. 86).  

 

P2. Ännu ett argument för vänsterns feminism är att kvinnor förtrycks på grund av att männen tar till 

våld när de bemöts med minskad respekt. Därigenom försöker männen att ge igen och bli fruktade. 

Artikeln är ett referat från ett tal som Gudrun Schyman har hållit apropå feminismen. Som sådant 

innehåller journalistiken heller ingen kritisk granskning av politiken utan återberättar bara vad hon 

sagt i sitt tal. Tidigare forskning har dock visat att journalisterna strävar efter att producera en kritisk 

journalistik (Strömbäck 2000, sid. 190). 

 

6.18 Artikel från 02.02.02 i Dagens Nyheter (s. A12(A6/A2)A3). 

 T= "Schymans feminism kränkande" 
BORLÄNGE. Maud Olofsson gick till hårt angrepp mot vänsterpartiets 

Gudrun Schyman, och hon sa nej till samarbete med socialdemokraterna 

efter valet när hon talade inför centerpartiets lokalpolitiker under 

partiets kommundagar. 

 

 Ett samarbete med den socialdemokratiska regeringen är inget 

alternativ för centern efter valet. Det gjorde Maud Olofsson åter 

klart när hon på fredagen talade inför omkring 300 kommun- och 

landstingspolitiker under centerpartiets kommundagar i Borlänge. 
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  -Vi nöjer oss inte med att ändra i detaljer i en socialdemokratisk 

politik som i grunden är fel. Vi vill vara ett alternativ, inte en 

grön kylarprydnad på en roströd bil, sade hon i sitt tal. Och 

centerpolitikerna applåderade.  

 

Maud Olofsson fick också mycket applåder när hon angrep Gudrun 

Schymans feminism. P1. Hon sade att Schymans sätt att tala om feminism 

är kränkande både för män och för kvinnor som väljer och trivs med familjeliv, 

 (¤).  Den outtalade premissen är att centern för en konservativ syn på familjen och på könsrollerna medan  centern vill 

arbeta för jämställdhet genom samarbete mellan män och kvinnor. 

 

 P2. Dessutom, menade Maud Olofsson, vill Gudrun Schyman göra kvinnor mer 

beroende av bidrag och av jobb i den offentliga sektorn. Och Gudrun 

Schymans löften om att förbättra för kvinnorna har det inte blivit 

något av. 

 

 P3. -När hon har suttit vid borden där besluten fattas har 

löneskillnaderna och kvinnornas ohälsa ökat, sade Maud Olofsson. 

 

Centerledaren talade också om regionalpolitiken och hon upprepade 

kravet på att företag i hela landet ska ha likvärdiga 

förutsättningar. 

(Fortsättningen av artikeln tar upp andra ämnen än feminism och återges därför inte här). 
 

Analys av artikeln: "Schymans feminism kränkande" 
Kontentan av artikeln och även dess tes är artikelns rubrik: ”Schymans feminism är kränkande”.  

P1. Ett vanligt argument emot vänsterns feminism är att ”Schymans sätt att tala om feminismen är 

kränkande både för män och kvinnor som väljer och trivs med familjeliv”. Den outtalade premissen 

bakom påståendet är att Maude Olofsson önskar att de traditionella könsrollerna ska fortleva inom 

hemmets fyra väggar. 

 

P2. Ytterligare ett argument emot vänsterns feminism är att vänstern vill ”göra kvinnor mer beroende 

av bidrag och av jobb i den offentliga sektorn”. 

 

P3. Det är även ett argument emot vänsterns feminism att då ”Gudrun Schyman har suttit vid borden 

där besluten fattas har löneskillnaderna och kvinnornas ohälsa ökat”. 

 

Artikeln kan ses som ett utslag av att valrörelsen är i full gång inför valet hösten 2002, eftersom den 

publiceras den andra februari samma år. Tidigare forskning om journalistiken i valrörelser ofta 
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beskriver politiken som ett spel med vinnare och förlorare (Strömbäck 2000, sid. 190). Och i det här 

fallet är det både kvinnor och män som sägs förlora på en valframgång för vänstern. Dock är den 

outtalade premissen mycket tydlig som innebär att Gudrun Schymans kritiker inte förstår vad 

feminismen står för och vad den innebär.  

 
6.19 Artikel från 02.07.21 i Dagens Nyheter Sida: A10(A6/A4) 

 “Persson behöver feministutbildas“ 
 P1. Göran Persson har inte fattat vad lönediskriminering innebär. Tesen = Hela samhället, ända upp i regeringskansliet, 

borde utbildas i feminism. Det sade vänsterpartiets Gudrun Schyman på lördagen när hon höll tal på Åsele marknad, ett 

av stoppen under fruntimmersveckan. 
 

P2. Vänsterpartiet har tidigare lagt fram ett förslag till en nationell handlingsplan mot lönediskriminering i den offentliga 

sektorn och vill lägga tio miljarder kronor på att komma till rätta med orättvisa löner. Något som Göran Persson ännu inte 

nappat på. 

 

  -Man brukar ju säga att politiker inte ska lägga sig i  lönerna.  Men i den offentliga sektorn är det ju faktiskt vi som 

betalar skatt, som är arbetsgivare. Där vill vi sätta stopp för diskriminering av kvinnor, säger Gudrun Schyman. 

 

. -Persson tror att piloterna, poliserna och kanske till och med ambassadörerna skulle komma och kräva högre lön om 

handlingsplanen genomförs.  Han tror alltså att lönediskriminering handlar om grupper som är allmänt missnöjda med 

sina löner.  Det visar att det finns stora kunskapsluckor på det här området och att vi behöver ha en bred feministisk 

folkbildning. 

DN 

 

Analys av artikeln: Persson behöver feministutbildas 
Artikeln kan sammanfattas i en mening och den meningen har därför blivit tesen: ”hela samhället, 

ända upp i regeringskansliet borde utbildas i feminism”. Artikeln innehåller inget motargument mot 

tesen.  

 

P1. Det är ett vanligt argumenten emot socialdemokraternas feminism att statsminister Göran Persson 

inte förstår vad som menas med lönediskriminering. Det har tidigare kunnat konstateras att när det 

blir drygt 30 procent kvinnor inom ett yrke, då söker sig männen därifrån eftersom statusen som yrket 

tidigare gett dess utövare då försvunnit. Och efter att männen lämnat yrket stagnerar alltid lönerna 

(Boëthius 1993, sid. 66-67). Det socialdemokratiska partiet har även tidigare sagt nej till åtgärder för 

att komma till rätta med de låga kvinnolönerna (Boëthius 1993, sid 77). 

 

P2. Det är ett  vanligt argumentet för vänsterns feminism att vänstern förut har lagt fram ett förslag 
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om en ”nationell handlingsplan mot lönediskriminering i den offentliga sektorn”. 

Löneförhandlarna inom LO har arbetat utifrån synsättet att det går att klumpa ihop alla kvinnor i en 

grupp vilket leder till att alla kvinnor får lägre lön än vad de skulle ha rätt till utifrån ett könsneutralt 

löneutvärderingssystem (Boëthius 1993, sid. 75).  

 

6.20 Artikel från 02.08.29 i Göteborgs-posten (s. 34). 

Gemensamma mål, men olika vägar 
Både vänsterpartiet och moderaterna deklarerar att de vill se en ny inriktning av den svenska 

jämställdhetspolitiken. spännvidden dem emellan är däremot stor. 

Tesen= ” Medan vänsterpartiet vill se en mer feministisk politik som utmanar 

manssamhället, framhåller moderaterna att kvinnor och män inte kan buntas ihop i 

olika grupper och att den nuvarande regeringspolitiken alltför mycket tar fasta 

på kvinnor som svaga och offer.” 

 

P1.  När vänsterpartiet talar om skärpta lagar, tvingande kvotering och ökade 

resurser, tar moderaterna avstånd från detaljregleringar och social 

ingenjörskonst och ställer sitt hopp till en långsiktig attitydförändring. 

-Vår väg är den svårare vägen, som riksdagsledamoten Anna Kinberg (m) säger. 

 

 I takt med att fler och fler av partierna har blivit feministiska har 

medvetenheten och kunskapsnivån höjts. I motioner, partiprogram, 

jämställdhetspolitiska program eller valmanifest diskuteras den bristande 

jämställdheten numera i termer av strukturer och över- och underordning.  - av alla partier utom moderaterna. 

 

 Även om engagemanget för jämställdhet varierar bland de förtroendevalda, kan man 

i alla fall vara säker på att det inte kommer några politiskt inkorrekta grodor 

ur munnen från de politiker som arbetar med jämställdhets- och 

arbetsmarknadspolitik. 

 

  -Jag har ju läst min de Beauvoir och Nina Björk, som Agne Hansson (c), 

riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet, säger. 

Tesen=  I huvudsak går det en skiljelinje mellan de borgerliga partiernas väg och den 

som de tre samarbetspartierna s, v och mp har valt. 

 

C1. Både vänsterpartiet och miljöpartiet tycker att de har fått driva på 

socialdemokraterna, och att det är motioner som varit deras hjärtefrågor som så 

småningom har blivit regeringsförslag. 

 

 Vänsterpartisten Hans Andersson är budgetförhandlare och riksdagsledamot i 

arbetsmarknadsutskottet. 
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 -Socialdemokraterna är delade, och det är inte alltid entusiasmen varit så stor 

bland de manliga budgetförhandlarna, men i regeringen finns många som med 

skärpa driver de här frågorna. 

 

 Även om samsynen är stor, finns det från s och v en bitterhet gentemot mp som 

tillsammans med de borgerliga gav arbetsgivare rätt att göra undantag för två 

personer från turordningsregeln vid uppsägningar. Den regeln anses bland annat 

orsaka att gravida eller föräldralediga blir av med jobbet.  

 

 De borgerliga partierna förenas framför allt i synen på att det måste bli 

lättare för kvinnor att starta egna företag och att ¤. det är offentliga sektorn 

som är en viktig orsak till de låga kvinnolönerna.  Sälj ut de statliga 

monopolen, öppna upp för konkurrens och ge kvinnor fler arbetsgivare att välja 

mellan, är den lösning de ser. 

 

 -Frågan är tyvärr inte så enkel som offentligt eller privat, säger Hans 

Andersson och hänvisar till de låga lönerna som städerskor inom Handels och call 

centerpersonal inom HTF har. 

 -Det är i stället en strukturfråga i vårt samhälle, att uppgifter där kvinnor är övervägande värderas lågt. 

ÅSA BREVINBGE 

 

Analys av artikeln: Gemensamma mål, men olika vägar 

Tesen består av två meningar och de är följande: ”Medan vänsterpartiet vill se en mer feministisk 

politik som utmanar manssamhället, framhåller moderaterna att kvinnor och män inte kan buntas ihop 

i olika grupper och att den nuvarande regeringspolitiken alltför mycket tar fasta på kvinnor som svaga 

och offer”. I huvudsak går det en skiljelinje mellan de borgerliga partiernas väg och den som de tre 

samarbetspartierna s, v och mp har valt”. 

 

P1. Det är ett vanligt argument för vänsterns feminism att vänstern vill skärpa lagarna, ha lagstadgad 

kvotering och ge mer pengar till jämställdheten.  

 

C1. Ett vanligt argument emot socialdemokraternas feminism är att det är först efter att vänstern och 

miljöpartiet drivit på socialdemokraterna och lagt motioner som rört jämställdheten mellan könen 

som socialdemokraterna har börjat engagera sig i dessa frågor. 

 

Inom både vänster och högerblocket har det funnits en känsla av att de egna partierna har förfördelats 

av media. Inom vänstern har man pekat på att en klart övervägande del av tidningarna är borgerligt 

ägda och därför ger vänstern negativ publicitet. Högerblocket å sin sida har påpekat att journalisterna 
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som grupp står mer till vänster än till höger och därför skriver negativt om högerpartierna. Ingen av 

de båda teorierna har dock visat sig stämma inom valjournalistikforskningen (Strömbäck 2004, sid. 

289). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Slutsatser av argumentationsanalysen 
I detta kapitel kommer jag att besvara mitt syfte som var att se på hur journalistiken på Dagens 

Nyheter och Göteborgs-Posten beskrev socialdemokraternas och vänsterpartiets feministiska politik 

mellan åren 1998 till och med år 2002.  De frågor som jag ställde och som jag kommer att svara på är 

följande: 

 

Mina frågeställningar är: 

l Vilka argument är vanligast emot socialdemokraternas feminism i Göteborgs-Posten och 
Dagens Nyheter  

               
l Vilka argument är vanligast för socialdemokraternas feminism 

 
l Vilka argument är vanligast emot vänsterns feminism 

 
l Vilka argument är vanligast för vänsterns feminism  

 
 

7.1 Vilka argument är vanligast emot socialdemokraternas feminism i Göteborgs-Posten och 
Dagens Nyheter  
Det framkommer under 1998 som ett argument emot socialdemokraternas feminism att 
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socialdemokraterna är ett av de partier i Sverige som har ett kvinnoförbund. Dessa förbund beskrivs 

som en avstjälpningsplats för mjuka så kallade kvinnofrågor. I kvinnoförbunden hyllas en 

konservativ syn på kvinnan som lättanpassad och kvinnoförbunden är bakåtsträvande och gör därför 

ingen nytta. Argumentet förekommer i artikeln ”Kvinnoförbunden behövs inte”. 

Politikerna beskrivs i artikel som ohederliga eftersom kvinnorna i kvinnoförbunden luras att tro att de 

kan göra en insats när det gäller de så kallade ”mjuka” frågorna som av tradition är kopplade till hem 

och barn. De kvinnosammanslutningar som nämns i artikeln och som fortfarande kallar sig för 

kvinnoförbund är Socialdemokraternas kvinnoförbund, folkpartiets kvinnoförbund och 

kristdemokraternas kvinnoförbund. I denna artikel är det politikerna inom socialdemokraterna, 

Folkpartiet och inom kristdemokraterna som står i skottlinjen Jag drar slutsatsen att journalistiken 

underblåser de allmänna fördomar som finns mot politiker bland allmänheten och att journalistiken 

dömer ut kvinnoförbunden på osakliga grunder. Slutsatserna drar jag med tanke på att tidigare 

forskning har visat att kvinnoförbunden har lyckats med en del uppsatta feministiska mål. Ett av dem 

har varit att släppa in kvinnor på kvalificerade yrkesutbildningar vilket inte alltid har varit en 

självklarhet (Almgren 2006, sid. 158).  

  

Under 1998 förekommer det som ett argument emot socialdemokraternas feminism att 

socialdemokraterna har skapat världens första jämställda regering utan att det har lett till en ökad 

jämställdhet i samhället. Dessutom har de infört kunskapslyftet för att dölja den höga arbetslösheten 

bland kvinnorna. Som är ett resultat av socialdemokraternas nedskärningspolitik. Jag drar slutsatsen 

att journalistiken beskriver politiken som ett spel där kvinnorna endast är brickor i 

socialdemokraternas strävan efter låga arbetslöshetssiffror. Det går även att dra slutsatsen att 

journalistiken inte är en spegelbild av verkligheten utan att journalistiken förmedlar journalisternas 

egna politiska åsikter och en bild av verkligheten som inte alls behöver korrespondera med 

verkligheten i sig. Vilket därmed överensstämmer med tidigare forskningsresultat inom journalistik 

forskningen (Strömbäck 2001, sid. 329).  

 

Under 1998 förekommer även ett argument emot socialdemokraternas feminism som innebär att 

Göran Persson har flyttat ansvaret för jämställdhetsfrågorna från Arbetsmarknadsdepartementet till 

Jordbruksdepartementet. Det är enligt journalistiken inte positivt för arbetet med 

jämställdhetsfrågorna. Argumentet förekommer i artikeln ”Winberg vill vässa lagen”.  

 

När socialdemokraterna nämns i samband med feminism förmedlar journalistiken en bild av att 

socialdemokraterna har svikit kvinnorna eftersom det är de som är de stora förlorarna efter 

nedskärningarna inom den offentliga sektorn. Det är kvinnorna som nu står utan jobb. Under andra 
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världskriget försökte de olika kvinnoorganisationerna bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden 

genom brytarstrategin. Vilket de dock misslyckades med (Almgren 2006, sid.113). Slutsatsen kan bli 

att journalistiken förmedlar bilden av att det är tack vare socialdemokraternas ovilja att genom åren 

att lösa upp könssegregation på arbetsmarknaden som kvinnorna nu har fått betala det högsta priset 

av socialdemokraternas nedskärningspolitik. Nu gör dock partiet ett försök att damma av den gamla 

brytarstrategin från andra världskriget. Det innebär i det här fallet att de ”med hjälp av olika slags 

morötter” har försökt att få in fler män i kvinnodominerade branscher. 

 

Under år 1999 förs ett argument fram emot socialdemokraternas feminism som innebär att 

socialdemokraterna inte håller med vänstern om att killar favoriseras framför tjejer i samhället. 

Argumentet finns med i artikeln ”Lindahl kritisk till s-samarbete”.  Jag drar därför slutsatsen att 

journalistiken förmedlar budskapet att vänsterpartiet vill avsluta samarbetet med socialdemokraterna 

eftersom de inte håller med om vänsterpartiets beskrivning av samhället. Jag drar därför slutsatsen att 

journalistiken riktar en skarp kritik mot socialdemokraternas feministiska politik.  

Olika samhällsdebattörer har tidigare dock menat att pojkar och flickor har olika möjligheter i 

samhället på grund av den bild som magasin och olika kabelkanaler ger av kvinnor och män och av 

vad samhället där med förväntar sig av dem (Boëthius 2002, sid. 32).  

 

Under 2000 framkommer det som ett argument emot socialdemokraternas feminism att Göran 

Persson ”hanterade begreppet feminism som en våt tvål när partiprogrammet presenterades”. Det 

underförstådda budskapet i journalistiken är att Göran Persson inte är någon större anhängare av en 

feministisk politik. Argumentet återfinns i artikeln ”Nya partiprogram/del 1: S söker dialog med unga 

arga”. 

 

Artikeln ”Logiskt att s kallar sig feministiskt” från 2000 handlar om att socialdemokraterna gör om 

sitt partiprogram och utvidgar jämställdhetsbegreppet till att även omfatta kvinnor i programmet. 

Ändå ger journalistiken ingen positiv bild av partiets feministiska politik eftersom Persson inte verkar 

vara positiv till det hela. Tidigare teori säger att journalistiken sälla speglar verkligheten utan istället 

består av journalistens egna tolkningar (Strömbäck 2001, sid. 367). Det går att dra slutsatsen att om 

så är fallet verkar denna artikel inte vara skriven av en socialdemokratisk sympatisör eftersom 

artikeln målar upp bilden av Göran Persson som en högst ofrivillig feminist 

 

I artikeln ”S - numera ett feministiskt parti” från 2001 sägs det att socialdemokraterna numera är 

feminister. Journalistiken sticker dock snart hål på det påståendet genom att fråga en manlig 

toppolitiker inom socialdemokratin om partiet har en kvinnlig motkandidat till Göran Persson inför 
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det stundande partiledarvalet, vilket de inte har. Och det är ett klart argument emot 

socialdemokraternas feministiska politik eftersom journalistiken därmed beskriver 

socialdemokraterna som ”låtsas feminister”. Jag drar därför slutsatsen att denna artikel kan sägas 

innehålla en granskande journalistik som kan vara ett utslag av den allt hårdare tonen mellan 

medierna och de politiska makthavarna under senare år (Strömbäck 2000, sid. 188). Den positiva bild 

som journalister tidigare sägs ha haft om politiker syns inte till in den här artikeln (Strömbäck 2001, 

sid. 371).  

 

Under 2002 förekommer det som ett argument emot socialdemokraternas feminism som innebär att 

Göran Persson inte vet vad lönediskriminering är för något. Argumentet finns med i artikeln ”Persson 

behöver feministutbildas”. Jag drar slutsatsen att journalistiken därmed förmedlar bilden av att 

socialdemokraterna bär skulden till löneorättvisorna eftersom de inte ens vill erkänna att de existerar. 

Det är känt sedan tidigare forskning att arbetarrörelsen och LO mest har tillvaratagit männens 

intressen i löneförhandlingarna (Almgren 2006, sid. 115).  Journalistiken förmedlar bilden av att 

Göran Persson säger nej till vänsterns initiativ med att komma tillrätta med de låga kvinnolönerna 

utan att motivera varför. I medierna beskrivs det som att kärnan i feminismen består av erkännandet 

av att det existerar en över- och underordning mellan könen. Jag drar slutsatsen att journalistiken 

därmed beskriver Göran Persson som en överpatriark i det svenska patriarkala samhället när han 

tillrättavisar de olydiga barnen när de kommer och bråkar om det självklara i samhället, nämligen att 

kvinnor är underordnade män och inte lika mycket värda som männen och då definitivt inte 

lönemässigt.  

 

Det lyser igenom i journalistiken vid ett flertal tillfällen att Göran Persson inte har många 

sympatisörer inom journalistkåren. Även tidigare studier har visat att Göran Persson var en av 

Sveriges impopuläraste partiledare (Strömbäck 2002, sid. 50). Jag drar slutsatsen att journalistiken 

förmedlar bilden av att socialdemokraternas feminism inte är trovärdig tack vare partiets ledare.      

Jag drar slutsatsen att artikeln ”Persson behöver feministutbildning” återger en journalistik som är 

tolkande snarare än beskrivande i sak. Jag drar därför slutsatsen att även den här studien bekräftar 

tidigare forskningsresultat som säger att journalistiken ofta består av journalisternas egna tolkningar 

av verkligheten. 

 
Jag drar även slutsatsen att socialdemokraterna aldrig lyckades att sätta sin feministiska politik på 

mediernas agenda. Fokus hamnade istället på Göran Perssons person och hans påstådda aversion mot 

feminismen.  
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Ytterligare ett argument emot socialdemokraternas feminism under 2002 är att partiet engagerat sig i 

feministiska frågor först efter att vänstern och miljöpartiet har drivit på i den riktningen. Argumentet 

finns med i artikeln ”Gemensamma mål, men olika vägar”. Jag drar slutsatsen att journalistiken under 

2000 förmedlar budskapet att socialdemokraterna saknar en feministisk strategi med sin politik.   

 

7.2 Vilka argument är vanligast för socialdemokraternas feminism 

Under 1998 förekommer det som ett argument för socialdemokraternas feministiska politik att deras 

vårbudget är en kvinnobudget. Argumentet finns i artikeln ”Jämställdhet: Ingen rädder för 

stödstrumpor här”. Det framgår i journalistiken att socialdemokraterna vill ge mer pengar till vård, 

skola och omsorg. Journalistiken förmedlar bilden av att lönerna ska höjas inom dessa områden för 

att öka statusen inom yrken. Det går att dra slutsatsen att löneökningen är till för att locka männen till 

dessa traditionella kvinnojobb. Jag drar därför slutsatsen att journalistiken i det här fallet förmedlar 

bilden av att socialdemokraterna har ambitionen att driva en feministisk politik. 

 

I artikel ”Jämställdhet: Ingen rädder för stödstrumpor” framstår det även som ett argument för 

socialdemokraternas feministiska politik och även för vänsterns feminism att de båda partierna 

välkomnar den nya kvinnofridslagen. Oftast innehåller journalistiken jämförelser mellan 

vänsterpartiet och socialdemokraternas feministiska politik. I de sammanhangen lovprisas oftast 

vänsterpartiet för sina feministiska strategier medan socialdemokraterna kritiseras för vad som sägs 

vara ett ointresse för feministiska frågor. Av det kan man dra slutsatsen att socialdemokraterna trots 

att de drev igenom den nya lagen mot köp av sexuella tjänster inte har lyckats med att förmedla sina 

feministiska strategier till väljarna genom journalistiken.     

 

Under 1998 är ett annat argument för socialdemokraternas feminism att Margareta Winberg vill 

förstärka jämställdhetslagen. Argumentet finns i artikeln ”Winberg vill vässa lagen”. 

Journalistiken varken hyllar eller ger tummen ned för socialdemokraternas feministiska politik utan 

förhåller sig neutral i beskrivningen av den. I artikeln redogör journalistiken för hur Margareta 

Winberg ser på feminismen utan att hon ställs inför några kritiska frågor.  Jag drar slutsatsen att det 

beror på att medierna är beroende av bakgrundsinformation till förändringen av jämställdhetslagen 

medan Margareta Winberg är beroende av att journalistiken förmedlar en positiv blid av hennes 

politiska arbete. Den som tycks vinna på denna kohandel är Margareta Winberg eftersom artikeln inte 

innehåller någon kritiskt granskande journalistik 

 

Året därefter, 1999 finns ett argument för socialdemokraternas feminism som säger att det är tack 

vare socialdemokraterna som den offentliga sektorn har kunnat räddas från högerns angrepp. Vilket 
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kan tolkas som att journalistiken förmedlar bilden av att socialdemokraterna har lyckats med att rädda 

jobben (oftast kvinnojobben) inom vård, skola och omsorg. Argumentet fanns med i artikeln ”Persson 

förgrovar debatten”.  Jag drar slutsatsen att den negativa rubriken dok förtar det till synes positiva 

budskapet om socialdemokraternas feminism i artikeln till stor del. 

 

Under följande år, 2000 framkommer det som ett argument för socialdemokraternas feminism att de 

nu vill utöka jämställdhetsbegreppet från att tidigare endast ha gällt män ur olika samhällsklasser till 

att även gälla jämlikhet mellan män och kvinnor. Jag drar slutsatsen att detta till synes positiva 

argument för socialdemokraternas feminism även innehåller en kritik av partiets feminism eftersom 

de först nu tycks anse att kvinnor kan jämställas med män. Ett annat argument för 

socialdemokraternas feminism är att socialdemokraterna nu erkänner att det finns systematiska 

orättvisor mellan könen i fråga om makt och inflytande. Argumenten förekommer i artikeln ”Nya 

partiprogram/del 1: s söker dialog med unga arga”. Journalistiken beskriver hur socialdemokraternas 

partiprogram ska omarbetas inför valet 2002. Därmed kan artikeln och journalistiken sägas beskriva 

en helt objektiv verklighet som sker utanför medierna. Tidigare teori säger dock att journalistiken 

sällan är en spegling av verkligheten. Jag drar slutsatsen att journalistiken även i den här artikeln 

handlar om olika tolkningar av verkligheten (Strömbäck 2001, sid. 367).  

 
Under år 2000 förekommer det även som ett argument för socialdemokraterna att de kräver 

heltidstjänster åt kvinnor. Argumentet återfinns i artikeln ”s - numera ett feministiskt parti”. I artikel 

förekommer även argumentet att socialdemokraterna tycker att det är skamligt att kvinnors arbete 

fortfarande under 2000-talet värderas lägre än mäns arbete. Den outtalade premissen för påståendet är 

att detta är något som socialdemokraterna vill ändra på. Jag drar slutsatsen att argumentet för 

vänsterns feminism i journalistiken är dubbelbottnat och även innehåller en kritik mot partiets 

tidigare politik.  

 

Under nästkommande år, 2001 framkommer det som ett argument för socialdemokraternas 

feministiska politik att socialdemokraterna vill få in fler kvinnor i partiets politiska arbete. Kravet 

kommer från det feministiska socialdemokratiska nätverket Avantgarde som även driver på för att det 

ska införas en feministutbildning i partiet. Ett annat krav är att det ska bli varannan damernas på 

partilistorna, samt att det ska bildas ett Könsverk. Argumenten förekommer i artikeln ”Hon kräver 

jämlikhet även i praktiken”. 

Jag drar slutsatsen att de vanligaste argumenten för socialdemokraternas feministiska politik även här 

är av sådan art att de även kan vändas emot partiets feministiska politik. Det gäller exempelvis att 

socialdemokraterna (Avantgarde) vill ha in fler tjejer i partiarbetet eftersom den outtalade premissen 
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bakom påståendet är att det idag är för få kvinnor som engagerar sig i det socialdemokratiska partiet.  

  

Under 2002 framkommer det även som ett argument för socialdemokraterna att de efter vänsterpartiet 

tillhör de partier i Sverige som har flest feministiska inslag i sin politik. Andra platsen tog de 

eftersom de drivit på för ett införande av maxtaxa inom förskolan, samt att de vill ha ytterligare en 

pappamånad. Argumenten förekommer i artikeln ”Logiskt att s kallar sig feministiskt”. Jag drar 

slutsatsen att dessa argument för socialdemokraternas feminism är några av de få argument som inte 

är dubbelbottnade och även innehåller en kritik av partiets feminism Jag drar slutsatsen att 

journalistiken förmedlar bilden av att de vanligaste argumenten för socialdemokraternas feminism 

handlar om att de vill förändra en tidigare för politik som de själva anser har missgynnat kvinnorna 

 

7.3 Vilka argument är vanligast emot vänsterns feminism 

Endast i två av tjugo artiklar finns det argument emot vänsterpartiets feministiska politik och de 

återfinns i artiklarna ”Schymans feminism kränkande” och i ”Zetterberg ändå besviken”.  

I den första artikeln finns ett argument emot vänsterns feminism som säger att Schymans feminism är 

kränkande för både män och kvinnor. Ett annat argument emot vänsterns feministiska politik är att 

den gör kvinnor mer beroende av bidrag och jobb i den offentliga sektorn. Slutligen säger ett 

argument att löneskillnaderna mellan män och kvinnor och kvinnors ohälsa har ökat när Gudrun 

Schyman har varit med och fattat beslut. 

 

Den första artikeln som innehåller argument emot vänsterns feminism bar rubriken ”Zetterberg ändå 

besviken” .  Artikeln är från 1998 och journalistiken innehåller ett argument emot vänsterns feminism 

som innebär att partiets feminism kan vara ett spel inför väljarna och inte ärligt menad. Det 

förekommer även som ett argument emot vänsterns feminism att feminismen mest handlar om 

fördelning av poster och uppdrag.  Jag drar slutsatsen att journalistiken är ett uttryck för en spekulativ 

valjournalistik. 

 

Även artikeln ”Schymans feminism kränkande" från 2002 publicerades under en valrörelse. Och den 

stämmer väl in på teorin om att just valjournalistik utmärker sig som en journalistik som beskriver 

politik som ett spel (Strömbäck 2000, sid. 190).  Jag drar slutsatsen att så är fallet i denna artikel 

eftersom journalistiken beskriver alla som förlorare om vänstern går framåt i valet.  

 

Jag drar slutsatsen att studien visar att vänstern har undgått en kritisk granskning av sin feministiska 

politik och att journalistiken därmed har undandragit sin sitt ansvar för att granska den politiska 

makten i samhället.  
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Tidigare forskning har pekat ut Gudrun Schyman som en av de absolut populäraste partiledarna i 

Sverige. Jag drar slutsatsen att det kan vara en av förklaringarna till att vänsterns stora genomslag i 

medierna för partiets feministiska politik. Gudrun Schymans person verkar ha stått som en garant för 

en positiv journalistisk bevakning av vänsterns feministiska politik och därmed har de även undgått 

en kritisk granskning av sin feministiska politik. 

 

7.4 Vilka argument är vanligast för vänsterns feminism  
Under år 1998 lyfts det fram som ett argument för vänsterns feminism att partiets politik leder till att 

det blir bättre för alla och inte bara för kvinnorna. Det lyfts även fram som ett argument för partiets 

feminism i artikeln ”Zetterberg ändå besviken” att vänstern vill att kvinnor ska få mer att säga till om 

i samhället. 

I artikeln ”högervinden stärker Schymans ställning” från 1998 framställs det som ett argument för 

vänsterns feminism att vänstern som Sveriges enda uttalade feministiska parti kan slippa sitt beroende 

av socialdemokraterna. Som i och med det kan betecknas vara en black om foten på vänstern när de 

vill förändra samhällets patriarkala struktur. 

I artikeln ”kvinnoförbunden behövs inte” från 1998 återkommer argumentet att könsaspekten är 

kärnan i vänsterns politik och detta trots att de inte har ett kvinnoförbund. Jag drar slutsatsen att 

journalistiken kopplar ihop vänsterns feminism med rättvisa och kampen mot över och 

underordningen mellan könen. 

I artikeln ”Jämställdhet: Ingen rädder för stödstrumpor här” framstår det som ett argument för både 

socialdemokraterna och vänsterpartiet att de är positivt inställd till den nya lagen om kvinnofrid. Av 

det drar jag slutsatsen att journalistiken förmedlar bilden av att både socialdemokraterna och 

vänsterpartiet har anammat radikalfeministernas syn på sexuallagstiftningen som innebär att 

lagstiftningens stora brister tidigare har lett till att män har kunnat förtrycka kvinnor sexuellt.  

 

I journalistiken framstår det även som ett argument för vänsterpartiets feministiska politik att 

vänstern vill införa ett könsneutralt löneutvärderingssystem.  Det ska bekostas av arbetarna själva då 

minst en procent av lönen avsätts till att utjämna löneskillnaderna mellan könen. Jag drar även 

slutsatsen att journalistiken förmedlar budskapet om att vänsterpartiet profilerar sig som ett 

feministiskt parti för att bryta sitt beroende av socialdemokraterna. Bilden som journalistiken 

förmedlar är att vänstern satsar på att skapa en ny tydlig politisk profil genom en feministisk politik 

är dock motsägelsefullt eftersom vänstern tar upp ett gammalt socialdemokratiskt förslag om ett 

könsneutralt löneutvärderingssystem. Ett förslag som fick läggas på is efter proteseter från LO.   

Det framstår som ett argument för vänsterns feministiska politik att vänstern vill öka jämställdheten 
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mellan könen genom att öka pappornas uttag av pappaledighet. Journalistiken förmedlar dock en bild 

av att det endast är genom en höjning i föräldraförsäkringen som männen kommer att stanna hemma 

med sina barn. Jag drar slutsatsen att journalistiken förmedlar bilden av att vänsterpartiet ”vill slå två 

flugor i en smäll” när de arbetar för en höjning i föräldraförsäkringen och ett ökat uttag pappadagar 

eftersom det förväntas öka jämställdheten i hemmet. De föräldralediga papporna förutsätts fortsätta 

att ta hand om hälften av hemarbetet även efter att de återgått till arbetslivet vilket skulle skapa en 

rättvis fördelning av arbetet i hemmet. 

 

Under 1999 återkommer i artikeln ”Lindahl kritisk till s-samarbete” argumentet att vänsterns 

viktigaste frågor rör feminismen och klassfrågorna. Ett annat argument för partiets feminism i 

artikeln är att partiet vill att killar och tjejer ska ha samma möjligheter i samhället. Jag drar slutsatsen 

att journalistiken återigen förmedlar bilden av vänsterns feminism handlar om rättvisa mellan könen 

 

I artikeln ”Persson förgrovar debatten” från 1999 återkommer igen argumentet för vänsterns 

feminism som säger att Gudrun Schymans huvudfrågor handlar om kvinnoförtryck och feminism. 

Det vanligaste argumentet för vänsterns feministiska politik och som återkommer varje år är att 

kärnan i deras politik består av kampen mot patriarkatet. Jag drar slutsatsen att detta överordnade mål 

har skymt sikten i journalistiken för vänsterns feministiska delmål, som därför har undgått en kritisk 

journalistik granskning. 

 

I artikeln ”det satsas inte på flickorna” från 1999 lyckas vänsterpartiet i journalistiken konkretisera 

sin feministiska politik genom att koppla den till BUP, det vill säga barn och ungdomspsykiatrin. De 

målar upp en bild av att tjejer löper stor risk att hamna på BUP eftersom de kommer i andra hand i 

skolan och i samhället i stort. I journalistiken framstår det som ett argument för vänsterns feminism 

att vänstern vill hjälpa flickorna så att de inte behöver söka psykiatrisk hjälp.  

Jag drar slutsatsen att ung vänster och dess moderparti genom journalistiken lyckas förmedla en bild 

av Sverige som ett land med stora problem som leder till att flickor löper stor risk att drabbas av 

anorexi, sexuella trakasserier och våldtäkter. De får genom journalistiken ut budskapet att 

vänsterpartiet är det enda partiet som är berett att stödja tjejerna trots att vänstern arbetar i hård 

motvind och när de söker stöd för sin verksamhet.  

Jag drar slutsatsen att vänstern lyckas med att nå ut i media och ta kommandot över agendan genom 

att leverera enkla lösningar på mycket komplicerade samhällsproblem. Journalistiken är helt 

beroende av dessa förenklingar av verkligheten för att kunna nå ut till allmänheten vilket de 

medietränade politikerna inom vänstern verkar vara väl medvetna om. 

 Jag drar slutsatsen att vänsterpartiet så att säga äger frågan om sexuella trakasserier och att de lyckas 



73 
 

med sin argumentation när de i journalistiken framställer det som att det övriga politiska 

etablissemanget är likgiltigt inför unga kvinnors situation i Sverige. Journalistiken gör det tydligt att 

det är vänsterpartiet som står på det godas sida medan socialdemokraterna och övriga partier står på 

motsatt sida.  

 

I artikeln ”Porr oförenligt med vänsterns ideologi” från år 2000 dyker ett nytt argument upp för 

vänsterns feminism. Argumentet innebär att vänstern är emot porr. I samma artikel framstår det även 

som ett argument för vänsterns feminism att de vill införa självförsvars kurser i grundskolan för att 

lära tjejer att försvara sig mot våldtäktsmän. Jag drar slutsatsen att journalistiken förmedlar en bild av 

att det finns ett samband mellan porr och våldtäkter. Vänsterpartiet går i journalistiken ut med 

budskapet att vänstern vill utesluta en fritidspolitiker ur partiet eftersom han är porrskådespelare. Jag 

drar slutsatsen att vänsterpartiet därmed förmedlar att de har gjort kvinnorörelsens största frågor på 

60- och 70-talet till sina. Vilket innebär att vänsterpartiet nu fokuserar på att kämpa mot prostitution 

och våldtäkter i samhället.  

Artikeln ”porr är oförenligt med vänsterns ideologi” har troligtvis sitt upphov i ett pressmeddelande 

eller möjligtvis ett tips från en politiker till media och det blir tydligt hur beroende de politiska 

makthavarna är av media för att nå ut med sina politiska budskap (Strömbäck 2000, sid. 188).  Jag 

drar slutsatsen att vänsterpartiet genom journalistiken återigen lyckas väl med att nå ut till 

allmänheten med sin feministiska politik. 

 

I artikeln ”Logiskt att s kallar sig feministiskt” från 2000 finns ett argument för vänsterns feminism 

som säger att vänsterpartiet har flest inslag av feministisk teoribildning i sin politik i jämförelse med 

de övriga partierna i Sverige. Jag drar slutsatsen att även denna artikel saknar en kritisk granskning av 

vad vänsterns feminism egentligen står för. 

 

I artikeln ”Nej Nej Nej Nej Ung vänster lär gymnasietjejer att försvara sig mot våld” från 2001 

återkommer det som ett argument för vänsterns feminism att partiet vill införa självförsvarskurser för 

tjejer i skolan. Och nu är kurserna riktade till gymnasietjejer som betecknas löpa en stor risk för att 

bli utsatta för våldtäktsförsök.  Jag drar slutsatsen att vänstern lyckas med att ta makten över 

dagordningen från medierna när de helt okritiskt återger vänsterns bild av tjejers utsatthet och hur 

samhället bör reagera på övergrepp på tjejer.  Tidigare forskning har pekat på att det finns antingen 

en objektiv verklighet som journalisterna tolkar eller rena mediehändelser (Strömbäck 2001, sid. 

367).  Jag anser att min studie visar på en tredje orsakssamband bakom en journalistik 

mediebevakning. Nämligen att någon agerar på ett visst sätt som i det här fallet genom att anordna 

kurser i självförsvar mot våldtäktsmän med syfte att få massmedial uppmärksamhet. 
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 Jag drar slutsatsen att artikeln ”Nej Nej Nej Nej Ung vänster lär gymnasietjejer att försvara sig mot 

våld” fokuserar journalistiken på tjejer som uppmanas skydda sig själva mot brott istället för att 

fokusera på våldtäktsmännen och hur samhället bör agera mot dem vilket gör att journalistiken går i 

vänsterns ledband genom att den förmedlar vänsterns problemlösningar till allmänheten.   

 

Under 2002 publiceras artikeln ”Vänstern utmanar mäns privilegier”. I journalistiken dyker det upp 

ett nytt argument för vänsterns feminism som säger att partiet vill komma åt lönediskrimineringen av 

kvinnor genom att se över hur Arbetsdomstolen fungerar när den behandlar diskriminerings ärenden. 

Artikeln härstammar från en ren mediehändelse eftersom den består av ett referat från en pressträff.  

Jag drar slutsatsen att vänstern genom journalistiken i denna artikel återigen står oemotsagda när de 

sätter fokus på Arbetsdomstolen, vilken de menar delvis bär skulden till att kvinnor 

lönediskrimineras. 

 

I artikeln ”Vänsterpartiets kongress: ”Få kvinnliga terrorister” från 2002 återkommer argumentet att 

vänsterpartiets feminism är bra eftersom de vill ändra könsmaktsordningen i samhället, som innebär 

att kvinnan är underordnad mannen. I journalistiken framkommer även argumentet att mäns våld mot 

kvinnor är kopplat till den gradvis ökade jämställdheten i samhället. Männen tar till våld mot kvinnor 

när de upplever att deras överordnade ställning mot kvinnan är hotad enligt vänsterpartiet. Jag drar 

därmed slutsatsen att journalistiken förmedlar budskapet att vänsterns feminism som innebär ett slut 

på över och underordning mellan könen skulle minska våldet mot kvinnor. 

 

I artikeln ”Persson behöver feministutbildas” från 2002 återkommer argumentet för vänsterns 

feminism som säger att partiet vill bekämpa lönediskrimineringen av kvinnor. Den här gången ska det 

ske genom en nationell handlingsplan mot de låga kvinnolönerna inom den offentliga sektorn. Jag 

drar slutsatsen att journalistiken förmedlar budskapet att vänsterpartiet nu har bytt strategi när det 

gäller att komma tillrätta med att kvinnor lönediskrimineras eftersom de inte verkar ha fått gehör för 

sitt tidigare förslag om se över Arbetsdomstolens roll när det gäller lönediskriminering av kvinnor. 

 

I artikeln Gemensamma mål, men olika vägar” från 2002 framstår det som ett argument för vänsterns 

feminism att partiet vill skärpa lagarna, införa kvotering av kvinnor till höga poster i samhället och ge 

mer pengar till jämställdhetsarbetet. När journalistiken förmedlar bilden av att vänstern vill införa 

kvotering av kvinnor till maktpositioner ger de samtidigt bilden av att partiet vill motverka den 

spontana kvoteringen som sker av män till högre poster när män i stort sätt alltid väljer andra män till 

exempelvis bolagsstyrelser. Jag drar slutsatsen att vänsterpartiet får spela rollen av de goda i 
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journalistiken när det handlar om den feministiska politiken mellan 1998 och år 2002. Och alla som 

opponerar sig mot vänsterns feministiska mål får under den undersökta perioden spela den motsatta 

rollen.   

 

Jag drar slutsatsen att vänsterpartiet hade makten över dagordningen och att de lyckades med att sätta 

sin feministiska politik på agendan i journalistiken mellan 1989 – 2002. Vänstern lyfte skickligt fram 

olika feministiska frågor i journalistiken och lyckades att förmedla sina feministiska strategier genom 

att journalistiken lyfte fram argument efter argument för vänsterns feministiska politik. Bristen på 

argument emot vänsterns politik visar på det faktum att vänsterns feminism undgick en kritisk 

granskning i journalistiken.  Genom medias respons på vänsterns kurser för unga tjejer fick vänstern 

en ovärderlig reklam för sin feministiska politik. 

 

I tretton av tjugo undersökta artiklar beskrevs vänsterpartiets feministiska politik i positiva ordalag 

vilket kan jämföras med att endast 7 av tjugo artiklar beskrev socialdemokraternas feministiska 

politik i positiva ordalag. Dessutom fanns det en udd av kritik bakom varje positivt omnämnande av 

socialdemokraternas feministiska politik. Så var inte fallet med vänsterpartiets feminism som i 

journalistiken framställs som genuin och ärligt menad.  

Jag drar slutsatsen att vänsterpartiet lyckas med att föra ut sin feministiska politik genom 

journalistiken eftersom går ut på mycket bred front när det gäller att angripa patriarkatet. 

Journalistiken visar att vänsterpartiet har ett mycket aktivt ungdomsförbund som via medierna 

förmedlar sin syn på vad de anser vara ett orättvist manssamhälle. Jag drar slutsatsen att det till 

mycket stor del är vänsterns ungdomsförbund som gör sig hörda i journalistiken.  

 

Jag drar slutsatsen att min studie visar att tidigare forskning som säger att journalistiken strävar efter 

att kritiskt granska makthavarna i samhället inte stämmer (Strömbäck 2000, sid. 190). Studien visar 

istället upp tecken på en mycket subjektiv journalistik som gränsar till politisk propaganda till förmån 

för vänsterpartiet.  
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8.  Egna reflektioner 
 

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att vänsterns feministiska politik har undgått en kritisk 

granskning i journalistiken. I stället har deras feminism lyfts fram som föredömlig i journalistiken. 

Journalistiken har därmed undandragit sin sitt ansvar för att granska makten och makthavarna i 

samhället  

 

Särskilt märklig blir journalistiken när den okritiskt rapporterar från Ung vänsters självförsvarskurser 

för unga tjejer i grundskolan och på gymnasiet. Kurser som är till för att lära tjejer att försvara sig 

mot attacker från våldtäktsmän. Det blir absurt när vänsterpartiet som ett feministiskt parti där lägger 

fokus på offren vilka oftast lär vara kvinnor istället för att fokusera på samhällsåtgärder mot 

gärningsmännen. Vilket vore en självklarhet om det hade handlat om någon annan brottslighet. 

 

Göran Persson tycks inte få gehör för sitt partis feministiska politik eftersom han tycks uppfattas som 

en oärlig skojare i journalistiken. Ideologiskt skiljer sig inte de båda partiernas feminism åt något 

nämnvärt därför vore det förväntade att journalistiken skulle deras feminism på ett likvärdigt vis. 
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Men så var inte fallet. Studien har med andra ord visat att journalistiken var allt annat än objektiv 

utan istället mycket subjektiv och på gränsen till att bestå av propaganda för Gudrun Schymans 

feministiska politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Vidare forskning 
Det går att fråga sig hur det kommer sig att journalistiken är så pass tun när den behandlar 

feminismen. Det brukar sägas att för att kunna förstå sin omvärld måste man känna till sin egen 

historia. När journalistiken förmedlar en felaktig eller urvattnad bild av feminismen i Sveriges och 

utan återkoppling bakåt till kvinnorörelsens historia bidrar journalistiken enbart med lösryckta trådar 

ur verkligheten. Kanske borde journalistiken ha ett större ansvar för att ”utbilda” läsarna och i högre 

utsträckning ge utrymme å de journalister som är intresserade av att verka som pedagoger. Det skulle 

behövas mer forskning om journalistutbildningarnas ansvar när det gäller journalistikens ansvar för 

att medborgarna ska bli upplysta i hur samhället fungerar. Den övergripande frågan bör bli om en 

demokrati kan fungera utan informerade medborgare. 

 

Det skulle även behövas mer forskning om den bakomliggande orsaken till en nyhet. Den här studien 

har visat på att en del av artiklarna om vänsterns feminism bygger på att vänstern anordnat kurser 

som till en början kan verka sakna koppling till media men som vid en närmare beskådan mycket väl 

kan ha arrangerats enbart med tanke på den uppmärksamhet dessa kurser kunde generera i 
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journalistiken.  
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