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Abstract 
This study investigates how the eight swedish parliamentary parties arguments regarding 

gender quotas. The timeboundary is set between the years 2010-2014. The purpose of the 

study is to investigate how the Swedish parliamentary parties argument for and against a 

legislation of gender quotas in Swedish corporate boards. Since women are underrepresented 

in corporate boards, a theory of feminism was appopirate. In order to perform this study the 

teory is based on the three main perspectives of feminism, liberal, radical and socialist 

feminism. This is presented through a analysis based on feminist ideas in the political parties 

argumentation within the labor force committee in the swedish parliament. The results 

presented a huge divide within the question of equality and how the political parties presented 

solutions in order to resolve the issue of underrepresentation of women in corporate boards.  

 

The political parties to the left point out that the main problem lies within patriarchy which 

correspond to more radical feminist thoughts. The political parties to the left pointed out 

liberal feminist ways of resolving the main issue, which is equality and therefore they 

argument against a gender quota legislation in corporate boards. Conclusions made from this 

study is that the majority of the swedish parliamentary parties mix arguments and ideas from 

all of the three feminist perspectives. All of the political parties standpoints can be related to 

how they are placed in a right-left scale.  

 

 
Keywords: gender quota, corporate boards, sweden, feminism, liberal feminism, radical 

feminism, socialist feminism, parliamentary parties, political parties, sweden, kvotering, 

bolagsstyrelser, riksdagen.  
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1. Inledning 
Hur kvinnor och män representeras på olika poster i samhället är en ständigt återkommande 

fråga i den politiska debatten. Frågan om kvotering som lösning på detta problem har stått i 

fokus för debatten i riksdagen sedan Norge (år 2003) var det första landet i världen att införa 

kvotering, följt av ett flertal andra länder såsom Mocambique, Argentina, Frankrike och Costa 

Rica (Dahlerup & Freidenvall 2008, 7; Ekonomifakta 2015; Quota Project 2014).  

 

I Sverige visar statistiken att antalet kvinnor representerade i börsbolagsstyrelserna har ökat 

från 18 % (2003) till 27 % (2014) (Ekonomifakta 2015). Till följd av den skeva 

könsfördelningen av män och kvinnor har frågan om hur man kan komma till rätta med 

problemet debatterats flitigt inom politiken. Representationen av kvinnor inom statliga 

bolagsstyrelser ligger på 50 % vilket är en betydlig skillnad mot näringslivet 

(Regeringskansliet, Styrelser 2015). För närvarande följer de svenska bolagsstyrelserna 

policyn Svensk kod för bolagsstyrning, som syftar i att förbättra bolagsstyrningen i Sverige 

(Svensk kod för bolagsstyrning, 2015).    

	
För att lösa problemet med bristen på kvinnors representation inom svenska bolagsstyrelser 

jobbar riksdagen med specifika jämställdhetsmål som utvecklats ur tidigare utredningar, 

exempelvis i “Könsfördelningen i bolagsstyrelser” (Ds 2006:11). I området för jämställdhets-

politik inom arbetsmarknaden ingår möjligheten för både män och kvinnor att kunna forma 

sina egna liv och samhället som de lever i (Utbildningsdepartementet, Jämställdhet på 

arbetsmarknaden). De olika verktygen som diskuteras för att lösa problemet med 

representationen inom näringslivets bolagsstyrelser är framförallt kvotering, frivilligbaserade 

marknadslösningar samt att man tar bort strukturer som förhindrar kvinnors deltagande, även 

kallat för glastaket (Freidenvall & Hallonsten 2013; Heidenreich 2012).  

	
Den tidigare forskningen om ämnet kvotering till bolagsstyrelser innehåller tre generella 

kategorier av argument som delas upp i rättviseargumentet, resursargumentet och 

intresseargumentet. Rättviseargumentet syftar i att argumentera för hur kvinnor som utgör 

hälften av världens befolkning därmed ska kunna representeras på olika poster inom 

samhället. Resursargumentet belyser idén att kvinnor har andra viktiga kunskaper och 

erfarenheter som bör tas med i åtanke när beslut fattas, medan intresseargumentet bevisar hur 

kvinnor och män som grupp har olika intressen, och att det därför är viktigt att representera 

båda grupperna (Dahlerup och Freidenvall 2008, 25).  
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De argument som förs mot kvotering berör hur företagens frihet minskar till konsekvens av 

statens utökade makt samtidigt som argument rörande kompetens framförs till debatten, där 

personerna som väljs ut till att sitta i bolagsstyrelserna ska baseras på kompetens och inte kön 

(Zetterberg 2008). Däremot argumenteras kvotering till att vara ett av de snabbaste verktygen 

för att lösa problemet med bristen på kvinnors representation. Kvotering kan även möjliggöra 

för kvinnor att både kunna sitta i bolagsstyrelser och ha andra sysselsättningar vid sidan av 

arbetet (Dahlerup & Freidenvall 2008).  

 

Majoriteten av argumenten som berör kvotering behandlar begreppet jämlikhet, som innebär 

att kvinnor och män ska ha lika sociala, politiska och ekonomiska rättigheter. Partiernas 

definition och syn på jämlikhet påverkar vilka lösningar som föreslås, vilket gör att detta 

perspektiv är av stor betydelse för uppsatsen. Begreppet jämställdhet innebär att det ska 

finnas jämlikhet mellan kvinnor och män som grupper. Definitionen av jämställdhet och 

jämlikhet är relevant då den påverkar hur partierna kan argumentera för lösningar till att öka 

kvinnors representation i svenska bolagsstyrelser (Regeringen 2015, Jämlikhet). 
 

Tidigare forskning visar att förslagen på lösningar som framförs i till exempel riksdagen 

spänner från mer tvingande åtgärder som kvotering till mer frivilliga marknadsbaserade 

lösningar (se kapitel 2). Här är det rimligt att anta att de olika förslag som framförs grundar 

sig på partiernas grundläggande idéer och antaganden, vilket möjliggör för en idéanalys 

(Beckman 2005, 12).  

	
	
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka riksdagspartiernas ställningstagande rörande kvinnors 

representation i bolagsstyrelser genom att granska innehållet som framförs i 

arbetsmarknadsutskottets betänkanden.  
 

För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställningar:  

• Hur definierar partierna i arbetsmarknadsutskottet jämlikhet och jämställdhet? 

• Hur argumenterar riksdagspartierna i arbetsmarknadsutskottet för lösningar av 

kvinnors representation i svenska bolagsstyrelser?  

• Hur motiveras argumentationen ideologiskt, särskilt med utgångspunkt i feministisk 

teori?  
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1.2 Avgränsningar  
Studien kommer inte att undersöka hur debatten om kvinnors representation beskrivs inom de 

politiska församlingarna på riksnivå, då detta inte motsvarar syftet. Internationella perspektiv 

kommer inte att tillföras då detta inte varken motsvarar analysenheten eller syftet med 

studien.  

	
Begreppet riksdagsdebatt kan i första anblick tolkas som en debatt i riksdagen plenum, men 

inom ramen för studien kommer riksdagens arbetsmarknadsutskott att undersökas. Inom detta 

utskott debatteras olika betänkanden som exempelvis om kvotering ska införas eller inte, där 

riksdagen tar det slutgiltiga beslutet.  

	
Studien avgränsar även bort interpellationer då dessa är beroende av vilka partier som sitter i 

regeringen. Detta medför att alla partier inte har samma möjligheter till att framföra sina 

åsikter då interpellationerna är till för utfrågning av dåvarande statsråd.   

 

Betänkanden kommer även att begränsas till arbetsmarknadsutskottets betänkanden för att 

motsvara syftet. Detta utskott diskuterar arbetsmarknaden och vilka villkor som ska gälla för 

arbetarna vilket är relevant för uppsatsen. Dessa betänkanden har begränsats till år 2010-2014 

för att uppfylla kravet om aktualitet. 

	
1.3 Disposition 
Inledningsvis presenteras uppsatsens teoretiska ramverk som är de feministiska inriktningarna 

radikal, liberalfeminism och socialistisk feminism. I kapitel tre presenteras idéanalys som är 

uppsatsens metod. Vidare presenteras resultat i kapitel fyra, som följs av en analys i kapitel 

fem. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning och diskussion av uppsatsen i kapitel sex.  

	

2. Litteraturöversikt 

Majoriteten av den tidigare forskningen berör Norge som år 2003 var det första landet att 

införa kvotering till bolagsstyrelser. Detta verktyg ansågs vara effektivt för att öka kvinnors 

representation i bolagsstyrelser. Freidenvall och Hallonsten (2013) studerar den svenska 

debatten om kvotering, som har pågått i mer än 12 år. Syftet med artikeln är att påvisa hur 

definitionen och klassificeringen av problemet påverkar vilka lösningar som framförs. Den 

underliggande problematiken som deras forskning diskuterar är skillnaderna mellan kvinnors 

representation inom politiken i jämförelse med deras representation i bolagsstyrelser. Enligt 
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forskarna resulterar studien i att kvotering är den mest effektiva lösningen för att hantera 

bristen på kvinnor i bolagsstyrelser (Freidenvall och Hallonsten 2013). 

 

Teigen (2012) undersöker hur ämnet kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser har spridits till 

omvärlden, där ämnet diskuteras från lokal till nationell nivå. Efter att Norge införde 

kvotering till bolagsstyrelser spreds sig debatten främst till de nordiska grannländerna, och 

senare även till Västeuropa. Studien påvisar att en anledning till att kvoteringsdebatten har 

haft stor spridning är att en jämlik fördelning av könen i bolagsstyrelserna anses ha ett 

samband med en ökande ekonomisk utveckling (Teigen 2012).   

I en rapport av Nordic Innovation Centre (2006) studerades hur mångfald i bolagsstyrelser 

påverkade företagets utveckling. Rapporten jämförde de 500 största bolagsstyrelserna i 

Norge, Danmark, och Sverige. Studien presenterade att det inte fanns en signifikant skillnad 

mellan mångfalden inom bolagsstyrelsen och företagets prestationer (för år 2005). 

Slutsatserna var att kvotering inte behövs då fler kvinnor i bolagsstyrelser inte nödvändigtvis 

ökar företagets prestation och utveckling (Oxelheim, Randøy och Thomsen, 2006, 15-23).  

Matsa och Miller (2013) har studerat hur könskvoterade bolagsstyrelser påverkar 

företagsbesluten. Slutsatserna var att ju mer lika fördelade bolagsstyrelserna var, desto bättre 

och effektivare beslut kunde tas som i sin tur positivt påverkade företagets ekonomi (Matsa & 

Miller 2013). En annan effekt av kvoteringslagstiftningen i Norge presenterades av Bøhren 

och Staubo (2013). Lagstiftningen resulterade i att bolagen formades om till organisationer 

för att undkomma denna lag (Bøhren & Staubo, 2013).  

I artikeln ”Gender Quotas and Female Leadership” (2011)  studerar Pande och Ford hur 

kvotering som medel påverkar effektiviteten inom bolagsstyrelser. Kvotering av kvinnor i 

politiska församlingar jämförs med kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser. Kvotering inom de 

politiska församlingarna genomfördes med lyckat resultat, men resultatet var inte tillräckligt 

signifikant för att även motivera kvotering till bolagsstyrelser. Förklaringen till detta är att 

politikerna som beslutar om kvotering i de politiska församlingarna endast påverkas av dessa, 

medan kvotering till bolagsstyrelser skulle påverka alla möjliga bolag som inte har samma 

möjligheter till att kvotera in kvinnor till bolagsstyrelserna (Pande & Ford, 2011) .  

 

Heidenreich (2012) jämför Norge och Sverige, och hur det kommer sig att Norge har infört 

kvotering till bolagsstyrelser. Artikeln belyser att detta beror på Sveriges negativa inställning 
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till kvotering inom handelssektorn. Det finns även en förklaring om att olika attityder till 

kvotering påverkade ländernas vilja till att införa detta, där Norge hade en positivare 

inställning till lagstiftande kvotering medan Sverige var mer negativt till detta. Författarna 

benämner diskursiva traditioner som nyckeln till dessa skiftande attityder till kvotering i 

bolagsstyrelser (Heidenrich 2012).  

 

I studien ” Tracing Gender Equality Cultures: Elite Perceptions of Gender Equality in Norway 

and Sweden” undersöker Teigen och Wägnerud (2009) olika anledningar till att Sverige och 

Norge argumenterar olika i debatten om kvotering. Studien delar in resultatet i radikal och 

liberalfeministiska åsikter för att kunna urskilja om det finns vissa synsätt som speglar 

befolkningen i antingen Sverige eller Norge. Resultatet visar att Norge anses ha en mer 

radikalfeministisk syn på kvotering till bolagsstyrelser, vilket var anledningen till att detta 

infördes år 2003. I Sverige används frivilligbaserade lösningar vilket tillhör en mer 

liberalfeministisk inriktning (Teigen & Wägnerud, 2009). 

 

Den forskningslucka som denna studie avser att fylla är att undersöka hur de olika partierna 

debatterar för- eller mot kvotering på nationell nivå. Genom att dela in resultatet i liberal, 

radikalfeminism, och socialistisk feminism vore det intressant att undersöka om partier som 

har mer radikalfeminism, eller socialistisk feminism som synsätt argumenterar för kvotering, 

än de partier som hellre använder sig av liberalfeministiska tankar. På basis av feministisk 

teori kan studien bidra till att kartlägga hur partierna argumenterar men även hitta orsaken till 

detta genom att två betänkanden från arbetsmarknadsutskottet studeras.  

 

2.1 Teorianknytning feminism  
Feminism valdes som teori till uppsatsen då den belyser maktrelationen mellan könen, vilket 

kan kopplas till varför riksdagspartierna påvisar olika argument i fråga om kvinnors 

representation i bolagsstyrelser. Definitionen av feminism grundas i att kvinnor blir förtrycka 

med anledning av sitt kön, samt att detta bör förändras (Beasley 1999, 5-8; Freedman 2003, 7; 

Gemzöe 2002, 7; Heywood 2012, 226). För att diskrimineringen av kvinnor ska undanröjas, 

kräver feminismen förändringar i den sociala respektive ekonomiska, kulturella och politiska 

ordningen. Feminismens olika inriktningar kan även kopplas till hur partierna argumenterar 

ideologiskt inom de två betänkanden som ska studeras (se kapitel 3). De tre största 

inriktningarna inom feminism enligt Beasley (1999, 51) är socialistisk feminism samt liberal 
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och radikalfeminism. Dessa inriktningar kommer att användas för att underlätta 

kategoriseringen av hur riksdagspartierna ställer sig rörande kvinnors representation i 

bolagsstyrelser.  

 

2.2 Feminismens historia 
Den första vågens feminism uppkom i mitten av 1800-talet, och grundades i att kvinnor och 

män skulle ha samma lagliga och politiska rättigheter i samhället. Denna våg var en reaktion 

på att kvinnors sämre position i samhället sker till följd av exkludering från den offentliga 

sfären (Beasley 1999, 51). Den första moderna texten om feminism ”Vindication of the 

Rights of Women” skrevs av Mary Wollstonecraft som konsekvens av den franska 

revolutionen. Den kvinnliga suffragettkampen kämpade för att kvinnor skulle få rösträtt. Idén 

var att om kvinnor hade rösträtt, skulle de kunna påverka samhället till att motverka all 

sexuell diskriminering. Den första vågens feminism våg avtog i samband med att rösträtten 

infördes i de olika länderna, då kvinnorättskämparna ansåg att de hade uppfyllt sitt mål 

(Heywood 2012, 227-228). 

 

Den andra vågens feminism började på 1960-talet i samband med Betty Friedans publikation 

”The Feminine Mysique”, där hon nylanserade feministiska idéer. Den andra vågens 

feminister var överens om att erövringarna för kvinnors politiska och lagliga rättigheter inte 

hade löst problemet med diskrimineringen av kvinnor, vilket var väldigt utmanande och 

revolutionerande för denna tidsperiod. I Sexual Politics (1970) utmanade Kate Millet tanken 

på vad som ansågs vara politiskt genom att fokusera på det personliga, sexuella och 

psykologiska formerna av kvinnoförtryck. Målet med andra vågens feminism var kvinnlig 

frigörelse. För att uppnå målet krävdes en revolutionär process av social förändring, då varken 

politiska eller lagliga reformer ensamma kunde påverka kvinnans frigörelse. I slutet av 1960-

talet hade feminism hade utvecklats till en etablerad ideologi. Resultatet blev att genus och 

genusperspektiv ansågs ha lika hög status som andra akademiska ämnen. Den andra vågens 

feminism resulterade i att de flesta länder hade feministiska organisationer i slutet av 1990-

talet, vilket senare kom att leda till den tredje vågens feminism (Heywood 2012, 228-229). 

 

I början på 1990-talet uppstod den tredje vågens feminism. Innan detta var feminismen 

uppdelad i radikal, liberalfeminism samt socialistisk feminism, men detta kom att utvecklas 

till ny och postfeminism. De nya inriktningarna uppkom i samband med att den andra vågens 
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feminism misslyckades med att problematisera jämställdhet (mellan män och kvinnor) samt 

jämlikhet (inom kvinnor som grupp). Post och nyfeminism möjliggjorde för kvinnor som 

tillhörde lägre samhällsklasser och kvinnor med annat etniskt ursprung att få sina röster hörda. 

Poststrukturalism var också en influerande faktor inom denna tidsperiod, vilket resulterade i 

att begreppet diskurs infördes. Detta innebar att kvinnonormen ifrågasattes genom att 

biologiska skillnader mellan könen ignorerades, och fokus hamnade på att kön är skapat av 

diskurser (Heywood 2012, 228-229).  

 

2.3 Feminismens fyra grundpelare 
Resultatet av feminismens historiska kamp för kvinnors rättigheter är att den till slut blev en 

fulländad ideologi i slutet av 1960-talet. Feminismen influerades av ideologier som 

liberalism, marxism och socialism vilket resulterade i att den sociala rörelsen ”feminism” till 

slut blev en ideologi med egna inriktningar. Enligt Heywood (2012) samlas feminismens 

inriktningar kring fyra grundpelare som är följande: patriarkatet, det personliga och det 

politiska, kön och genus samt jämlikhet och jämställdhet. De tre inriktningarna radikal, 

liberalfeminism och socialistisk feminism har olika idéer kring dessa grundbegrepp. 

Inriktningarnas definition av begreppen är grundläggande för att tydliggöra hur de tre 

feministiska inriktningarna särskiljs (Heywood 2012, 229-237). För att senare kunna 

kartlägga partiernas ståndpunkter i arbetsmarknadsutskottets två betänkanden (se kapitel 3) 

används dessa begrepp i kombination med en idéanalys för att kartlägga partiernas 

argumentation samt vad de grundas på. 

 

Patriarkatet är ett centralt begrepp inom feminism som beskriver en maktstruktur, där män 

överordnas kvinnor. Denna könsmaktsordning innebär att klyftor i samhället orsakas av 

politiska faktorer som exempelvis kön, sociala klasser, etniskt ursprung, och religion. Radikal, 

liberalfeminism och socialistisk feminism har olika idéer om hur mycket och på vilket sätt 

patriarkatet påverkar kvinnor, vilket kommer att diskuteras mer ingående under respektive 

avsnitt (Heywood 2012, 231-232).  

 

Det personliga och det politiska separeras på olika sätt inom de tre feministiska 

inriktningarna som är utvalda för studien. Det personliga associeras med ansvar för familj och 

hemarbete, medan det politiska tillhör olika rättigheter i samhället. Exempel på det politiska 

är rättigheter till karriär, utbildning, litteratur, konst och lagliga rättigheter. Inom 
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inriktningarna radikalfeminism och socialistisk feminism slås det personliga ihop med det 

politiska, vilket innebär att relationen mellan stat och individ är mer sammanlänkad. Detta 

innebär att medborgarnas rättigheter och skyldigheter genomsyras både i det personliga såväl 

som den politiska sfären. När det personliga och det politiska särskiljs innebär detta att den 

feministiska inriktningen mer belyser relationen mellan stat och individ (Beasley 1999, 51-53; 

Heywood 2012, 229-231). 

 

Kön och genus innefattar hur olika sociala och biologiska faktorer påverkar kvinnornas 

position. Kön anses vara de biologiska skillnader som existerar mellan män och kvinnor, 

medan genus är en kulturell term som refererar till de roller som tillskrivs män och kvinnor. 

Feminister anser att skillnaden i kön inte är orsak till genus, och att därmed är människan en 

androgyn varelse. Detta betyder att kön särskiljs från genus, då kön inte påverkar betydelsen 

av en människas politiska, ekonomiska eller sociala ställning. Människorna ska bedömas som 

individer, istället för att kategoriseras efter sitt kön (Heywood 2012, 233-234).  

 

Jämlikhet är det ultimata målet inom feminism, där både kvinnor och män ska ha lika 

sociala- ekonomiska- och politiska rättigheter i samhället. I praktiken betyder detta att 

kvinnor och män som grupp måste vara jämställda, för att i sin tur kunna uppnå jämlikhet. 

Begreppen jämlikhet och jämställdhet har varit grunden till att feminismen blev en rörelse 

som började kämpa för kvinnors rättigheter, och hör därför ihop med definitionen av 

feminism (Beasley 1999, 51-53; Heywood 2012, 234-236) 

 

Nedan presenteras de tre inriktningarna liberal, radikal feminism och socialistisk feminism i 

kapitel 2.4-2.6. Varje inriktning börjar med en kort beskrivning av dess historia, och följer 

sedan grundbegreppen patriarkat, jämlikhet och jämställdhet, kön och genus samt det 

personliga och det politiska.  

 

2.4 Liberalfeminism 
Liberalfeminism kom ur den första vågens feminism, och beskriver att anledningen till 

kvinnors sämre position i samhället ligger i exkludering från viktiga lagliga och politiska 

rättigheter, samtidigt som de inte fått delta i arbetslivet på lika villkor som män (Beasley 

1999, 51; Gemzöe 2002, 31).  
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Begreppet patriarkat inom Liberalfeminism definieras som den ojämlika fördelningen av 

rättigheter i samhället, och visas genom underrepresentation av kvinnor på ledande positioner 

inom hela den offentliga sfären. Enligt liberalfeminister måste processen för kvinnokampen 

vara inkrementell och stadig för att i sin tur generera hållbarhet (Gemzöe 2002, 31; Heywood 

2012, 230-233, 243). 

 

Nyckeln till att häva könsförtrycket enligt liberalfeminismen är genom utbildning, uppfostran 

och förändring av attityder i samhället (Gemzöe 2002, 31). Här görs en skillnad mellan det 

personliga och det politiska (Heywood 2012, 230-231). Liberalfeminismen anser inte att 

staten ska gå in och reglera det personliga som ansågs vara familj, hem och barnuppfostran. 

Detta ställningstagande beror på synen på individen, där inriktningen anser att det är upp till 

individerna själva att kunna bestämma detta (Abbey 2011, 12-14).  

 

Individen är central inom liberalfeminismen, vilket gör att begreppet kön och genus inte har 

lika stor betydelse som de resterande tre grundbegreppen inom liberalfeminism. Synen på kön 

och genus inom liberalfeminismen är att alla medborgare anses vara individer, och att 

individerna ska behandlas lika oavsett kön (Heywood 2012, 233-234).  
 

Grundvärderingarna inom liberalfeminismen är att oavsett vilket kön en människa har, ska 

alla individer kunna ha samma demokratiska fri och rättigheter. Synsättet härstammar ur 

liberalfeminismens synsätt på att kvinnor ska ha tillgång till den offentliga sfären, för att 

kunna uppnå lika laglig och politisk jämlikhet med män. När jämställdhet har uppnåtts mellan 

kvinnor och män som grupper leder detta slutligen till jämlikhet (Alvesson och Sköldberg 

2008, 351; Gemzöe 2002, 31; Heywood 2012, 240-242; ). 
 

2.5 Radikalfeminism 
Radikalfeminismen belyser vikten av hur man ser på kön, som hävdas vara grunden till 

förtryck som kvinnor utsattes för. Förtrycket är det patriarkat, som innebär en 

könsmaktsordning där män överordnas kvinnor i samhället. Teorin utformades i samband med 

andra vågens feminism på 1960-talet där kvinnornas egna erfarenheter var utgångspunkten 

(Beasley 1999, 54; Gemzöe 2002, 45; Heywood 2012, 231-232, 242-246).  
 

Enligt radikalfeminismen är patriarkatet likställt med könsmaktsordningen, som omfattar alla 

aspekter av existens. Tidigare var det begränsat till att influera exempelvis ekonomin, 
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politiken och det offentliga. Förtrycket syns där männen får rollen till att en enhetlig kontroll 

av kvinnan inom familjen, där kvinnoförakt, kvinnomisshandel och sexuellt förtryck används 

som redskap (Heywood 2012, 231).  

 

Patriarkatet kopplas samman med debatten om det personliga respektive det politiska, som 

också anses härstamma från könsförtrycket inom familjen. Detta beror på att männens 

könsförtryck att sker inom alla nivåer. Radikalfeminismen väljer alltså att slå ihop det 

personliga med det politiska, vilket är en stor skillnad ifrån liberalfeminismen där dessa två 

punkter tydligt särskiljs. Det personliga åsyftar hur man tar hand om familjen, barnafödande 

samt hemarbetet, medan det politiska syftar på rättigheter till utbildning, ekonomi, karriär, 

konst samt litteratur (Heywood 2012, 230-232, 242-243).  

 

Inom begreppet kön och genus anser radikalfeminismen att det finns stora skillnader mellan 

män och kvinnor, då kvinnor blir förtryckta med anledning av sitt kön. Kön och genus 

kopplas därför ihop med föregående stycke om det personliga och det politiska. Hur samhället 

ser på kvinnor beror alltså på de sociala aspekterna där maskulina drag anses vara positivt 

betingade medan feminina drag är negativa alternativt hamnar i skuggan. Hur könen delas upp 

och associeras med olika egenskaper anses vara ett grundläggande problem inom 

inriktningen. Radikalfeminister argumenterar för att jämlikhet sker i den personliga sfären 

med fokus på familjen, där män måste sluta kontrollera kvinnorna (Heywood 2012, 234-236). 

 

För att uppnå jämställdhet och jämlikhet inom radikalfeminism kräver dessa att det patriarkala 

förtrycket förstörs, till fördel för kvinnlig frigörelse. Då inriktningen belyser att förtrycket 

sker på alla nivåer i samhället, måste kampen för jämlikhet och jämställdhet börja inom 

familjen. Denna metod kallas för medvetandehöjning som innebär att de organiserade 

kvinnorna delades upp i grupper och därefter öppet diskuterade sina personliga erfarenheter 

av att vara förtryckt som kvinna. Detta förtryck motverkas genom en revolutionär kamp som 

sker på alla nivåer i samhället, och ska resultera i att kvinnor får lika rättigheter som män i 

samhället. När kvinnlig frigörelse (jämställdhet mellan kvinnor och män) har uppnåtts leder 

detta till jämlikhet (Alvesson och Sköldberg 2008, 351; Gemzöe 2002, 45-46; Heywood 

2012, 231-232, 242-243). 
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2.6 Socialistisk feminism  
Socialistisk feminism blandas ofta med marxistisk feminism då båda inriktningarna uppkom 

på 1960-1970-talet. Denna inriktning betonar maktförhållanden mellan olika samhällsklasser, 

där patriarkatet likställs med det kapitalistiska systemet (Beasley 1999, 58, 62; Gemzöe 2002, 

58; Heywood 2012, 240). Den feministiska inriktningen beskriver problemet med att dessa 

maktförhållanden härstammar ur ekonomiska och sociala klasstrukturer som utgör grunden 

för länken mellan patriarkatet och kapitalism. Enligt inriktningen ligger problemet i att 

klassklyftor upprätthåller förtrycket som kvinnor får utstå (Beasley 1999, 62-63; Heywood 

2012, 240-242).  
 

Enligt socialistisk feminism grundas alla former av förtryck i klassförtrycket, då patriarkatet 

överlåter makten till män, vilket gör att kvinnor betraktas som objekt. Inom denna 

feministiska inriktning länkas patriarkatet ihop med kön och genus. Socialistisk feminism 

anser att den ekonomiska faktorn i form av kapitalism, könsmaktsordning och klasskillnader 

är orsaken till kvinnoförtrycket. Makt associeras främst med välfärd, vinst och välstånd, och 

arbete anses ha en viktig roll, med anledning av detta anses den ekonomiska strukturen 

relatera till alla former av sociala strukturer. (Beasley 1999, 62-63; Gemzöe 2002, 60). 

 

Socialistisk feminism fokuserar likt radikalfeminism på att se det personliga som det 

politiska, där kvinnors roll relateras till att upprätthålla det kapitalistiska systemet. Detta gör 

att processen för att uppnå full frigörelse måste vara genom en radikal förändring av dessa 

maktstrukturer. Tillvägagångssättet måste vara av revolutionär karaktär för att kunna störta 

kapitalismen. Detta krävs för att det manliga förtrycket sker både på ett socialt och 

ekonomiskt plan men även genom att lyfta klassklyftor. Frigörelsen för kvinnor kommer att 

ske efter en socialistisk revolution (Beasley 1999, 61; Gemzöe 2002, 58). (Heywood 2012, 

231). 

 

För att uppnå jämlikhet och jämställdhet måste kvinnor måste få ta del av den sociala 

jämlikheten för att uppnå jämlikhet genom att kvinnor får ta del av ekonomisk jämlikhet i 

form av lika löner, samt rätt till både arbete och representation. Förslagen som framförs är att 

förändra det ekonomiska systemet genom att ersätta kapitalismen med socialism för att 

förgöra de klassklyftor som upprätthåller förtrycket Då förväntas jämlikheten mellan könen 
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att uppstå automatiskt genom att kvinnor blir självförsörjande (Gemzöe 2002, 60-61; 

(Heywood 2012, 240-242).).  

 

3. Metod 

3.1 Forskningsdesign 
Uppsatsen är en kvalitativ studie med komparativ forskningsdesign där analysenheten är 

riksdagspartierna. Syftet med en komparativ forskningsdesign är att kunna påvisa och förstå 

olika fenomen, då designen även tillför en jämförelse av analysenheterna (Bryman 2011, 80; 

Flick 2011, 69; Ritchie et al 2013, 65). Valet av komparativ forskningsdesign motiveras av att 

det besvarar syftet, genom att de olika partiernas argumentation kartläggs med hjälp av 

frågeställningarna och att dessa sedan jämförs i analys och diskussion. Inom kvalitativ 

forskning kommer inte slutsatserna att vara generaliserbara med anledning av att riktade urval 

används. Fördelen med riktade urval är att syftet med studien besvaras (Alvesson och 

Sköldberg 2008, 52-53; Bryman 2011, 350). 
 

3.2 Urval och material 
Inom urvalet av vilka partier som ska studeras valdes alla riksdagspartier som fanns 

representerade i arbetsmarknadsutskottet. Detta ger en överskådlig beskrivning av alla 

partiernas ställningstaganden, och motsvarar därmed syftet med uppsatsen. Även om vissa 

partier inte tar ett ställningstagande är detta relevant då detta beskriver ett resultat.  

 

En idéanalys kommer att göras på två betänkanden som är avgränsade till mandatperioden 

2010-2014. De betänkande som finns till förfogande är uppdaterade inom dessa tidsintervall, 

vilket därmed uppfyller kravet om aktualitet (Esaiason et al 2012, 284).  

 

Specifika former av bolagsstyrelser har avgränsats bort då studien syftar i att fånga upp 

partiernas generella ställningstaganden om kvinnors representation i bolagsstyrelser. Partierna 

ges större möjlighet att diskutera frågan om kvotering mer generellt, istället för att endast 

fokusera på vissa specifika typer av bolagsstyrelser, exempelvis om bolaget är börsnoterat. 

Denna aspekt ger partierna mer möjlighet till att argumentera fritt kring sina grundidéer, 

vilket underlättar för idéanalys som metod. Idéanalys möjliggör studiens syfte genom att 

belysa partiernas idéer, vilket motsvarar materialet där partierna för en mer generell 

diskussion om ämnet (Beckman 2005, 9-13). 
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Materialet består av betänkande 2011/12:AU6, och betänkande 2013/14:AU4. Under denna 

mandatperiod styrde alliansen, som var ett samarbete mellan riksdagspartierna M, L (tidigare 

folkpartiet), C och KD. Arbetsmarknadsutskottets två betänkanden valdes ut till uppsatsen då 

kvinnors representation i bolagsstyrelser berör deras position på arbetsmarknaden. 

Utskottsgruppen behandlar hur kvinnors representation i svenska bolagsstyrelser kan öka, 

vilket motsvarar syftet med studien. Oppositionen bestod av S, V, MP. SD kom för första 

gången in i riksdagen, där de hade en vågmästarroll. För att underlätta bearbetningen av 

materialet kommer protokollen av två betänkanden att användas. I uppsatsen är betänkandena 

hämtat från Riksdagens hemsida, då dessa tillhör offentlighetsprincipen. Genom att främst 

använda primärkällor minskar risken för systematiska fel i studiens resultat och analys 

(Esaiason et al 2012, 283). 

 

De betänkanden som framförs i utskottsgrupperna är det tredje steget i en beslutsprocess inom 

arbetsgrupperna i riksdagen, och dessa sker i riksdagens andra kammare. När dessa 

betänkanden studeras är det viktigt att vara medveten om att partiernas argumentation speglar 

deras åsikter, och att argumenten kan vara vinklade till fördel för riksdagspartierna. Här bör 

man som forskare vara medveten och vaksam på förvrängning av information till fördel för 

partierna. Med hänsyn till detta har stor vikt vid kodning av material lagts vid 

forskaroberoendet, för att resultatet ska vara tillförlitligt (Esaiason et al 2012, 285). 

 

I betänkande 2011/12:AU6 debatterar arbetsmarknadsutskottet Jämställdhetspolitikens 

inriktning 2011–2014. De politiska representanterna anser att fortsatta satsningar behöver 

göras av regeringen då kvinnor fortfarande inte har lika möjligheter som män till att komma 

in i näringslivet och arbetslivet. Följande partier var närvarande: Ann-Christin Ahlberg (S), 

Gunvor G Ericson (MP), Sven-Olof Sällström (SD), Josefin Brink (V), Jenny Petersson (M), 

Tina Acketoft (L), Annika Qarlsson (C), Penilla Gunther (KD) (Arbetsmarknadsutskottet, 

Betänktande 2011/12:AU6).  

 

Det andra betänkandet 2013/14:AU4 Jämställdhet behandlar arbetsmarknadsutskottet 30 

motionsyrkanden om jämställdhet från den allmänna motionstiden hösten 2013. Dessa 

motionsyrkanden berör en jämställd lönekartläggning, jämställd arbetsmarknad, 

jämställdhetsplaner samt jämställdhetsintegrering. Även frågor rörande hedersrelaterat våld 

diskuteras, dock har dessa avgränsats bort för att informationen inte motsvarar syftet med 
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studien. Följande partier var närvarande: Ann-Christin Ahlberg (S), Gunvor G Ericson (MP), 

Mattias Karlsson (SD), Christina Höj Larsen (V), Jenny Petersson (M), Christer Nylander (L), 

Annika Qarlsson (C) och Penilla Gunther (KD) (Arbetsmarknadsutskottet, Betänkande 

2013/14:AU4). 
 

3.3 Idéanalys 
Den vetenskapliga metoden som har använts till uppsatsen är textanalys, vilket innebär att 

studieobjekten i samhällsvetenskapen består av texter som ursprungligen behandlar 

vetenskapliga problem (Bergström och Boréus 2013, 17). Inom området för textanalys har 

beskrivande idéanalys valts ut, där Beckman (2005) definierar idéanalys som studiet av hur 

man kritiskt kan granska de politiska budskap som framförs. Bergstöm och Boréus (2013) 

definierar en idé som en tankekonstruktion som till skillnad från attityder och intryck grundas 

på en viss stabilitet och kontinuitet (Beckman 2005, 9-13; Bergström och Boréus 2013, 140).  

 

Syftet med en beskrivande idéanalys innebär att texter studeras analytiskt, för att kunna hitta 

bakomliggande budskap vilket är relevant då partiernas ställningstagande ska klargöras. Inom 

beskrivande idéanalys är det även viktigt att det som inte uttrycks i texterna analyseras. 

Genom detta kan forskaren beskriva och undersöka relationen mellan budskapet i de 

betänkanden och bakomliggande orsaker till argumenten objektivt, vilket motsvarar syftet för 

studien (Beckman 2013, 9-13, 49-51). Denna metod passar väl till den utvalda feministiska 

teorin, då dess inriktningar och grundpelare möjliggör kategoriseringar av de politiska 

ståndpunkter som framförs i två betänkanden.  

 

Det finns ingen exakt modell för hur idéanalys ska utföras, vilket möjliggör för forskaren att 

kunna skapa en egen analysmodell som passar den teoretiska utgångspunkten. För att 

motsvara studiens beskrivande syfte har en begreppsanalys valts ut, där idealtyper av 

grundbegreppen inom feminismen definieras. Dessa uppmärksamma dessa grundbegrepp 

kommer att bidra med att partiernas idéer kan urskiljas och därefter analyseras (Bergström 

och Boreus 2013, 150- 156; Beckman 2005, 31-35).  

 

3. 4 Bearbetning 
Kodningen av materialet utförs genom att innehållet i två utvalda betänkanden jämförs med 

den analysmodell som presenterades i slutet av detta kapitel. För att besvara 
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frågeställningarna i uppsatsen jämförs partiernas argumentation med de tre utvalda 

feministiska inriktningarna. Analysschemat används för att både kategorisera dessa olika 

fenomen, men även att utgöra en grund för att analysen av texterna ska vara oberoende av 

forskare (Findahl 1981, 7). Efter detta sammanställs resultatet för frågeställningarna i både 

resultat och analys (se kapitel 4). 

 

Den första frågeställningen ” Hur definierar partierna i arbetsmarknadsutskottet jämlikhet och 

jämställdhet?” besvaras genom att studera de två betänkandena och undersöka hur partierna 

definierar jämlikhet, jämställdhet samt genus och kön (vilket ingår som två begrepp i 

analysmodellen). Sedan placeras partiernas argument i den feministiska inriktning (radikal, 

och liberalfeminism eller socialistisk feminism) som stämmer överens med påståendet.  

 

Frågeställningen ”Hur argumenterar riksdagspartierna i arbetsmarknadsutskottet för lösningar 

av kvinnors representation i svenska bolagsstyrelser?” bearbetas på liknande sätt som den 

första frågeställningen, där fokus sätts på de tre begreppen det personliga och det politiska, 

patriarkatet samt genus och kön. Dessa tre begrepp har i syfte att ge en överskådlig bild av 

materialet, samt att kategorisera till vilken feministisk inriktning som partiernas påståenden 

stämmer in på.  

 

För att besvara den sista frågeställningen ”Hur motiveras argumentationen ideologiskt, 

särskilt med utgångspunkt i feministisk teori?” används resultaten från tidigare 

frågeställningar. Dessa resultat analyseras med hjälp av de fyra grundbegreppen och därmed 

hittar kopplingar till de tre feministiska inriktningarna. I analysen kommer kodningsenheterna 

att utökas med de tre teoretiska feministiska inriktningarna som kategorier. Alla partier 

behöver nödvändigtvis inte tillhöra någon specifik feministisk ideologi, men innehållet 

kommer fortfarande att kunna granskas utifrån om det finns skillnader eller likheter med de 

tre feministiska inriktningarna.  

 

3.5 Analysmodell 
I kapitel 2 beskrevs hur feminismens fyra grundbegrepp förhåller sig inom de tre 

inriktningarna radikal, liberalfeminism och socialistisk feminism. Gemensamt för de tre 

feministiska inriktningarna är att de behandlar de fyra grundbegreppen patriarkat, det 

personliga och det politiska, genus och kön samt jämställdhet och jämlikhet.  
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För att besvara syftet med studien kommer de fyra grundbegreppen att kategoriseras i rader 

till vänster i modellen, och de tre feministiska inriktningarna kommer att utgöra kolumnerna.   

Genom att kategorisera partiernas ställningstaganden i de fyra grundbegreppen är syftet att ge 

läsaren en mer överskådlig bild. Det finns en risk för att modellen inte fångar upp allt som 

partierna uttrycker, vilket måste kommenteras i resultatet. Orsaken till denna risk är att 

modellen baseras på feminismens fyra grundbegrepp, som möjliggör att kunna kategorisera 

argumenten.  

 

Inom ramen för analysmodellen kommer de tre feministiska inriktningarna att beskrivas som 

idealtyper. Detta innebär att vissa delar av teorin är anpassad och kommer nödvändigtvis inte 

kommer att stämma överens med verkligheten (Beckman 2005, 31-35, 49-55). Informationen 

från modellen är skapad utifrån de fyra grundpelarna som beskrevs i kapitel 2. 

 

Begreppet patriarkat syftar i att respektive riksdagsparti får definiera sin syn på problemet 

med bristen av kvinnor i bolagsstyrelser. Beroende på vilka idéer som partierna framför kan 

dessa kategoriseras i ekonomiska faktorer (socialistisk feminism), inskränkningar i 

individerna rättigheter (liberalfeminism) eller om det beror på en könsmaktsordning inom 

familjen (radikalfeminism). I de fall där patriarkat inte benämns, beskrivs partiernas idéer 

kring hur de belyser problemet för att fortfarande bidra med en kartläggande beskrivning som 

motsvarar syftet (se kapitel 2).  

 

Nästa rad består av begreppet genus och kön, där partiernas beskrivningar av detta begrepp 

kategoriseras utefter exempelvis könsmaktsordning (radikalfeminism), klassförtryck 

(socialistisk feminism) eller om partierna ser medborgarna som individer (liberalfeminism). 

Hur partierna beskriver kön och genus bidrar med en utökad bild av hur partierna diskuterar 

bristen på kvinnors representation i bolagsstyrelser (se kapitel 2). 

 

Partiernas olika tillvägagångssätt kan delas in i hur mycket ansvar de vill ge till stat respektive 

individ, vilket fångas upp av det personliga och det politiska. Om partiernas idéer fokuserar 

till att ge staten makten att besluta med hjälp av lagstiftning kommer detta sorteras till 

radikalfeminism. Om idéerna återspeglar hur staten med hjälp av ekonomiska incitament kan 

möjliggöra för att fler kvinnor representeras i bolagsstyrelser kommer detta att sorteras till 

kolumnen socialistisk feminism.  De idéer som beskriver hur individerna eller företagen 
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själva kan skapa en jämn fördelning av kön inom bolagsstyrelser kategoriseras till 

liberalfeminism (se kapitel 2).  

 

Sista raden motsvaras av begreppet jämställdhet och jämlikhet, där målbeskrivning och 

förslag till detta ska fångas upp genom att analysera detta begrepp. Detta är mycket relevant 

då partierna kan beskriva om de anser att kvotering leder till jämlikhet och jämställdhet inom 

bolagsstyrelserna (radikalfeminism eller socialistisk feminism), eller om de tror på mer 

frivilligbaserade lösningar (liberalfeminism) (se kapitel 2). 

 

Tabell 1 – Analysram som ska användas för att besvara syftet med studien. 

 

3.6 Kriterier för forskningsdesign  
De kriterier för forskningsdesign som existerar är validitet, reliabilitet samt replikerbarhet 

(Bryman 2011, 76). Genomgående för de tre forskningskriterierna är att analysramen (som 

presenterades i föregående avsnitt) består av tydliga begrepp som gör att resultat och analys 

kan utföras oberoende av forskare (Beckman 2005, 31-35). Beskrivningen och syftet med de 

fyra grundbegreppen inom feminismen beskrivs i avsnitt 3.5.  

 

Feministisk inriktning Radikalfeminism Socialistisk feminism Liberalfeminism 

Patriarkat Könsmaktsordningen 
inom familjen där 
kvinnan underordnas 
mannen 

Den ekonomiska faktorn i form 
av kapitalism skapar 
klassförtryck 
 

Ojämlika fördelningen av 
rättigheter i samhället 
 

Kön och genus Problemet innefattar 
att kvinnan 
underordnas mannen 

Klassförtryck där kvinnor 
underordnas männen. Kvinnan 
är ekonomiskt beroende av 
mannen. 

Ser på människor som 
individer 
 

Det personliga och det 
politiska) 

Könsmaktsordningen 
inom familjen 
genomsyrar alla 
nivåer i samhället. 
Slår ihop det 
personliga med det 
politiska 

Slår ihop det personliga med det 
politiska 

Kvinnor ska få tillgång till den 
politiska sfären, men 
individerna ska fortfarande 
besluta som sin egna 
personliga sfär. Särskiljer det 
personliga och det politiska 

Jämlikhet och jämställdhet Uppnås genom 
revolutionär 
förändring (kvotering) 
 

Uppnås genom radikal 
förändring av maktstrukturer 
(kvotering) 
 

Uppnås genom att kvinnor får 
tillgång till den politiska 
sfären, och att individerna 
själva får bestämma över den 
personliga sfären. 
(frivilligbaserade lösningar) 
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Validitet avser om forskaren mäter det som motsvarar syftet med studien (Lantz 2014: 42-

44). Detta kan påverkas genom val av teori och metod, om teorin inte passar väl med metoden 

kommer detta att påverka validiteten negativt (Bergström och Boréus 2013, 82-85). För denna 

uppsats passar feminism väl med idéanalys då feminismens inriktningar centrerar kring de 

fyra grundbegreppen patriarkat, genus och kön, det personliga och det politiska samt 

jämlikhet och jämställdhet. Genom att kartlägga partiernas idéer genom indelningen av dessa 

fyra grundbegrepp kommer studiens syfte att besvaras. För att forskaren inte ska kunna 

påverka validiteten i studien har tydliga kategorier beskrivits och presenterats i avsnitt 3.5 I de 

fall där innehållet i betänkanden inte passar kategorierna i analysschemat kommer detta att 

kommenteras i resultatet. Inom ramen för denna studie kommer validitetskriteriet att vara 

uppfyllt, då syftet tydligt urskiljer att riksdagspartiernas ställningstagande rörande kvinnors 

representation i bolagsstyrelser, vilket kommer att granskas genom innehållet i två 

betänkanden. Även de riktade urvalen påverkar validiteten positivt, då det är större chans att 

studien mäter syftet genom att forskaren själv får skapa metoden och välja den teoretiska 

utgångspunkten som bäst besvarar syftet.  

 

Reliabilitet innebär att tillförlitligheten i resultaten är högt. Om det saknas visst innehåll ur 

betänkandet påverkas reliabiliteten i studien negativt. Detta sprids även till att påverka 

resultat, analys och diskussion negativt (Bryman 2011, 49). Riksdagen kontrollerar 

betänkanden, vilket gör att brister i textinnehåll korrigeras. (Wägnerud 1999, 26). Tydliga 

kategorier påverkar reliabiliteten positivt, då alla forskare kan kunna utföra studien med 

samma tillförlitliga resultat (Findahl 1981, 19).  

 

Kriteriet för replikering innebär att resultatet blir detsamma om det återupprepas av en annan 

forskare, vilket är väldigt likt reliabilitet (Alvesson och Sjöberg 2008, 17; Bryman 2011, 49). 

För att säkerställa detta har metoden och teorin presenterats i kapitel två och tre, samt riktade 

urval utförts. Detta kriterium uppfylls förutsatt att forskaren studerar analysschemat och 

begreppsbeskrivningen i kapitel 2 där innehållet i två betänkanden först ska delas in i de tre 

feministiska inriktningarna för att urskilja om argumentationen grundas på olika idéer.  

 

4. Resultat  
I detta kapitel ska uppsatsens två första frågeställningar besvaras genom att partiernas 

argument kategoriseras i analysschemat som presenterades i avsnitt 3.5. För att kunna 
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kartlägga partiernas ställningstaganden har resultatet för varje parti presenterats separat, vilket 

syftar i att underlätta för läsaren. Resultatet som presenteras i detta kapitel motsvaras av vad 

partierna skriftligen har uttryckt i de två betänkanden. I de fall där det inte finns något resultat 

att presentera kommer detta att kommenteras. 

 

4.1  Vänsterpartiet  
Nedan presenteras resultatet av vänsterpartiets framförda idéer i betänkande 2013/14:AU4 

och betänkande 2011/12:AU6. Inom begreppet patriarkat beskriver Vänsterpartiet att 

problemet grundas på könsdiskriminering inom arbetslivet i form av kränkningar, strukturer 

och maktförhållanden (Betänkande 2013/14:AU4).  

 

Problematiken finns även inom den ekonomiska jämställdheten (Betänkande 2011/12:AU6). 

Här beskriver vänsterpartiet att deras politik visar på hur klassperspektivet fördjupar 

ojämlikheten mellan könen, och att en borgerlig politik urholkar förutsättningarna för ett 

jämställt samhälle (Betänkande 2013/14:AU4). Jämställhet sammanlänkas med makt, där 

kvinnor inte ska behöva drabbas av ekonomisk förlust på grund av sitt kön. Det råder ingen 

brist på kunskap om hur makt och resurser fördelas ojämnt i samhället, detta syns i både 

löneskillnader samt diskriminering på arbetsmarknaden. (Betänkande 2013/14:AU4). Mer 

diskussion om kön och genus förs inte i respektive betänkanden. 

 

Inom det personliga och det politiska betonar Vänsterpartiet vikten av att politiken ska vara 

systematisk och konsekvent genom att omfördela makt och resurser. (Betänkande 

2011/12:AU6). En progressiv politik benämns, där den nuvarande jämställdhetspolitiken 

beskrivs vara ett framsteg baserat på feministiskt arbete.  

 

Partiet beskriver att den ekonomiska politiken är grundstenen för att uppnå jämställdhet i 

samhället (Betänkande 2013/14:AU4). Inom jämlikhet och jämställdhet föreslås även 

kvotering av kvinnor till svenska bolagsstyrelser. (Betänkande 2011/12:AU6). Inga fler 

policyförslag presenteras i betänkande 20103/14:AU4. Kvotering föreslås endast i betänkande 

2011/12:AU6.  
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4.2 Miljöpartiet 
Larsen benämner att problemet även ligger i hur den nuvarande politiken snävar in synen och 

gör att patriarkala normer i samhället upprätthålls (Betänkande 2013/14:AU4). Vidare nämns 

inga fler idéer som tillhör kategorin patriarkatet. 

 

Representationen i bolagsstyrelser beskrivs vara ett exempel på ett problem som inte löses av 

den nuvarande regeringen. I området för genus och kön tar Miljöpartiet upp normer i 

samhället. Dessa beskrivs vara en gammaldags syn på hur en man är familjeförsörjare och att 

män därför upplever sig hotade i sin samhällsposition. (Betänkande 2013/14:AU4). 

 

Miljöpartiet beskriver att en lösning på problemet skapas genom förebyggande arbete införs, 

samt en satsning i form av statliga resurser (Betänkande 2011/12:AU6). För att uppnå en jämn 

fördelning av maktpositioner i samhället behövs en diskussion om mansnormer och 

maskulinitet. När kunskapen höjs kan långsiktigt hållbara strukturer skapas (Betänkande 

2013/14:AU4). 

 

Miljöpartiet påpekar att det saknas konkreta åtgärder och insatser för att uppnå jämställdhet. 

De konstaterar även att det saknas konkreta insatser och åtgärder för att kunna uppnå ökad 

jämställdhet. I policyförslag anser miljöpartiet att lösningen är kvotering till bolagsstyrelser. 

Partiet diskuterar inte jämlikhet. (Betänkande 2011/12:AU6).  

 

4.3 Socialdemokraterna  
Socialdemokraterna beskriver inte patriarkatet, därför följer en beskrivning av partiets idéer 

om problemet. En del av problemet beskrivs vara att kvinnor medvetet exkluderas från 

maktens korridorer trots att de är mer utbildade än män (Betänkande 2011/12:AU6). 

Resultatet av exkluderingen blir att kvinnor inte får tillgång till halva makten och hela lönen 

(Betänkande 2013/14:AU4). Ahlberg bemöter även argumentet med att kvinnor har den 

kompetens som behövs för att sitta i bolagsstyrelser (Betänkande 2013/14:AU4).  

 

Genus och kön är tätt sammanlänkade med attityder i samhället, där yngre män anses vara 

mer positiva till att fler kvinnor sitter i bolagsstyrelser. Att äldre män inte tycker detta beror 

på att män känner sig hotade vilket resulterar i att kvinnor inte får sitta i bolagsstyrelser 

(Betänkande 2013/14:AU4).  
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Inom det personliga och det politiska benämns ekonomin som den främsta faktorn till att 

kvinnors makt och inflytande i arbetslivet påverkas negativt, då kvinnor även har mindre i lön 

i jämförelse med män (Betänkande 2011/12:AU6). Ahlberg betonar att utredningar inte är 

tillräckligt med åtgärder för att lösa problemet (Betänkande 2013/14:AU4). För att utveckla 

en lösning på problemet krävs politiska beslut som anses vara viktiga förutsättningar för ett 

jämställt samhälle (Betänkande 2011/12:AU6). Anledningen till att politiska beslut behövs är 

att staten inte har möjlighet till att påverka kvinnor som befinner sig i det privata näringslivet 

(Betänkande 2011/12:AU6).  

 

Socialdemokraterna beskriver att rättvisa och mänskliga rättigheter handlar om jämställdhet. 

Även arbetet med ekonomisk jämställdhet måste ta plats, då detta påverkar hur män och 

kvinnor har för jämställda villkor. Genom att politiska beslut tas föreslår socialdemokraterna 

att policyförslaget är kvotering till bolagsstyrelser. Dessa politiska beslut kommer att uppnå 

ett jämställt samhälle för att när staten är med i processen kommer detta resultera i att kvinnor 

inte diskrimineras på arbetsmarknaden (Betänkande 2011/12:AU6). Jämställdhet diskuteras 

inte i betänkande 2013/14:AU4, och inga idéer om jämlikhet beskrivs i något av de 

betänkanden.  
 

4.4 Centerpartiet 
Det finns en skev fördelning mellan män och kvinnor, vilket innebär att könsstrukturer som 

finns inom resursfördelning behöver synliggöras. (Betänkande 2011/12:AU6). Partiet nämner 

inte patriarkatet, och i betänkande 2013/14:AU6 finns inga fler kommentarer om hur partiet 

ser på problemet.  

 

Inom kön och genus beskriver Centerpartiet att regeringen ska fortsätta jobba med 

jämställdhetsintegrering, vilket i sin tur kommer att lösa problemet med makt, lön och kön. 

Inga fler idéer om genus och kön framförs (betänkande 2011/12:AU6). 

 

Det läggs stort fokus på det personliga, där partiet betonar att processen börjar i att skapa en 

medveten jämställd skola, och att dessa sedan kommer att påverka individernas yrkesval. 

Inom det politiska föreslås att regeringen ska fortsätta jobba med jämställhet genom de fyra 

delmål som finns betänkande 2011/12:AU6).  
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I betänkande 2013/14:AU4 beskrivs den ekonomiska politiken vara grunden till allt arbete 

med jämställdhet. I Centerpartiets anförande beskrivs regeringens fyra delmål för att uppnå 

jämställdhet (betänkande 2011/12:AU6). Centerpartiet beskriver att problemet ska lösas 

genom regeringens jämställdhetsintegrering, där strategin för jämställdhet på 

arbetsmarknaden och i näringslivet genomsyra hela utbildningssystemet. Detta kommer att 

lyckas genom att resurser fortsätter att tilldelas under den kvarvarande tiden av 

mandatperioden (Betänkande 2011/12:AU6). Inga beskrivningar om jämlikhet tas upp i 

respektive betänkande. 
 

4.5 Liberalerna 
Liberalerna beskriver att problemet handlar om makt, kön och lön, där kvinnors 

representation på ledande poster inom näringslivet diskuteras. Detta är ett problem för att 

även om framsteg har gjorts, så har dessa skett alldeles för långsamt. Problemet bottnar i att 

det ska löna sig för kvinnor att vidareutbilda sig. Partiet diskuterar inte patriarkatet som 

begrepp.  

 

Inom området för genus och kön beskriver Liberalerna att en kvoteringslagstiftning skulle ha 

motsatt effekt. innebära att bolagen skakar fram kvinnor, vilket i sin tur utarmar kvinnor på de 

verkligt beslutsfattande posterna då dessa inte är i bolagsstyrelserna (Betänkande 

2011/12:AU6). I betänkande 2013/14:AU4 presenteras att antalet bolagsstyrelser med endast 

män har minskat, där problemet utökas till att det inom flertalet företagsledningar saknas 

representation av kvinnor. Inga fler kommentarer om genus och kön görs i respektive 

betänkande.  

 

Enligt Liberalerna krävs ett långsiktigt arbete för att förändra strukturer och attityder. Inom 

det personliga och det politiska vill liberalerna dela ansvaret på kommuner, landsting och 

regioner (Betänkande 2011/12:AU6). Liberalerna påpekar att män och kvinnor inte har 

samma möjligheter bara för att det inom stora delar av arbetslivet är jämställt (Betänkande 

2011/12:AU6). Jämlikhet tas inte upp i något av de utvalda betänkandena. 
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4.6 Nya Moderaterna  
Enligt Nya Moderaterna ligger problemet i strukturer, fördomar och förlegade ideal hindrar 

individens frihet. Att kunna stanna kvar i arbetet och kombinera detta med familjelivet anses 

också vara en del av problemet (Betänkande 2011/12:AU6). Partiet nämner inte patriarkatet. 

 

Partiet beskriver inom området för genus och kön att arbetsmarknaden kännetecknas av en 

könsmässig segregering där män och kvinnor till stor andel arbetar i olika yrken och sektorer. 

Detta har en stor roll när det gäller strukturer, normer och möjligheter på arbetsmarknaden. 

Skillnader i män och kvinnors möjligheter i att komma in på arbetsmarknaden i näringslivet, 

och ojämlika karriärmöjligheter synliggörs. Orsaken av detta anses vara att kvinnor arbetar 

mer deltid än vad män gör (Betänkande 2013/14:AU4).  

 

Nya Moderaterna beskriver att inom den nuvarande processen syftar regeringens politik i att 

bryta de system som upprätthåller en ojämlik fördelning av makt, resurser och möjligheter 

mellan könen (Betänkande 2011/12:AU6). Nya Moderaterna argumenterar för att det inte är 

statens roll att lagstifta om attitydförändringar. Beslut ska tas vid köksbordet då det är upp till 

individen själv att bestämma. Ingen person ska behöva begränsa sitt liv baserat på 

traditionella könsmönster, eller omvärldens förväntningar. Detta gör att alla ska kunna 

bedömas utifrån sina personliga egenskaper och inte utifrån kön, ras, social grupp, eller någon 

annan grupptillhörighet (Betänkande 2011/12:AU6). Inga fler policyförslag diskuteras i 

betänkande 2013/14:AU4.  

 

Det finns stora brister i jämställdheten, där män och kvinnors lika möjligheter att komma in 

på arbetsmarknaden och näringslivet är ojämlikt (betänkande 2011/12:AU6). Jämställdhet 

anses vara en viktig fråga för att den bidrar till ekonomisk tillväxt genom att män och 

kvinnors kreativitet och kompetens tas tillvara (Betänkande 2013/14:AU4). I betänkande 

2013/14:AU4 beskriver moderaterna att alliansen kommer att fortsätta prioritera reformarbete, 

vilket inleddes under förra mandatperioden. Andra processer till att lösa problemet ligger i 

attityder och val (Betänkande 2013/14:AU4). Jämlikhet diskuteras inte i respektive 

betänkande.  

 

 

 



	 	 24	
	

4.7 Kristdemokraterna  
I betänkande 2013/14:AU4 konstaterar Pernilla Gunther att kvinnor och män har olika 

möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och i näringslivet, och att problemet delas i att 

kombinera arbete med familjeliv. Patriarkatet diskuteras inte i respektive betänkande.  

 

Inom genus och kön beskrivs bristen på representation av kvinnor i ledande befattningar 

resultera i en könssegregering arbetsmarknaden. Ett förslag tas upp i slutet av betänkande 

2013/14:AU4 där kvinnor ska lyftas fram på redan befintliga poster som förebilder. Detta 

kommer att ge goda exempel, och därmed vara en början till att förändra grundvärderingarna i 

samhället (Betänkande 2013/14:AU4). 

 

Inom det personliga och det politiska diskuteras lösningar, där Kristdemokraterna anser inte 

att det ligger i regeringens roll i att påverka arbetsmarknadens olika parter. Förslaget riktar sig 

in på tillit till dessa parter på arbetsmarknaden (Betänkande 2013/14:AU6). Även lösningar 

som grundläggande värderingar, som ska genomsyra allt, tas upp. Dessa värderingar börjar 

inom barnuppfostran som sedan påverkar barnen i sitt vuxna arbetsliv (Betänkande 

2011/12:AU6).  Detta görs på basis av att familjer har olika behov, och att staten därför inte 

ska lagstifta om förändringar utan att detta är upp till individerna själva att bestämma 

(Betänkande 2013/14:AU4).  

 

Långsiktiga åtgärder genom jämställdhet ska vara en genomgående princip som föreslås 

(Betänkande 2013/14:AU4). Kristdemokraterna anser att jämställdhet måste bottna i 

samhällets och individens värderingar. De beskriver att resurser som läggs på satsningar inom 

jämställdhet blir obetydliga ifall att individerna inte har en grundvärdering som säger att alla 

människor är unika, men har samma värde. Detta innebär att varje människa ska kunna 

bestämma över sin ekonomi, leva på sin lön och inte behöva vara beroende av andra runt 

omkring sig (Betänkande 2013/14:AU6). Jämlikhet tas inte upp i något av betänkandena.  

 

4.8 Sverigedemokraterna  
Sverigedemokraterna anser det möjligtvis kan vara manliga strukturer som gör att kvinnor 

inte tar plats i bolagsstyrelserna, men talar även om att kvinnor själva har ett ansvar i detta 

genom val av yrke, utbildning och karriärvägar. Däremot konstateras en överrepresentation av 
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män i bolagsstyrelserna, med orsak av de olika livsval som män och kvinnor gör (betänkande 

2011/12:AU6).  

 

Partiet är det enda som erkänner att kön och könsidentitet är ett samspel mellan biologiska 

och sociala faktorer (betänkande 2013/14:AU4). Vidare nämns inga fler idéer som tillhör 

kategorin genus och kön.  

 

Inom det personliga och det politiska menar Sverigedemokraterna att staten inte ska ha i 

uppgift att ersätta gamla tvingande normer med nya tvingande normer (Betänkande 

2013/14:AU4). Sverigedemokraterna fokuserar på att låta individerna själva ha ett ansvar för 

att komma tillrätta med problemen (Betänkande 2011/12:AU6). Betoningen ligger främst på 

att kvotering inte är rätt process eller policyförslag då detta är diskriminering. Processer 

nämns inte i betänkande 2013/14:AU4. Sverigedemokraternas policyförslag är att låta 

problemet vara, för att det med tiden kommer att själv regleras.   

 

Sverigedemokraterna argumenterar mot kvotering då detta anses vara diskriminerande att 

särbehandla individer (Betänkande 2011/12:AU6). Detta påstående stöds även i betänkande 

2013/14:AU4 där principen om likhet inför lagen beskrivs vara argumentet mot kvotering. 

Jämställdhetspolitiken ska ha utgångspunkt i att förbättra livssituationen för både kvinnor och 

män, vilket sker genom SD:s budgetsatsning (Betänkande 2013/14:AU4). Enligt 

Sverigedemokraterna är jämställdheten inte är en kvinnofråga, utan att det är en fråga om män 

och för män (Betänkande 2011/12:AU6). Enligt Sverigedemokraterna innebär jämställdhet att 

kvinnor och män ska tillkänna samma rättigheter, värde, vara lika inför lagen samt känna 

trygghet i ekonomisk, fysisk och social bemärkelse (Betänkande 2013/14:AU4). 

 

5. Analys 
I detta avsnitt besvaras den sista frågeställningen ”Hur motiveras argumentationen 

ideologiskt, särskilt med utgångspunkt i feministisk teori?”. Detta avsnitt bygger på resultatet 

som presenterades i kapitel 4. 

 

5.1 Vänsterpartiet  
Vänsterpartiet motiverar att problemet ligger i strukturer och maktförhållanden, vilket är 

motsvarigheten till radikalfeministers patriarkat. Partiet motiverar att detta grundar sig i kön, 
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där kvinnor drabbas negativt genom ekonomiska förluster. Här nämns klassperspektivet, 

vilket påminner om hur socialistisk feminism definierar sin problembeskrivning. Inom genus 

och kön utspelar sig dessa klassperspektiv till att fördjupa ojämlikheten mellan könen, vilket 

också följer socialistisk feminisms spår. Vidare benämns att jämställdhet och makt 

sammanläkas, där kvinnor drabbas av ekonomiska konsekvenser på grund av sitt kön. Detta 

påstående är väldigt svårt att definiera kring en enda inriktning, då detta snarare återspeglas 

både i radikalfeminism och socialistisk feminism.  

 

Partiet liknar återigen en blandning av socialistisk feminism och radikalfeminism när 

begreppet det personliga och det politiska diskuteras. Det främsta fokus som vänsterpartiet 

lägger är att staten ska ha makt till att kunna omfördela makt och resurser genom sin politik. 

Detta gör att paritet återigen hamnar någonstans mellan radikalfeminism och socialistisk 

feminism. Vänsterpartiets beskrivning av jämlikhet och jämställdhet kombineras både 

omstrukturering och kvotering som medel, vilket relateras till policyförslag inom både 

socialistisk feminism och radikalfeminism. Genomgående blir slutsatsen av detta att 

Vänsterpartiets utgångspunkt är en blandning mellan socialistisk feminism och 

radikalfeminism.  

 

5.2 Miljöpartiet 
Miljöpartiet beskriver att problemet ligger i att starka patriarkala normer upprätthålls i 

samhället. Här slås patriarkatet ihop med genus och kön, då dessa normer gör att kvinnor 

förtrycks i egenskap av sitt kön. Normer och kön relateras till patriarkala värderingar vilket 

gör att problem motsvarar radikalfeminismens teoretiska syn på problembeskrivningen.  

 

Inom process kräver partiet att stora förändringar behöver ske vilket motsvaras av processen 

inom socialistisk feminism. Partiet nämner vidare att kunskapen kring dessa normer behöver 

öka, vilket sammanfaller med radikalfeminismens metod medvetandehöjning (se kapitel 2,5). 

I jämlikhet och jämställdhet uttrycker miljöpartiet att staten ska införa kvotering som medel 

för att lösa problemet med kvinnors representation som motsvaras av radikalfeminismens syn 

på policyförslag. Här slås statens centrala roll ihop (det politiska) med jämlikhet och 

jämställdhet. Alla grundbegrepp relateras till radikalfeminismens utgångspunkter. 
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5.3 Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna beskriver att problemet grundas i hur kvinnor exkluderas från makten, 

där ekonomin anses vara en orsak. Kvinnors exkludering från makten är baserat på deras kön. 

Detta problem liknas vid socialistisk feminism, som beskriver klassförtrycket grundas i 

sociala och ekonomiska maktstrukturer. Det är tydligt att socialdemokraterna slår ihop det 

personliga och det politiska, där de betonar att förändring krävs genom politiska beslut. Detta 

kan liknas vid både radikalfeminism och socialistisk feminism. Inom området för jämlikhet 

och jämställdhet beskrivs arbetet med den ekonomiska jämställdheten, vilket klart och tydligt 

tillhör socialistisk feminism. Sammanfattningsvis blandar Socialdemokraterna utgångspunkter 

från både radikalfeminism och socialistisk feminism.  

 

5.4 Centerpartiet 
Centerpartiet beskriver att skeva fördelningar mellan könen orsakas av könsstrukturer, vilket 

relaterar till radikalfeminismens syn på både patriarkat samt kön och genus. Inom kön och 

genus beskrivs den skeva fördelningen mellan kvinnor och män grundas på en ojämlikhet, 

som liknas vid liberalfeminismens syn på problemet.  

 

Centerpartiets beskrivning av det personliga och det politiska centreras till hur företag ta egna 

beslut, vilket särskiljer det personliga och det politiska. Detta begrepp placeras inom 

kategorin liberalfeminism. För att uppnå jämlikhet föreslår partiet fortsatta implementeringar 

av regeringens jämställdhetsintegrering. Detta tolkas som att partiet hellre föreslår 

frivilligbaserade lösningar, vilket tillhör liberalfeminism.  

 

5.5 Liberalerna 
Liberalerna beskriver att problemet består av makt, lön, och kön där fokus hamnar på att det 

ska löna sig för kvinnor att utbilda sig. Här slås kvinnors rätt till utbildning (det politiska) 

ihop med kvinnors grundläggande rättigheter till makt, lön och kön vilket hör till 

liberalfeminismen. Idéer om kön och genus behandlar hur en kvoteringslagstiftning resulterar 

i en negativ effekt på kvinnor som grupp. Vidare diskuteras inte mer genus och kön, vilket gör 

detta grundbegrepp omöjligt att kategorisera.  
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Inom det personliga och det politiska vill liberalerna fördela ut ansvaret på kommun, 

landsting och regioner. Detta resultat gör också att begreppet inte kan kategoriseras till någon 

av de tre feministiska inriktningarna. Inom jämlikhet och jämställdhet betonar liberalerna att 

kvinnor och män inte har samma möjligheter till att delta i arbetslivet, vilket indikerar att 

kvinnorna inte har lika tillgång till den politiska sfären. Baserat på detta liknar idéerna om 

jämställdhet liberalfeminismen.  

 

5.6 Nya Moderaterna 
Nya Moderaterna beskriver att problemet bottnar sig i att individens frihet begränsas av 

strukturer, fördomar och förlegade ideal. Partiet beskriver att det finns en ojämlikhet mellan 

könen som grundas i ekonomiska förutsättningar. Detta leder även till att arbetsmarknaden 

blir könssegregerad. Problemet kategoriseras främst i liberalfeminismens utgångspunkt i 

problem, men att ekonomiska faktorer är grunden till ojämlikhet liknas mer vid socialistisk 

feminism. Inom genus och kön konstaterar partiet att arbetsmarknaden är könssegregerad, och 

påpekar att strukturer och normer finns. Detta liknas främst med radikalfeminismen.  

 

Inom både det personliga och det politiska samt jämlikhet och jämställdhet beskriver Nya 

Moderaterna individbaserade lösningar. Alla ska kunna bedömas utifrån sina personliga 

egenskaper, vilket liknas vid liberalfeminismens syn på frivilligbaserade lösningar.  

 

5.7 Kristdemokraterna 
Kristdemokraterna beskriver att problemet ligger i normer och värderingar i samhället. 

Ojämlikhet mellan könen beskrivs inom möjligheterna till att komma in i näringslivet och 

arbetsmarknaden som främst liknas vid liberalfeminismens syn på problem. Inom genus och 

kön diskuteras den könssegregerade arbetsmarknaden, men inga idéer kan kopplas till någon 

av de feministiska inriktningarna.  

 

I begreppen det personliga och det politiska samt jämlikhet och jämställdhet framför 

Kristdemokraterna att individen själv ska ha möjlighet att bestämma över sitt liv. Individens 

värderingar som ska formas från barnuppfostran, som till slut kommer att påverka individerna 

i arbetslivet. Detta är en renodlad liberalfeministisk inkrementell process där fokus ligger på 

förändring hos individerna. Förslagen liknas mest vid liberalfeminismens frivilligbaserade 

lösningar, vilket gör att partiets utgångspunkt främst tillhör liberalfeminism.  
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5.8 Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraternas beskrivning av problemet är att kvinnor både ska ha möjlighet till att ta 

plats i bolagsstyrelserna, men även att de stöttas med hjälp att rätt utbildning. Manliga 

strukturer diskuteras kort, men detta grundas i individernas livsval där varken patriarkat eller 

klassförtryck nämns. Därmed finns ingen motsvarighet till problem inom analysschemat.  

I genus och kön erkänner partiet kön och könsidentitet som ett samspel mellan biologiska och 

sociala faktorer. Detta liknas mest vid den socialistiska feminismens definition av kön och 

genus. 

 

Inom det personliga och det politiska beskriver Sverigedemokraterna att individerna själva 

ska ha makten att bestämma över sina egna livsval. Denna åsikt speglas även i begreppet 

jämlikhet och jämställdhet, där partiet återigen betonar individens fria rättigheter. Både inom 

det personliga och det politiska framförs individbaserade lösningar som därmed tillhör 

liberalfeminismen.  

 

6. Diskussion 

6.1 Diskussion av resultat och analys 
Det finns en stor skillnad mellan hur partierna kategoriserar patriarkatet, jämlikhet och 

jämställdhet, kön och genus samt det personliga och det politiska. Baserat på resultatet 

(kapitel 4) och analysen (kapitel 5) i är partiernas utgångspunkter främst generaliserbara till 

denna studie.   

 

6.1.1 Patriarkatet (problem) samt kön och genus  

Den största slutsatsen som kan dras är att beskrivningen av patriarkatet (eller problemet) är 

tätt sammanlänkat till begreppet kön och genus. En anledning till detta är att kön och genus 

kan bidra till en mer överskådlig bild av partiernas idéer om problemet.  

 

De partier som beskriver att problemet baseras på ojämlikhet mellan könen brukar presentera 

liberalfeministiska processer och policyförslag. Dessa partier är främst C, M, L, KD samt SD. 

I analysen påvisades att M, L, KD och SD tillhörde liberalfeministiska utgångspunkter inom 

de fyra grundbegreppen. Resultatet av att partier som tillhör högerskalan tenderar att liknas 
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vid liberalfeminism är inte förvånande då deras grundideologier baseras på att individerna ges 

mer ansvar. Även det faktum att M, L, KD (och C) satt i regeringsställning gör att de antas ha 

liknande syn på vilka roller stat, individ och samhälle har. Detta synsätt kan vara 

grundorsaken till att de fyra partiernas resulterat tillhör liberalfeministiska utgångspunkter, 

vilket uppsatsen bekräftar.  

 

Partierna V och MP har blandade problembeskrivningar som gör att de klassificeras inom 

både radikalfeminism och socialistisk feminism. Detta kan bero på att radikalfeminism och 

socialistisk feminism är nära besläktade då båda belyser patriarkatet som problem. Inom 

jämlikhet och jämställdhet för radikalfeminism och socialistisk feminism beskrivs att radikala 

förändringar respektive revolutionära förändringar behövas. Dessa kategoriseringar liknar 

varandra, vilket grundas i att radikalfeminismens problemdefinition gör att radikala 

förändringar behövs. S skiljer sig här då de klassificerar problemet som ekonomiska 

strukturer, vilket påverkar deras policyförslag till att vara omstrukturering genom både 

ekonomiska medel och kvotering.   

 

6.1.2 Jämlikhet och jämställdhet, samt det personliga och det politiska 

Inom begreppet jämlikhet och jämställdhet tog de flesta partierna endast upp jämställdhet, 

vilket måste uppmärksammas. En annan slutsats som kan dras är att begreppen jämlikhet och 

jämställdhet samt det personliga och det politiska oftast var sammanlänkade. De partier som 

hade liberalfeministiska slutsatser inom det personliga och det politiska argumenterade oftast 

för frivilligbaserade lösningar som resulterade i jämlikhet och jämställdhet. Partierna som 

befinner sig på högerskalan (C, KD, L, M) tenderar att ligga åt liberalfeminismen, som gör en 

skillnad mellan det politiska och det personliga. Liberalfeminismen anser att individen ska ha 

möjlighet till att fatta egna beslut som rör dennes liv.  

 

De partier som ligger på vänster skalan har mest liknelser med både radikalfeminism och 

socialistisk feminism. Detta beror på att inom dessa inriktningar slås det personliga ihop med 

det politiska, vilket är anledningen till varför de anser att förändringen behöver ske på alla 

samhällsplan.  

 

Staten får en större makt när det personliga slås ihop med det politiska för att socialistisk 

feminism och radikalfeminism anser att staten har rätt till att besluta om saker som rör 

individens frihet (det personliga). Det råder en stor skillnad när man jämför synsättet på det 
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personliga med det politiska, vilket anses vara en anledning till att partierna framhäver olika 

problem, process och policyförslag inom ramen för denna studie.  

 

Begreppet det personliga och det politiska visar hur riksdagspartierna vill åstadkomma en 

förändring, där tydliga kopplingar till resterande grundbegrepp kan utläsas. De partier som 

anser att processen ska vara av långsiktig karaktär (M, L, C, KD, SD) är starkt mot kvotering 

som medel. Detta med anledning av att för att kvotering anses vara en ”quick fix”. Partierna 

som är för revolutionära förändringar (S, V, MP) anser att kvotering behövs som medel då 

förändringen behöver ske på kort sikt. Förslaget kvotering som medel för att öka kvinnors 

representation i svenska bolagsstyrelser grundas i problemdefinitionen.  

 

Sammanfattningsvis tillför partierna på högerskalan liknande problemdefinitioner då de anser 

att grundansvaret ska läggas på individen. Därmed blir policyförslagen att reglering ska ske 

genom frivilligbaserade lösningar. De återstående partierna (V, MP, S) föreslår kvotering då 

de anser att staten har ansvaret att ta politiska beslut inom detta område. Här finns alltså 

kopplingar mellan problemdefinitionen och vilka lösningar som föreslås.  

 

6.2 Jämförelse med tidigare forskning 
Genomgående i resultat och analys kan återkopplingar hittas till litteraturöversikten. Den 

tidigare forskningen har framfört hur länge kvoteringsdebatten har pågått, varför det finns en 

skillnad mellan de olika ländernas synsätt samt vilka typer av argument som framförs. 

 

Riksdagspartiernas olika definitioner av de fyra grundbegreppen kan förklara varför debatten 

om kvinnors representation i svenska bolagsstyrelser har pågått i över 12 år (Se Freidenvall & 

Hallonsten 2013). Slutsatserna från forskningen stämmer väl överens med resultaten i 

uppsatsen (Se kapitel 4 och 5). Detta beror på partiernas skiljelinjer och utgångspunkter. 

Alliansens synsätt på grundbegreppen gjorde att frivilligbaserade lösningar användes som 

styrning för att uppnå den inkrementella förändringsprocessen. Detta utövades under 

mandatperioden (och än idag) genom policyn svensk kod för bolagsstyrning. Oppositionen 

argumenterade däremot för kvotering då de anser att jämställdhet behöver ske inom kort sikt. 

För att en kvoteringslagstiftning ska kunna införas krävs det att antingen alliansens partier 

ändrar problemformulering (vilket inte är troligt) eller ett regeringsskifte där 

oppositionspartierna ges möjlighet att implementera deras idéer.  
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De argument som förs mot kvotering handlar mer om synen på statens roll, där partierna som 

ligger på högerskalan anser att staten inte ska lagstifta om kvotering som åtgärd. Detta ska 

vara upp till individerna själva, däremot framfördes inte något argument om risken för att 

kompetensen kommer att minska om kvotering införs, vilket är ett vanligt argument mot 

kvotering (Se Zetterberg 2008).  

 

I kapitel 2 presenterades en studie av Pande & Ford (2011), där effekter av kvotering i både 

partier och bolagsstyrelser undersöktes. Deras slutsatser var att kvotering till politiska 

församlingar hade en betydande effekt, vilket relaterar till att de partierna kan göra detta för 

att attrahera fler väljare. Inom bolagsstyrelser kan inte detta göras då bolagen inte har i 

uppgift att attrahera väljare, utan snarare att effektivisera sitt bolag. Argumentationen för eller 

mot kvotering relateras även till att analysenheterna ändras från partier till medborgare. Hur 

varje bolagsstyrelse ska kunna bli mer effektivt finns det inget rakt svar på, då alla bolag inte 

är likadana. Detta kan vara ytterligare en orsak till varför riksdagspartierna på högerskalan 

argumenterar för att individerna själva ska få besluta över bolagsstyrelserna. Argumentet 

stödjs av liberalfeminismens syn på det personliga och det politiska, vilket har presenterats i 

kapitel 6.1.  

 

 I forskningsartiklarna av Teigen (2012), Nordic Innovation Centre (2006) och Oxelheim et al 

(2006) framfördes olika anledningar till att kvoteringsdebatten spridits till omvärlden. Teigens 

argument om att en jämn fördelning av könen i bolagsstyrelser anses ha ett samband med den 

ökande ekonomiska utvecklingen inom företaget. Detta återspeglas i socialistisk feminismens 

synsätt på hur ekonomiska medel kan skapa en förändring. Slutsatserna från Nordic 

Innovation Centre samt Oxelheim et al påvisades att en jämn könsfördelning inte ökar 

bolagets effektivitet. Detta förklarar spridningen i partiernas olika idéer. Många av de 

argument och idéer som framförs grundas i hur olika faktorer påverkar människors synsätt på 

problemet.  

 

Heidenreich (2012) samt Teigen och Wägnerud (2009) jämför länderna Norge och Sverige. 

Artiklarna missar att belysa att den spridda opinionen inom svensk politik. I denna uppsats 

jämfördes partiernas generella ställningstaganden, för att kartlägga hur kvotering och 

kvinnors representation i bolagsstyrelser diskuteras på nationell nivå. 
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6.3 Sammanfattning av studien 
Uppsatsen har behandlat en kvalitativ komparativ studie där syftet var att undersöka 

riksdagspartiernas ställningstagande rörande kvinnors representation i bolagsstyrelser, genom 

att granska innehållet som framfördes i arbetsmarknadsutskottet. För att uppnå syftet 

presenterades tre frågeställningar.  

Den första frågeställningen lyder ” Hur definierar partierna i arbetsmarknadsutskottet 

jämlikhet och jämställdhet?”. Detta belyser vad partierna uttryckligen beskrev vara problemet 

med jämställdhet och jämlikhet. MP och V redogör för att problemet främst ligger inom 

patriarkatet och förslog senare även kvotering som policyförslag vilket överensstämmer med 

radikalfeminismen. S blandade radikalfeminism och socialistisk feminism, där C, L, M, KD 

och SD tenderade att presentera ett liberalfeministiska tankesätt. 

 

” Hur argumenterar riksdagspartierna i arbetsmarknadsutskottet för lösningar av kvinnors 

representation i svenska bolagsstyrelser?”. Detta var den andra frågeställningen där begreppen 

patriarkat, genus och kön samt det personliga och det politiska kartlades. Patriarkatet nämndes 

endast av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och därför lades större fokus på begreppet problem. 

Detta gjorde att alla partierna kunde framföra sina generella idéer om problemdefinitionen.  

 

Den tredje frågeställningen var ” Hur motiveras argumentationen ideologiskt, särskilt med 

utgångspunkt i feministisk teori? ” där en analys gjordes på basis av resultatet i kapitel 4. 

Partierna M, C, L, KD och SD tenderade att argumentera åt det liberalfeministiska hållet, MP 

och V disponerade innehållet åt ett radikalfeministiskt synsätt. Slutligen blandar S både 

socialistisk feminism och radikalfeminism. Partiernas ställningstaganden kan kopplas till hur 

de placeras i en höger-vänsterskala.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Studien som är av kvalitativ karaktär kan utvecklas till en kvantitativ studie, där resultatet 

syftar i att ha en större generaliserbarhet i jämförelse med kvalitativa studier. 

Forskningsdesignen skulle kunna baseras på en enkätundersökning som skickades till 

respektive partistyrelse, för att kartlägga och jämföra hur de argumenterar för lösningar av 

kvinnors representation i svenska bolagsstyrelser.  

 



	 	 34	
	

Om man syftar i att utveckla en kvalitativ studie baserat på uppsatsen kan interpellationer 

studeras för att rikta in debatterna på specifika former av kvotering. Detta kan genomföras 

med hjälp av en argumentationsanalys, för att argumenten ska granskas där även det 

underförstådda i texterna ska kunna analyseras. 
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