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ABSTRACT 

Sahlinaffären blev ett hinder på Mona Sahlins väg till statsministerposten. Efter det mediedrev som 

drogs i gång av kvällstidningarna sällade sig ett antal feminister till Sahlins försvar. Det är dessa 

försvarstal och de svar på dessa inlägg som är analysmaterialet. Frågan som jag vill ställa är: vilka 

modeller lägger företrädare för feminismen fram för att förklara Sahlins misstag samt hennes 

dåvarande för mediedrevet hårt utsatta position. Syftet är att göra en genusanalys på hur uppdelat 

samhället är efter kön. Genom att belysa de inslag i debatten som handlar om kvinnans roll i familj 

och samhälle, visa på fundamentala skillnader i synen på kön och ansvar, i det att kvinnan oavsett 

arbetssituation fortfarande har ett huvudansvar för hem (reproduktion) medan mannens ansvar är 

det som ligger utanför hemmet (produktion). Även om mycket har förändrats i samhället så är det 

fortfarande mycket som är sig likt. Jag vill visa på att denna uppdelning i olika genus finns kvar 

även för kvinnor som kan nå ända upp till den absoluta politiska toppen i vårt samhälle. 

 

Utöver detta visade det sig att feminister var oeniga om man borde stödja Sahlin över huvud taget; 

att få, som några menade, en kvinnofientlig politiker som Sahlin som statsminister skulle i än större 

utsträckning leda till att jämlikhet ersattes med jämställdhet som politiskt mål, att orättvisorna 

begränsades till att kopplas till kön och lämna klassfrågan utanför. Risken fanns, menade man, att 

feminismen skulle urholkas till medel- och överklasskvinnors rätt till städhjälp och högt uppsatta 

arbeten. 

 

Nyckelord: Mona Sahlin, pigdebatten, tobleroneaffären, genus, Yvonne Hirdman,  
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INLEDNING 

Få politiska skandaler i modern tid har kommit att på ett så tydligt sätt personifiera den fifflande 

politikern som den som Mona Sahlin var upphov till under hösten 1995, den s.k. Sahlinaffären även 

känd som tobleroneaffären. På ett sätt har hon i sin vita blus och sin röda partinål också blivit 

sinnebilden av politikern som misslyckas komma undan, trots ett till synes utstuderat sätt att ikläda 

sig någon form av oskuld.
1
 På vilket sätt förklaras skandalen i svensk press av det faktum att Sahlin 

är kvinna och den arbetssituation som kvinnor lever med i kollisionen mellan yrkesliv och 

familjeliv? Jag har valt att inte hantera själva affären och inte heller den följande moraliska debatten 

utan fokusera på de idéer om kvinnors förhållanden inom hem, politik och arbetsliv som framlades i 

rikstäckande tidningar i anknytning till Sahlinaffären. 

 

Syfte 

Mitt syfte är att analysera den debatt som följde i spåren av Sahlinaffären och ur ett genusperspektiv 

visa på hur uppdelat samhället är i manliga och kvinnliga ansvarsområden eller sfärer samt från 

vilka feministiska idétraditioner som de olika ståndpunkterna är hämtade ur. Jag vill visa på hur 

integrerad denna uppdelning var i debatten kring Sahlinaffären även hos många av de, främst 

kvinnor, som arbetar aktivt för jämlikhet. Genom att belysa de inslag i debatten som handlar om 

kvinnans roll i familj och samhälle, visa på fundamentala skillnader i synen på kön och ansvar, i det 

att kvinnan oavsett arbetssituation fortfarande har ett huvudansvar för hem (reproduktion) medan 

mannens ansvar är det som ligger utanför hemmet (produktion). Även om mycket har förändrats i 

samhället så är det fortfarande mycket som är sig likt. Jag vill visa på att denna uppdelning i olika 

genus finns kvar även för kvinnor som kan nå ända upp till den absoluta politiska toppen i vårt 

samhälle. 

 

Källmaterial 

Även om olika aspekter av Sahlinaffären debatterades i alla former av medier så har jag avgränsat 

mitt källmaterial till tidningsartiklar, som utifrån Sahlinaffären diskuterar hur könet påverkar 

kvinnors förutsättningar inom politiken på riksplanet, hämtade från de fyra rikstidningarna Svenska 

Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet. Materialet jag utgår från består främst av 

ledarsidor eller debattartiklar av kända feminister eller forskare publicerade i samma tidningar samt 

några enstaka nyhetsartiklar med intervjuer av politiker. Jag avgränsar mitt forskningsområde till 

tiden närmast efter Sahlinaffären och ämnar alltså inte ta upp artiklar av senare datum än hösten 

                                                 
1
  Sidenbladh, Erik, ”Vi säger inte Sahlin – vi säger Mona” Svenska Dagbladet 1995-10-20 
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(oktober-december) 1995. Artiklarna som jag använt mig av som källmaterial är ungefär femton till 

antalet och de belyser både bakgrund och själva den efterföljande debatten. 

 

Forskningsläge 

Det finns en kandidatuppsats i statsvetenskap skriven av Johan Eurenius Kvinnorna får gå, männen 

blir kvar: Om konsekvenserna av politiska skandaler (2008) som dels behandlar just 

konsekvenserna av Sahlinaffären, men inte går in på den efterföljande debatten om Sahlins villkor 

som kvinna. Sedan finns det ett par böcker som på olika sätt tar upp Sahlinaffären. Journalisten och 

redaktören Petra Ulmanen har i (S)veket mot kvinnorna och hur högern stal feminismen (1998) 

skrivit om hur Socialdemokraterna under nittiotalet tappar initiativet om feminismens utveckling 

politiskt och hur den glider över i händerna på de borgerliga partierna. Retorikläraren Maria 

Karlberg behandlar Sahlins retorik i samband med Sahlinaffären i Heder och påverkan: att 

analysera modern retorik (1998). Dessa texter behandlar inte själva debatten runt Sahlin under 

Sahlinaffären med ett genusperspektiv utan fokuserar mer på Sahlins retorik i samband med sitt 

försvarstal och det tal hon höll när hon meddelade att hon dragit tillbaka sin kandidatur som 

partiledare. Utöver det, för att skapa en bakgrund till Sahlins position som politiker, har jag använt 

mig av statsvetaren Lena Wängneruds bok Kvinnorepresentation: Makt och möjlighet i Sveriges 

riksdag (1999) som beskriver de villkor som kvinnor arbetar under i rikspolitiken. Informationen 

om själva Sahlinaffären är hämtade från artiklar i Dagens Nyheter 1995-10-13 och Expressen 1995-

10-07. 

 

Teori 

Den litteratur som jag valt att använda mig av för analysen av den debatt som fördes med 

feministiska förtecken kring Sahlinaffären är främst historikern Yvonne Hirdmans Genus – om det 

stabilas föränderliga former. Här för hon fram tankar om att vi människor ständigt konstruerar 

genus där det manliga och kvinnliga ständigt ges motsatta egenskaper, och där mannen är normen 

eller idealet. Denna norm är inte vilken man som helst utan idealtypen, summan av all 

maskulinitet.
2
 Mannen är agerandet, kraften, viljan, själva individen personifierad medan kvinnan 

bara är sitt kön och konsekvenserna av detta sitt eget kön d.v.s. barnfödandet.
3
 Mannen skyddar 

kvinnan och kvinnan hon tjänar sin man i utbyte; de två rollerna som naturen gett oss.
4
 Från denna 

utgångspunkt konstrueras ett kontrakt, en medveten eller omedveten överenskommelse, som 

ständigt omformas eller nybildas till manligt och kvinnligt. Detta kontrakt genomsyrar hela 

                                                 
2
  Hirdman, Yvonne, Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö 2003) s. 59 

3
  Ibid. s. 60-61 

4
  Ibid. s. 80 
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samhället i tid och rum, från antiken med Platon och Aristoteles via kristendomen med katolicismen 

och protestantismen fram till våra dagar.
5
 Den påverkar vårt samhälle och delar upp det i två 

huvudsfärer som består av en manlig och en kvinnlig, en aktiv och en passiv, produktion och 

reproduktion, kultur och natur, ande och kött etc.
6
 Detta kontrakt fjättrar mannen och kvinnan vid 

de roller som det föreskriver dem eftersom kontraktet är själva den kultur som de lever i.
7
 Detta 

kontrakt kan omförhandlas eller omstruktureras vid behov, då kvinnan kan på männens villkor 

tillåtas in på en arena som tidigare varit mannens och vice versa om de ekonomiska eller politiska 

förhållandena så kräver.
8
 Även inom områden som man och kvinna samarbetet sen tidigare kan det 

uppstå nya genusbildningar och i nya arbetsområden som inte existerat tidigare börjar skapandet av 

en segregering mellan könen.
9
 Hirdman menar att det i konstruktionen av genuskontraktet finns en 

inbyggd återställningsmekanism som innebär att nya former av segregering mellan könen 

kontinuerligt uppstår.
10

 

 

Utöver Hirdmans bok så har jag även använt mig av genusforskaren Lena Gemzöes Feminism för 

att skilja de olika feministiska inläggen från varandra och kategorisera de i olika feministiska 

idétraditionerna, liberalfeminism, särartsfeminism och socialistisk radikalfeminism. I Feminism 

beskriver Gemzöe liberalfeminismen som en inriktning av feminismen vars syfte är att gradvis 

integrera kvinnor i samhället med målet att kvinnor ska ha samma tillgång till den offentliga sfären 

som männen.
11

  Kvinnan har rätt till samma sfär som mannen eftersom de i grunden är lika i det att 

de båda har en förnuftskapacitet som inte påverkas av könens kroppsliga skillnader.
12

 

Liberalfeminismen utgår till stor del utifrån den enskilde individens sökande efter lycka och 

möjligheter.
13

 Kritik mot liberalfeminismen har riktats mot det faktum att integreringen går väldigt 

långsamt samt att den bortser från klasstillhörighetens betydelse.
14

 Särartsfeminismen eller 

samhällsmoderligheten är en inriktning som bygger på tanken att män och kvinnor inte är lika, utan 

att de kompletterar varandra. Kvinnan har något att bidra samhället med som fattas hos mannen.
15

 

Den tredje inriktningen som min uppsats kommer att förhålla sig till är den socialistiska 

radikalfeminismen som riktar in sig på att belysa de former av förtryck som kvinnor möter genom 

att vara underordnade männen. Denna form av feminism försöker att ta hänsyn till både kön och 

                                                 
5
  Ibid. s. 77 

6
  Ibid. s. 70-75 

7
  Ibid. s. 75-76 

8
  Ibid. s. 107-109,  

9
   Ibid. s. 66, 68 

10
  Ibid. s. 129-130 

11
  Gemzöe, Lena, Feminism Smedjebacken 2008 s. 37, 42 

12
  Ibid. s. 38 

13
  Ibid. s. 31 

14
  Ibid. s. 42, 44 

15
  Ibid. s. 39-41 
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klass och vänder sig därmed mot kapitalismen som den anser att patriarkatet är starkt allierat med.
16

 

Den socialistiska radikalfeminismen menar att det är i reproduktionen, i hemmet, som förtrycket av 

kvinnan grundläggs genom den arbetsfördelning som finns mellan man och kvinna.
17

 Det är enbart i 

de sociala relationerna som kvinnan kan bli förtryckt och målet är att frigöra kvinnan från alla 

former av sociala relationer som förtrycker henne.
18

 I samma syfte som Gemzöe, men i mindre 

utsträckning, har jag även använt mig av professorn i politik Valerie Brysons Feminist Political 

Theory för att utskilja de olika feministiska traditionerna från varandra. 

 

Disposition 

Eftersom det är efterverkningarna av en politisk skandal som delvis behandlas i denna uppsats 

börjar jag med en kort presentation av själva Sahlinaffären och dess politiska och juridiska 

efterspel. Utöver det presenterar jag en historisk resumé över kvinnor i politiken och de områden 

som kvinnor ur ett historiskt perspektiv har varit satta att hantera inom politiken på nationell nivå. 

Efter denna introduktion följer undersökningens empiriska del, där jag undersöker vilka 

frågeställningar som behandlades i den riksbaserade pressen och vilka slutsatser som drogs av att 

Mona Sahlin var kvinna samt vilka feministiska traditioner som dessa slutsatser hämtades. 

Avslutningsvis finns det några slutsatser, en kort sammanfattning samt en avslutande reflektion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

  Ibid. s. 67-68 
17

  Ibid. s. 69 
18

  Ibid. s. 74 
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BAKGRUND 

Sahlinaffären 

I en tid då kvinnors makt ökade, i alla fall enligt statistiken, inträffade Sahlinaffären. Den skedde 

vid en tidpunkt när Sahlin hade blivit den självklara kandidaten till att efterträda Ingvar Carlsson 

som socialdemokraternas partiledare och Sveriges statsminister och dessutom var den ende av 

huvudkandidaterna som visat fortsatt intresse för att kandidera.
19

  

 

Låt oss först klargöra vad det var för fakta som presenterades först i Expressen och sedan i andra 

tidningar. Sahlin hade vid ett flertal tillfällen använt sitt, av Riksdagen utställda kreditkort på ett 

felaktigt sätt, att hon tog ut pengar med det som ett förskott på lön samt att hon gjorde privata inköp 

som hon betalade för i efterhand samt, och då vid flera tillfällen först efter påstötningar från 

Riksdagens ekonomiavdelning.
20

 De flesta av dessa inköp handlade om varor som hon hade rätt att 

få ersättning för, medan det i första hand var hennes tillvägagångssätt som hade varit felaktigt, då 

varorna borde ha inköpts med privata pengar för att sedan, efter att ha lämnat in kvitton, få 

utgifterna reglerade i efterhand. Vid ett par tillfällen använde hon också fel kort vid inköp men tog 

själv kontakt med ekonomiavdelningen på Justitiedepartementet för att få det reglerat.
21

  

 

Sedan tillkom det fatala inköpet av en Toblerone, som på inget sätt kunde kopplas till hennes arbete 

som riksdagsledamot eller minister. Frågan som fördes upp av pressen var huruvida det förelåg ett 

lagbrott bakom Sahlins hantering av sitt kreditkort. Utöver detta tillkom uppgifter om hur hon och 

hennes man Bo Sahlin skötte sin gemensamma ekonomi; en redogörelse över hennes kontakter med 

kronofogden, hennes skatteskulder, tillgångar, bostadssituation, gemensamma årsinkomster, hennes 

mans vidlyftiga behandling av parkeringsböter samt att hon varit restförd hos kronofogden för 

obetalad tv-avgift.
22

 Till Sahlins försvar stormade ett antal partikamrater, bland annat Claes 

Borgström som i en artikel tillsammans med Lars Viklund, förklarade att inget av det som Sahlin 

hade gjort ur ett juridiskt perspektiv var att betrakta som brottsligt.
23

 Till saken hör att åklagare 

utredde affären och kom fram till att något brott inte förelåg. Trots detta kom Sahlin att lämna 

regering och riksdag för att först efter valet 1998 återkomma till det politiska etablissemanget som 

biträdande statsråd i näringsdepartementet.  

 

 

                                                 
19

  Eriksson, Göran, ”Bantningen av staten hotas om Sahlin faller” Dagens Nyheter 1995-10-22  
20

  Karlsson, Börje, ”Kronofogden efter Sahlin redan 1991” Dagens Nyheter 1995-10-13  
21

  Brännström, Leif, ”Sahlin köpte kläder med regeringens kontokort…” Expressen 1995-10-07  
22

  Spängs, Torbjörn/By, Ulrika, ”Sahlins trassliga ekonomi är en gåta” Expressen 1995-10-21 

 Karlsson, Börje, ”Kronofogden efter Sahlin redan 1991” Dagens Nyheter 1995-10-13 
23

  Borgström, Claes/Vikström, Lars, ”Sahlin ingen vanlig arbetare” Dagens Nyheter 1995-11-10 
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Kvinnor i politiken – historisk redogörelse 

Ur ett historiskt perspektiv är kvinnor inom politiken en sällsynthet i Sverige precis som i de flesta 

av världens länder; kanske till och med en ovanligare syn när det gäller kvinnorepresentation på den 

absoluta politiska toppen. I flera europeiska länder har det funnits kvinnor som varit både 

statsministrar och presidenter; t.ex. Storbritannien, Irland, Island och Norge. Trots att Sverige 

framställer sig som ett av världens mest jämställda länder så har landet ännu inte haft en kvinna på 

det högsta politiska ämbete medan både Pakistan och Indien haft kvinnor som premiärministrar. 

Däremot har Sverige och även de övriga nordiska länderna en lång tradition, i jämförelse med 

omvärlden, med kvinnlig representation i riksdag och regering. Sverige fick sina första kvinnliga 

riksdagsledamöter efter valet 1921, de var fem till antalet. Det dröjde fram till slutet på fyrtiotalet 

innan vi fick kvinnliga ministrar, och då först som konsultativa, och ännu längre tid skulle förflyta 

innan vi fick kvinnliga ministrar med egna portföljer om man bortser från den korta perioden som 

socialdemokraten Karin Kock var Folkhushållningsminister 1949.
24

 Först 1976 fick Sverige en 

kvinna som utrikesminister i centerpartisten Karin Söder och posten som finansminister, som anses 

vara den tyngsta posten i regeringen efter statsministern, gick 1991 till folkpartisten Ann Wibble. 

 

90-talet var en period där feminismen som begrepp blev alltmer populär inom den politiska 

retoriken och till viss del även inom politisk praktik. I valet 1994 hade en feministisk organisation 

benämnd ”stödstrumporna” satt press på de etablerade partierna för att öka kvinnornas 

representation i riksdagen, vilket ledde till att socialdemokratin införde en vallista med varannan 

damernas. Detta förde in ett rekordantal kvinnor in i riksdagen. I valet 1998 var målet på att hälften 

av ledamöterna skulle vara kvinnor i praktiken uppnått med 50 procent kvinnlig representation i 

socialdemokraternas riksdagsgrupp medan det i riksdagen som helhet handlade om 43 procent 

representation.
25

 Men som Wängnerud slår fast i sin bok om riksdagens kvinnorepresentation så 

fanns det och finns det en situation där kvinnor inom rikspolitiken mestadels fick/får hantera de 

mjuka frågorna i klassisk särartsfeministisk tradition; jämställdhet, omsorg, integration etc. oavsett 

om de vill det eller inte och utestängs från de tunga posterna inom riksdag och regering; de 

ministärer och utskott som behandlar ekonomi, utrikesfrågor etc. En klassisk uppdelning mellan 

produktion och reproduktion, manligt/kvinnligt, där männen står för den viktiga produktionen 

medan kvinnorna får nöja sig med den mindre viktiga reproduktionen.
26

    

 

                                                 
24

 Wängnerud, Lena, Kvinnorepresentation – Makt och möjligheter i Sveriges Riksdag (Lund 1999) s. 11 
25

  Ibid. s. 34-36 
26

  Gemzöe, Lena, Feminism Smedjebacken 2008 s. 40-41 

 Wängnerud, Lena, Kvinnorepresentation – Makt och möjligheter i Sveriges Riksdag (Lund 1999) s. 58-68, 97 

 Hirdman, Yvonne, Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö 2003) s. 70-74 
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Men eftersom det vid valet 1994 var 41 procent kvinnlig representation i riksdagen så började även 

kvinnor i större utsträckning få tillgång till, och makt i, övriga traditionellt ”manliga” utskott 

samtidigt som de fortfarande, dock i mindre utsträckning än tidigare, inte fick tillgång till det 

utskott som de önskade sitta i jämfört med männen. Vid valet 1994 fick för första gången fler 

kvinnor tillgång till det utskott som de helst ville sitta i förhållande till männen, medan det gällande 

andrahandsval och tredjehandsval var en majoritet av män som fick det. Den kvinnliga delen av 

landets befolkning började via kvinnlig representation i en större utsträckning kunna ta del i de 

beslut som rör de på fler plan än det sociala, något av en demokratisk grundprincip och som visat 

sig behövlig genom den kontakt som kvinnliga intresseorganisationer haft med riksdagsledamöter; 

där kommunikation med manliga riksdagsmän i det närmaste hade varit obefintlig.
27

 Så situationen 

inför Sahlinaffären var unik i det att Sverige för första gången skulle kunna få en kvinna på den 

mest inflytelserika posten, den som Sveriges statsminister, samtidigt som landet aldrig tidigare haft 

så hög representation av kvinnor i riksdagen. Det kan alltså te sig som om Sverige vid Sahlinaffären 

stod inför en stor omvälvning i synen på kön och makt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

  Wängnerud, Lena, Kvinnorepresentation – Makt och möjligheter i Sveriges Riksdag (Lund 1999) s. 35, 104, 

 108-111, 136-140 
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 ANALYS 

Pigdebatten  

Pigdebatten - bakgrundshistoria 

När Sahlin ertappades med kontokortsslarvet kopplades denna händelse raskt till en annan debatt 

som vid det laget hade ett par år på nacken, nämligen pigdebatten, som handlade om högavlönade, 

oftast välutbildade och framgångsrika kvinnors behov av avlastning i hemmet. Sahlins situation 

sågs som ett typiskt exempel på att hem och arbetsliv var svåra att förena. Pigdebatten hade tagit 

fart under sommaren 1993 efter att fil dr och Universitetslektorn i nationalekonomi vid Lunds 

Universitet Anne-Marie Pålsson under ett, av socialdemokraterna arrangerat, ekonomiskt 

seminarium i Visby presenterat ett förslag om skattereduktion för hushållsnära tjänster. Genom att 

hon tillsammans med ekonomen Erik Norrman skrivit debattboken Finns det en marknad för 

hemarbete på SNS Förlag som gavs ut i mars 1994 behöll frågan sin aktualitet fram till valet 

1994.
28

 Pålsson såg nu sin chans att på nytt aktualisera debatten genom att hävda att Sahlins 

problem med sin privatekonomi hade kunnat avhjälpas om hon hade haft någon anställd som skötte 

hem och barn åt henne.
29

 Hon menade att ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster skulle innebära 

”seklets största jämlikhetsreform sedan kvinnlig rösträtt”.
30

  

 

Förslaget gick i korthet ut på att man skulle sätta ett pris på hushållsnära tjänster som i sin tur skulle 

ge den som utförde arbetet lön och del i trygghetssystemet med sjukförsäkring och pensionspoäng. 

Tanken var att denna lön och dessa trygghetsförmåner skulle överföras från den som köpte tjänsten 

till den som utförde den. Detta skulle ske oavsett vem som utförde arbetet; det kunde alltså röra sig 

om både någon i den egna familjen eller någon som anställts för uppgiften. Tanken som Pålsson 

hade med själva inlägget var att definiera hushållsarbetet i typiskt ”manliga” termer i det att hon 

konkretiserade de ekonomiska förutsättningarna för hemarbetet; det utförs enligt Pålsson 2,7 

miljoner obetalda heltidstjänster i våra hem varje år, att jämföra med de 3,5 miljoner jobb som finns 

på den samlade svenska marknaden. Det är obetalt hemarbete som inte genererar sociala förmåner 

men som är av högt värde för samhällsekonomin.
31

  

 

En del av kritiken handlade om att hennes förslag inte fungerade i de situationer då familjen inte 

utgjordes av s.k. kärnfamiljer. Förslaget kunde till exempel inte komma att gälla de flesta 

ensamstående förälder, då det handlade om att den i ett parförhållande som hade störst lön/gjorde 

minst hemarbete kunde föra över lön och sociala förmåner till sin partner skattefritt eller till en som 

                                                 
28

  Böe, Sigrid, ”Envis kvinna bakom pigdebatten” Dagens Nyheter 1994-03-07  
29

  Pålsson, Anne-Marie, ”Här är hjälpen för dig, Mona” Expressen 1995-10-22 
30

  Böe, Sigrid, ”Envis kvinna bakom pigdebatten” Dagens Nyheter 1994-03-07 
31
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var anställd i hemmet att utföra arbetet. På samma sätt var det få ensamstående som hade råd att 

själv bekosta en anställd eftersom förslaget byggde på att den som anställde någon själv behövde ha 

en lön på 40 000 kr i månaden 1993, vilket i praktiken omöjliggjorde för de flesta ensamstående 

och även för många familjer att ha råd att anställa någon för att utföra hemarbetet. Dessutom 

menade man att förslaget skulle än mer cementera de uppgifter som är traditionellt manliga 

respektive kvinnliga i ett hushåll och i längden inte generera den jämställdhet som Pålsson påstod 

att förslaget skulle leda till.
32

  

 

Sahlinaffären och pigdebatten 

När Sahlinaffären briserar i oktober 1995 aktualiseras debatten om skatteavdrag på hushållsnära 

tjänster. Expressens kulturchef Maria Schottenius tar i en artikel upp frågan om inte Sahlins 

blunders hade gått att undvika om hon hade haft hjälp hemma i form av en piga eller/och en revisor. 

Då hade hela den pinsamma situationen med felaktigt hanterande av kontokort aldrig uppstått.
33

 

Påhlsson publicerar strax efter avslöjandet, i ett öppet brev riktat till Sahlin, en lösning, som hon ser 

det, i det att hon aktualiserar sitt eget sen tidigare debatterade förslag om avdrag för hushållsnära 

tjänster.
34

 Lösningen gäller inte bara Sahlin, utan alla kompetenta kvinnor som, på grund av sin 

hemsituation, hindras att avancera inom sitt yrke. Hon för fram en tanke om att de som egentligen 

är emot hennes förslag är män i allmänhet som är rädda om sina positioner:  

 

Jag kan inte förstå hur våra manliga kollegor, som alla har haft förmånen att ha markservicen fixad, inte vill 

unna oss hårt arbetande kvinnor samma service. Tror Du att det beror på att de helt enkelt vill hindra oss från 

att konkurrera med dem eller beror det på att de inte kan tänka klart?
35

 

 

Hon menar att så länge som kvinnor ska vara lika bra som männen i sitt arbete samtidigt som de i 

det närmaste är ensamma om att sköta hem och barn, finns det ingen annan lösning annat en den 

som hon själv företräder.
36

 Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Nalin Baksi (numera 

Pekgul) är inne på samma spår och anklagar partiledningen för dåligt omdöme i det att den inte sett 

till att Sahlin fick avlastning i hemmet. Hon borde enligt Baksi fått en assistent som anställts och 

avlönats av partiet, eftersom en kvinna i Sahlins ställning inte borde behöva putsa fönster och hämta 

barn. Här drar hon också kopplingar till andra Socialdemokratiska politiker som också haft det svårt 

med att hantera den privata ekonomin: 

 

                                                 
32

  Ibid.   
33

  Schottenius, Maria, ”På vanlighetens konto” Expressen 1995-10-14 
34

  Pålsson, Anne-Marie, ”Här är hjälpen för dig, Mona” Expressen 1995-10-22 
35

  Ibid. 
36
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Olof Palme kunde inte heller sköta pengar, men han hade en fru som gjorde det. Det har inte Mona Sahlin.
 37

 

 

Mannen till Mona Sahlin är tydligen frånvarande och hon är ensam om att sköta familjens ekonomi 

vilket är en stor orsak till hennes behov av avlastning, men lösningen är inte att hennes man ska ta 

mer ansvar utan att hemhjälp behöver införskaffas.
38

 Uppdelningen hos familjen Sahlin följer 

tydligen ett klassiskt traditionellt könsmönster där det kvinnliga/manliga måste hållas isär och 

definieras av något mer än den fysiska skillnaden; och det finns ingen anledning att ändra på den 

ordningen enligt artikelförfattarna. I ett traditionellt genusperspektiv betyder det att där hon är 

närvarande så innebär det nästan per automatik att mannen måste ta det motsatta förhållningssättet 

och därmed är frånvarande.
39

 Denna konstruktion innebär, menar Hirdman, ett tvång som båda 

könen tvingas bära av en nedärvd strukturell uppdelning i manligt och kvinnligt och denna 

konstruktion bestämmer hur dessa parter bör förhålla sig till varandra genom åtskilda förpliktelser, 

skyldigheter och rättigheter.
40

 Det är kvinnan som tvingas anpassa sig till den jämlika 

arbetsmarknaden förutsättningar, eftersom hon söker sig in i det område som är traditionellt manlig.  

För att kunna komma till tals inom politiken, den manliga sfären, är en kvinna tvungen att först ta 

ansvar för sin egen sfär, hemmet, för att mannen inte ska behöva ta del av det oavlönade 

hemarbetet. Det stöd som en kvinna förväntas vara för sin man gäller inte det omvända eftersom 

kulturen klart visar att den stödjande rollen inte är manlig utan kvinnlig. Det kan tolkas som om att 

Sahlin för att leva upp till dem normer som gäller för en kvinna med familj och barn råkade bryta 

med normer som gäller inom arbetslivet. Normerna måste alltså skrivas om och det som kan 

innebära en förändring är en seriöst hållen pigdebatt.
41

 Allt för att skapa jämlikhet mellan könen, 

men en jämlikhet som betalas av underklassen och av invandrare som tvingas kämpa med varandra 

om låglönejobben.
42

 

 

Det som krävs för att anpassa arbetsmarknaden för kvinnor, enligt Pålsson och Baksi, är att man ger 

upp idén om jämlikhet mellan alla människor; att ingen ska behöva städa upp efter någon annan, i 

alla fall inte i hemmen, och ersätter det med en insikt om att politiker och andra i viktiga 

samhällsfunktioner inte är vanliga människor. Att en politiker, vars arbetstid kan sträcka sig över 

alla dygnets timmar, bör ha andra normer att följa än gemene man och att konstatera det från 

politiskt håll borde vara ärligare än att försöka lura folket att politikerna är vanliga.
43

 För 

                                                 
37

  Nyheter ”Sahlin borde ha fått hjälp i hemmet” Dagens Nyheter 1995-10-18 
38
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jämställdheten krävs det att upparbeta nya rutiner, och i de rutinerna är det rimligt att hushållsnära 

tjänster för de som har viktiga arbeten spelar en stor roll.
44

 Det verkar som om de anser att 

jämställdheten ska ses ur ett klassperspektiv; där kvinnor och män i varje klass, alternativt med 

samma förutsättningar, ska på lika villkor kunna konkurrera med varandra i sann liberalfeministisk 

anda.
45

 

 

Detta förhållningssätt till hushållsnära tjänster kom att möta på motstånd. Enligt civilministern 

Marita Ulvskog var debatten om hushållsnära tjänster ett önskemål från lata kvinnor ur 

medelklassen och den innebar ett svek i såväl könskamp som klasskamp. Och desto större var 

sveket att frågan fick gensvar även inom hennes eget parti, även hos kvinnliga företrädare som 

skolminister Ylva Johansson och miljöminister Anna Lindh. Arbete i hemmet ska enbart utföras av 

familjemedlemmar enligt Ulvskog. Köpta hushållstjänster är ett sätt att köpa sig fri från familjens 

arbete och slippa behöva tvinga mannen i hushållet att delta i utförandet av dessa uppgifter.
46

 Om 

mannen fick sköta kvinnans uppgifter skulle alltså könet kunna brytas ned till enbart det fysiska och 

en riktig jämställdhet mellan könen skulle då kunna infinna sig.
47

 Det skamliga, som man sett på det 

historiskt, i att en man utför kvinnliga uppgifter skulle efterhand upphöra och hemmet som en plats 

för en segregering mellan manligt och kvinnligt skulle försvinna, vilket skulle leda till att 

familjelivet inte innebar en uppdelning av kön, ett vi och dem.
48

 Det konstruerande av 

könsskillnader som Hirdman talar om skulle tvingas att finna nya vägar för att bekräfta mannens 

position som norm.
49

 Hirdman konstaterar i sin bok att nittiotalet även innebar en tillbakagång, i 

förhållande till det mer progressiva sjuttiotalet, i synen på hur jämlikhet mellan könen skulle 

definieras, vilket skulle kunna förklara uppkomsten av själva pigdebatten. Samtidigt innebar slutet 

av det tjugonde århundradet att fokuset gick från klasskamp till könskamp, som enligt Hirdman 

leder till att båda dessa kan fösas bort till periferin:  

 

 Just inom det politiska fältet har det emellertid varit mycket framgångsrikt. Där jämlikheten bleknade och 

 försvann, växte jämställdheten i stället fram, kanske delvis som ett alternativ, ett billigt sådant.
 50

 

 

 

I en artikel i Svenska Dagbladet går Pålsson till attack mot den förlegade form av feminism som 

hon anser Ulvskog står för, i det att hon tar upp den liberalfeministiska idén om den enskilda 

                                                 
44
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  Gemzöe, Lena, Feminism Smedjebacken 2008 s. 37 
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individen och dennes rätt att fritt utveckla sig som en aspekt i könskampen.
51

 Det går inte att säga 

att den enskilde på ett individuellt plan är betjänt av att könskampen förs inom hemmets fyra väggar 

och att denna kamp för individen kan innebära att hon inte kan ta del av det som 

liberalismen/liberalfeminismen ser som en grundläggande rättighet; det att söka sin egen lycka.
52

 

För individen, hävdar hon, kan en sådan positionering i familjelivet vara kontraproduktiv: 

 

Det är också intressant att se hur Marita Ulvskog uppfattar att hemtjänsten står i konflikt med könskampen. 

Uppenbarligen menar hon att det är bättre för den enskilde – och samhället får man förmoda – att kvinnan 

tvingar mannen att göra sin del av hemarbetet, även om det går ut över familjens trivsel och även om mannen 

dessförinnan kanske arbetat 8 timmar på sitt vanliga arbete och därtill pendlat 2-3 timmar till och från jobbet. 

Personligen tror jag det är bättre för alla parter att familjerna får en avlastning av arbetsbördan än att hon drar 

sin make i nosringen.
 53 

 

Pålsson menar att det är dags att vi lämnar pigan bakom oss och ersätter henne med en mer modern 

och tidsenlig konstruktion, tjänsteföretaget, som i och för sig skulle utöva samma uppgifter som 

pigor och drängar i det moderna tjänstesamhället som de utförde i det gamla klassamhället. Att en 

kvinna måste dra sin man i nosringen för att han ska göra sin del/ en del av hushållsarbetet tyder på 

cementerade könsroller där kvinnan har ett ensamt ansvar om hemmet och om reproduktionen. Det 

är kvinnans roll att göra livet drägligare genom att ta fullt ansvar för den reproduktiva sfären och 

trots sin arbetsbörda få möjlighet att skapa frihet inom sitt ansvarsområde.
54

 Utvägen för kvinnan är 

inte ett delat ansvar med sin man, utan att man i stället anställer en hemhjälp. 

 

Man kan säga att Sahlin med sin fadäs öppnade Pandoras box och släppte in pigdebatten i sitt eget 

parti. Björn Rosengren förde debatten vidare med att påstå att skattereducering av hushållsnära 

tjänster, utöver att skapa mer jämlikhet och lösa kvinnliga toppolitikers livssituation, dessutom 

skulle kunna lösa integrationsproblematiken och ungdomsarbetslösheten i samhället.
55

 Att 

socialdemokraten Rosengren lanserade ett sådant förslag, som i stort går stick i stäv med gamla 

socialdemokratiska ideal om att ”man ska ta hand om sin egen skit” innebar en stor förändring av 

debattklimatet i det egna partiet och denna förändring följde som ett resultat av Mona Sahlins fadäs 

med kontokortet. 

  

Systerskap – krav på kvinnors lojalitet till en medsyster 

I debatten som följde i Sahlinaffärens spår fanns det även ett spår som hanterade frågan om lojalitet 

inom könet. Stödstrumporna kom till Sahlins hjälp genom att ifrågasätta drevet mot Sahlin och 
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anklaga de kvinnor som inte stödde henne. Denna politiska förening/sammanslutning hade bildats 

inför valet 1994 och lanserat sig som ett tänkbart nytt parti, ett pre-Fi, men var mer en 

påtryckningsgrupp för att tvinga politiken i en mer feministisk riktning. Ett antal av de ledande 

feministerna i Sverige knöts till den grupp och de hade framgång i det att kvinnorepresentationen i 

riksdagen ökade. Denna organisation kom i praktiken att upplösas efter valet, men i samband med 

Sahlinaffären kallades föreningens medlemmar till ytterligare ett möte. Detta möte resulterade i ett 

gemensamt upprop för Sahlin där ett flertal av landets ledande feminister deklarerade att även de 

hade gjort fel på samma sätt som Sahlin.
56

 Uppropet var enligt initiativtagaren, litteraturforskaren 

och debattören, Ebba Witt-Brattström ett försök att återställa proportionerna i själva debatten.
57

 

Men författaren och journalisten Nina Lekander påpekar i sin artikel i Expressen att uppropet mer 

handlade om ”rör inte min kompis” än om egentliga feministiska frågor. Att inte stödja en kvinna 

eller man som agerat felaktigt borde väl inte betraktas som en fråga om kön.
58

 Eller handlade det 

om som en ledare i Dagens Nyheter så ironiskt uttryckte sig: 

 

Men nu har Stödstrumporna till slut hittat ett angeläget jämställdhets ärende. Sveriges kvinnor ska, via ett 

offentligt upprop, eggas till kamp för arbetande småbarnsmammors (läs bl. a. jämställdhetsminister Mona 

Sahlin) rätt att strunta i räkningar.
59

 

 

Under tiden mellan valet 1994 och Sahlinaffären försökte kommunalarbetareförbundet ändra på 

sina lönevillkor genom att gå ut i strejk. Denna aktion ledde inte till någon gemensam 

kraftansamling från Stödstrumpornas håll, det fördes inte upp några krav på att vara solidariska med 

kvinnor i vården. Sahlin hade dessutom trätt fram som en framtida slaktare av den stora 

välfärdsstaten; med idéer om att staten hade blivit överbelastad och inte längre hade ett 

handlingsutrymme så behövdes ett större ansvar läggas på den enskilda individen.
60

 I ena 

ringhörnan hade alltså feministerna att välja mellan en framtida statsminister som stod för en 

fientlig politik gentemot den stora staten, en stat som gav flertalet kvinnor i Sverige arbete, eller att 

stötta kommunal- och landstingsanställda. Detta val behövde man egentligen inte ställa upp mot 

varandra men de valde att stödja etablissemanget dels genom att inte stödja de kommunal- och 

landstingsanställda och dels genom att göra det solidariska uppropet för Sahlin.
61

 Lekander menar 

att denna profilering riskerar att sända ut en signal om att feminismen endast är för välbetalda, 

medelklasskvinnor från storstäderna, då kanske främst från Stockholm och att de företrädare, som 
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redan tidigare haft denna åsikt, ska få vatten på sin kvarn.
62

 

 

Får man kritisera en kvinna som har chansen att bli Sveriges första statsminister? Och är vikten av 

en feministisk politik hos en sådan företrädare onödig sett i ett feministiskt perspektiv? Är signalen 

med en kvinna som högsta ansvarig minister mer värd i längden än vad det skulle vara för den 

feministiska rörelsen att gå emot en statsministerkandidat som inte söker att föra en politik som 

gynnar de kvinnor som feminismen säger sig arbeta för? Lekander menade att Sahlin i det mesta var 

en männens hantlangare i jämställdhetsfrågor: 

 

För övrigt tycker jag att Mona Sahlin förtjänar att släpas i den massmediala smutsen. Dock ej främst för 

kortfiffel och slarv med räkningar utan för den kvinno- och arbetarklassfientliga politik som hon stått för.
 63

 

 

Lekander ställer sig också frågande inför det låga taket i debatten som Stödstrumporna önskar lägga 

över andra kvinnor. Hon pekar på att debatten genom detta kan dikteras av männen snarare än av 

kvinnor själva om det skapas en äkta feministstämpel; feminismen är inte betjänt av att män i 

allmänhet, gubbar i synnerhet och ett fåtal taleskvinnor ses som att representera hela Sverige
64

. Det 

vinner varken feminismen eller demokratin på, och kan ses som ett försök att inordna övriga 

kvinnor i det rådande genuskontraktet.
65

 

 

För att inte tala om hur denna attityd försvårar fritt tänkande, kreativ forskning och politiskt problemlösande.
66

 

 

Lekander menar dessutom att det är ointressant och verkningslöst att kritisera medierna för att de 

lägger mer kraft på att störta en socialdemokratisk kronprinsessa, än vad de lägger energi på att 

kritisera och skildra nyfattigdomen och kvinnors förhållanden i den offentliga sektorn, då hon 

menar att Sahlin i stor utsträckning har varit med om att skapa dessa förutsättningar.
67

 Hirdman tar 

upp den uppluckring av jämlikhetstanken, upplysningstidens antagande om alla människors lika 

värde, som hon menar har skett de senaste årtiondena; politiken har gått från att försöka omfamna 

alla till att nöja sig med många och genom detta kunna mota bort vissa grupper av kvinnor, 

invandrare etc. genom att de bjuds in som avarter i gemenskapen i förhållande till den manliga 

normen.
68
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För vem är det man ska vara lojal mot? Ska man vara lojal mot den enskilde individen eller mot 

massan av födda och ofödda kvinnor som på ett fundamentalt sätt påverkas av synen på kvinnan 

och hennes plats och förutsättningar i samhället. Problematiken verkar handla om svårigheten att 

kombinera liberalfeminismens frihet för individen med samhällets sociala förutsättningar; de 

friheter som en kvinna i dag har är friheter som andra kvinnor i andra tider kämpat och ibland dött 

för. Att nu välja att främst göra det som utvecklar den individuella friheten kan ses som ett svek mot 

dessa födda och ofödda kvinnor i den kollektiva stat vi lever i.
69

 Här skildes sig de olika 

feministiska inriktningarna från varandra där en del, de mer liberala, såg symbolen med en kvinna 

som statsminister som ett viktigt steg i jämlikhetssträvandena medan de som stod för en mer 

socialistisk radikalfeminism ansåg att innehållet av politiken snarare än personen skulle ha ett större 

avgörande för ökad jämlikhet. 

 

Rädslan för starka kvinnor inom politiken 

När Sahlinaffären tog fart i början av oktober 1995 gick ett flertal Socialdemokratiska 

representanter ut i media i ett försök att mildra krisen genom att hävda att drevet var ute efter Sahlin 

i egenskap av at hon var en stark kvinna och syftet med medias granskning var att knäcka henne.
70

 

Denna utgångspunkt vänder sig Ann Sofie Dahl, fil dr i statsvetenskap, sig mot i en artikel i Dagens 

Nyheter den 17 oktober, tio dagar efter att Sahlinaffären rullat igång. Där framför hon en hypotes 

om att valet av Sahlin som statministerkandidat inte skulle bero av hennes styrkor utan snarare av 

hennes svaghet. Partiet, menar hon, har sedan länge velat föra fram Sahlin som kandidat främst för 

att det var dags för en kvinna på den absoluta toppen inom Svensk politik. I och med skandalen, 

menar Dahl, kommer det i stället för en kvinna bli någon av partiets pojkar som tar över 

partiordförarskapet och statsministerposten.
71

  

 

I efterhand kan vi se att hennes bedömning var riktig. Ordningen återställdes, på ett sätt, men enligt 

Dahl var ordningen aldrig hotad. Den styrka som Sahlin i och för sig besatt, var inte det som nästan 

tog henne till maktens finrum i 1995, utan det var för att hon genom sin brist på utbildning och 

genom att hon som pappas flicka gjort en karriär enbart som politiker, skulle vara utlämnad till 

tjänstemän och partikollegor som statminister. Att se henne som stark, bara för att hon har en stark 

personlighet, är ett misstag eftersom en riktig styrka oftast kommer utifrån att man genom inlärd 

kunskap kan hantera den situation som man befinner sig. Alla människor är starka när de befinner 
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sig i en miljö de kan hantera.
72

 Här kan vi återigen göra en koppling till Hirdmans Genuskontrakt; 

att det är mannen som tillåter kvinnan att utvecklas eller frigöras. Hon ska i och för sig göra det 

själv, skapa utrymmet för en expansion inom genuskontraktet, men det är mannen som skapar 

förutsättningarna i det att han tillåter denna expansion.
73

 Situationen eller snarare opinionen i 

samhället kräver en kvinna på posten, men valet av kvinna faller på den som har sämst 

förutsättningar till att ta en självständig roll som statsminister, det faller på en som redan är och 

kommer att vara en männens flicka.  

 

Det finns, enligt Hirdman, en diskrepans mellan teori och praktik när det kommer till genus och 

könsroller. Det faktum att Sverige har en förhållandevis aktiv lagstiftning som på pappret ger 

kvinnor stora friheter inom arbetsmarknad eller i hemmet behöver inte innebära att dessa utnyttjas i 

praktiken. I stället för att arbeta heltid, så arbetar många kvinnor deltid för att kunna klara ”sina” 

uppgifter i hemmet. Lagstiftningen klarar alltså inte av att sudda ut dessa könsroller som fortsätter 

att definiera dagordningen för män och kvinnor i vårt samhälle. Delvis därför utgångspunkten för 

det kvinnliga arbetet och den kvinnliga frigörelsen är ett steg för att det inom arbetssektorn finns ett 

behov av kvinnors kunskap som dem andra, de som kan komplettera och de som är annorlunda. 

Männen behöver de, kvinnorna, på arbetsmarknaden på männens egna villkor; tidigare har hon fått 

vara sjuksköterska, städare etc. men dessa uppgifter utökas till nya former av kvinnokompetenser 

som kan utnyttjas på arbetsmarknaden.
74

 I ett sådant perspektiv passar synen på Sahlin som 

pojkarnas flicka perfekt, hon kan ge männen det som de behöver i sin roll som partiledare och om 

hon skulle falla i efterdyningarna av en skandal så har man i alla fall försökt att få en kvinna på den 

position som opinionen krävt och det är åter fritt fram för männen. 
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SLUTSATSER 

Den debatt om kvinnors utsatthet och möjligheter i politiken och dess orsaker som följde i spåren av 

Sahlinaffären visade på splittringen inom feminismen mellan en radikalsocialistisk gruppering och 

den liberala. Utgångspunkten för de liberal-feministiska var att Sahlin behövde hjälp att hantera sina 

uppgifter i hemmet för att kunna fokusera på sitt arbete som minister och eventuell framtida 

partiledare/statsminister. Enligt Hirdman är det en typiskt genusrelaterad problemställning; det att 

kvinnan, nästan av en gudom, är satt att sköta hemmet. Städning, matlagning, barnpassning och 

annat som kan härledas till att finnas innanför hemmets fyra väggar är kvinnans göromål och som 

har sitt ursprung i det biologiska faktumet att det är kvinnan som föder barn. Den trygghet som 

mannen ger kvinnan i hennes utsatthet ger mannen rätten att definiera kvinnans livsuppgift att, inte 

bara reproducera barn utan även sköta reproduceringen av mannen – d.v.s. sköta om mannen genom 

att sköta hemmet.
75

   

 

I det att mannen är den som ska definiera vad relationen mellan man/kvinna innebär; riskerar 

mannen samtidigt att alltid hamna i en roll som förtryckare, tyrann eller i bästa fall bara en 

beslutsfattare. Men en beslutsfattare som beslutar över hennes huvud eftersom det är hans rätt och 

att hon borde känna tillit till honom i den position som huvud för henne. I stället för en gemenskap 

sida vid sida i jämställdhet har mannen skapat/utformat ett genuskontrakt, det strukturella tvång, en 

konstruktion som båda parter tyngs av enligt Hirdman, där kvinnans roll regleras till att bli en 

tjänare, en slav, som själv ansvarar för att åstadkomma frihet inom det kontrakt som hon har blivit 

pålagd.
76

 

 

I fallet med debatten kring Sahlin och hennes situation som minister och förälder var det inte bara 

män som dikterade hennes villkor, utan även kvinnor. Detta beror på att kvinnan är en så integrerad 

del i det ovan nämnda genuskontraktet att hon också i många fall blir vakthunden som vakar över 

dess gränser. Om utgångspunkten för könsidentiteten är hemmet, och det är det rum som Sahlin rör 

sig från i ett försök att öka sin egen frihet, så har hon fotfarande kvar sitt ansvar för rummet, inte 

bara inför sin man, utan även inför andra kvinnor och genom det skydda detta 

gemensamma/allmänna genuskontraktet. Kvinnan kan inte expandera utanför kontraktet, bara 

omforma kontraktet
77

. Sahlin är alltså tvingad att dels uppfylla de normer som är påtvingade henne 

genom detta konstruerade kontrakt samtidigt som hon tvingas att uppfylla alla de normer som finns 

inom det område som hon önskar att tillskansa sig. Det är något som en man, t.ex. Palme, inte 
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behöver göra eftersom han redan är en naturlig del av den manliga normvärlden och dessutom inte 

behöver ta ansvar för någon annan normvärld än just denna sin egen; det är kvinnan som önskar 

komma in på det territorium som är det manliga och hon får därmed ta konsekvenserna.
78

  

 

Den särartsfeministiska samhällsmoderliga utgångspunkten är utifrån denna uppdelning. Kvinnan är 

tvingad genom denna ”uppdelning som är oss av naturen given” skapa ett utrymme där hon kan 

expandera in i ett nytt område av frihet som fortfarande är kopplat till kvinnligheten.
79

 Hon gör det 

utifrån sin egenskap av kvinna, som ett komplement till mannen. Lösningen för detta expanderande 

blir konstaterandet av att den högavlönade yrkesverksamma kvinnan har ett behov som endast kan 

fyllas av att det anställs en piga, fast en piga i modernare form, en egenföretagare som kan skaffa 

försörjning genom hedervärt arbete. Här mötte denna inställning motstånd från andra feminister 

som i stället hävdade att Sahlin själv hade ett ansvar, och att, hör och häpna, även hennes man 

kunde tänkas ha ett ansvar för hem och familj. Att lösa vissa kvinnors frigörelse med att cementera 

andra kvinnors, lågutbildade och underklass, position inom ett förlegat genuskontrakts ramar, kan 

ses som ett motarbetande av jämlikhetssträvandena. 
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SAMMANFATTNING 

Den debatt som följde i Sahlinaffärens spår visade på hur cementerade könsrollerna fortfarande var 

i samhället, även hos många feminister. Sahlin hade som kvinna ett ansvar för hem och barn, ett 

ansvar som hennes man inte behövde dela med henne. I debatten positionerade sig de olika 

feministiska inriktningarna; de liberal- och särartsfeministiska förde med kraft fram åsikten och 

kravet på billigare hushållsnära tjänster som en lösning på den heltidsarbetande kvinnans situation. 

Denna lösning fick motstånd från mer socialistiskt radikalfeministiska företrädare som menade att 

kvinnor inte kan bli emanciperad på bekostnad av andra kvinnor eller av underklassens män. Dessa 

hävdade att könskampen och klasskampen måste gå hand i hand. Skillnaden mellan 

liberalfeminister och socialistiska radikalfeminister visade alltså på en fundamental skillnad i synen 

på kön och klass som inte verkade kunna överbryggas. Denna skillnad var uppenbar inom 

feminismen redan innan Sahlinaffären, men genom Sahlins slarviga kontokortsanvändande fördes 

debatten med ens på första plats i de svenska tidningarna med det resultatet. 

 

Debattens utgångspunkt och innehåll visade också på att det s.k. genuskontraktet är en hörnsten i 

vår samhällskonstruktion. Kvinnan förväntas ta ansvar för sin sfär innan hon tar sig an att 

expandera utanför den samma. Att en kvinna får chansen att bli statsminister behöver i sig inte föra 

jämställdheten framåt; att ge fel kvinna posten som statsminister kan också ge en falsk bild av att 

jämlikheten i Sverige är större än vad den de facto egentligen är. Om hennes kandidatur dessutom 

sker på bekostnad av andra kvinnors situation eller om hon som Dahl menar, är för beroende av 

andra (läs män) för att kunna föra en kraftfull feministisk politik, är det kanske bättre att en man får 

makten som, oavsett vad han säger sig vara, egentligen inte kan tas för att vara en riktig feminist. 

Sveriges kvinnor kunde inte enas om Sahlin som statsministerkandidat, bara för att hon var kvinna, 

av den enkla orsaken att Sahlin ansågs stå för en feministisk syn som enbart gynnade medelklassens 

kvinnor. Hirdman menar att de etablerade partierna bytte ut idén om ett jämlikt Sverige mot ett 

jämställt dito och debatten om Sahlin kanske ska ses i bakgrund av den nedmontering av välfärden 

som Sahlin sa sig stå för. Ur ett genusperspektiv spelar det förmodligen ingen roll om kvinnor 

uppnår femtio procents deltagande i riksdag och bolagsstyrelser om det inte innebär en praktisk 

förändring i vårt samhälles sätt att bedöma människor efter deras kön. 
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 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Debatten i kölvattnet av Sahlinaffären kom att handla mycket om antingen moral i allmänhet, något 

som jag valt att inte hantera, eller kvinnors förutsättningar inom politiken som jag valt som mitt 

forskningsområde. För en oinitierad man inom det feministiska området så har denna utforskning 

varit synnerligen intressant och förhoppningsvis, mer än tillfälligt, öppnat upp ögonen på mig inför 

det samhälle som jag lever i. Oavsett vad man anser om Mona Sahlins hantering av privatekonomi 

och arbetets kontokort; visar debatten ändå på ett övergripande problem i samhället när det handlar 

om jämlikhet mellan könen. Att könsmönstren är så intrikata att de påverkar hur vi i grunden ser på 

hur vårt samhälle ska vara uppbyggt; att mycket av vårt/mitt agerande sker utifrån oreflekterade 

övertygelser om kön och i könet invävda roller. När jag sitter och skriver dessa avslutande 

reflektioner har jag min 6 månader gamla dotter i famnen och mina tankar går till hennes och min 

sons framtid, hennes, men även hans, möjligheter till frihet och jämlikhet. En önskan om att hon ska 

kunna ha alla de friheter som jag har och att de bördor som könsmönstren för med sig ska upphöra i 

det att könsmönstren och genuskontraktet upplöses. Tyvärr är det knappast troligt; snarare att de på 

nytt omformat sig i nya intrikata konstellationer. Att tänka på Markis de Condorcets klassiska 

anförande inför nationalkonventet i Paris 1790 som en realitet: 

 

 Människans rättigheter härleds nu blott från det, att hon är en varelse som äger förnuft, har förmåga att 

 omfatta  moraliska idéer och att resonera utifrån dessa. Eftersom kvinnor har dessa egenskaper har de 

 nödvändigtvis samma rättigheter. Antingen ska ingen individ  av den mänskliga rasen ha verkliga rättigheter, 

 eller också ska alla ha dem. Den som röstar emot sin nästas rättigheter, av vilken religion, ras eller kön den än 

 tillhör, har därför förnekat sina egna
 .80

 

 

Trots att två hundra år har förflutit är tyvärr denna uppmaning lika aktuell i dag som den var då; och 

det gällande både religion, ras och kön. Att en revolution skulle ha skett tills dess mina barn är 

vuxna som ändrar på detta scenario som vi som individer är så sammanvävda med är tyvärr en 

utopi.  
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