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Förord

Rösträttsrörelsen var den första feministiska massmobiliseringen av 
kvinnor i historien och de rösträttsreformer som ägde rum i de nord-
iska länderna under 1900-talets första årtionden visar att kvinnors 
kamp inte varit förgäves. En viktig demokratisk milstolpe i de nord-
iska ländernas historia hade nåtts. Men vad hände sedan? Vad kom 
reformen att innebära för framtiden? Blev kvinnor som grupp den 
politiska kategori som vissa rösträttskvinnor drömde om? Vilka nya 
perspektiv kan läggas på frågorna om medborgarskap, representation 
och politikens genus när jämförelser görs med processer efter och 
bortom rösträtten? 

Dessa frågor var upptakten till konferensen ”Bortom rösträtten. 
Kön, politik och medborgarskap i Norden”. Syftet med konferensen 
var att sammanföra nordiska forskare från olika discipliner för att pre-
sentera och diskutera aktuell forskning som bedrivs och bedrivits i 
Norden om kön, politik och medborgarskap.

Under en intensiv dag dryftades frågor om politikens genusgränser 
då, nu och i framtiden och hur politikens genusgränser konstruerats i 
olika rum och för olika politikområden – hur politikens genusgränser 
ser ut i dag? Under konferensen belystes hur mobilisering för politiskt 
medborgarskap och jämställdhetsfrågor gått till – när, hur och var-
för kvinnor gått samman och verkat för olika frågor? Ett annat tema 
handlade om informell makt och politisk kultur – hur personliga 
band, nätverk av kvinnor och män använts för att öka kvinnors hand-
lingsutrymme och för att få genomslag i politiken. Diskussionerna 
behandlade också relationen och maktspelet mellan den politiska och 
byråkratiska arenan. 

Mot bakgrund att kvinnorepresentationen på senare år ökat i na-
tionella parlament, bland annat till följd av kvotering, uppmuntrade 
vi bidrag som handlade om vilka möjligheter och utmaningar som 
kvinnors ökade närvaro inneburit och betytt för politikens innehåll. 
Ambitionen med konferensen var också att belysa bekönade medbor-
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garskap i ett multikulturellt samhälle och väcka frågor om hur kön, 
klass, etnicitet och ålder, samverkar/motverkar och spelar in i olika 
delar av den politiska beslutsprocessen – från att en fråga formule-
ras och uppfattas som ett politiskt problem till dess planering och 
genomförande.

Totalt medverkade ett trettiotal forskare från Danmark, Finland, 
Norge och Sverige och boken är ett resultat av konferensen. Vi ansåg 
att mötet och diskussionerna var mycket givande och lämpade sig 
för en större publik och för fortsatt diskussion. Vi har därför valt att 
publicera Ida Bloms öppningsanförande, tio konferensbidrag, samt 
Drude Dahlerup och Birte Siims inlägg vid den avslutande paneldis-
kussionen.

Vi eftersträvade bidrag med hög vetenskaplig kvalitet och innovativ 
forskningsidé och spridning från de olika disciplinerna, länderna och 
från de olika sessionerna – för att belysa aktuell forskning och olika 
angreppssätt och för att visa kopplingen som finns mellan nu och då 
och vinsten man eventuellt kan göra med hjälp av nordiska jämförel-
ser. Även om det finns betydande likheter, ska man inte förminska 
eller underskatta de olikheter och variationer som finns i Norden. 

Vi vill tacka alla medverkande vid konferensen och i antologin – 
inledningstalare, författare, kommentatorer och panelister vid den 
avslutande paneldebatten. Vi vill även tacka Vetenskapsrådet och Let-
terstedtska föreningen som finansierat konferensen, och Södertörns 
högskola och där särskilt Elisabeth Elgán för sitt värdskap och or-
ganisatoriska uppbackning. Stort TACK till Mari Gerdin, Torbjörn 
Nilsson, Anna Stenberg och Lene Persson Weiss för all praktisk hjälp. 
Ett särskilt TACK till Christina Florin som var en av konferensorga-
nisatörerna! Tack också till varandra för gott samarbete under resans 
gång – från idé till färdig konferens och antologi!

Stockholm/Luleå den 7 januari 2011
Lenita Freidenvall och Josefin Rönnbäck 
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Inledning. Bortom rösträtten.

Lenita Freidenvall och Josefin Rönnbäck 

… bli bara kvinnorna väljare, så tar man nog hänsyn till deras intres-
sen, då sätter man sig in i deras frågor på ett helt annat sätt än förut 
– och bli de valbara, så kan kvinnornas talan föras av dem, som äro 
sakkunniga i dessa ämnen. Det är ej nog att kvinnor äro med i förbe-
redande kommittéer, de skola vara med om att diskutera lagförslagen 
– vara med om att antaga eller förkasta dem.1

I citatet ovan förklarar Sigrid Kruse, aktiv rösträttskvinna i Sverige 
i början av 1900-talet vilken tilltro hon hade till rösträtten och dess 
praktiska och symboliska betydelse. Citatet är illustrativt och visar att 
rösträttskampen inte bara handlade om rätten att välja och rösta, utan 
också om rätten att väljas och kanske framför allt rätten att delta i den 
politiska beslutsprocessen. Kruse betonade inte bara ”vad” som utförs 
i politiken, utan att det också spelar roll ”vem” som fattar beslut – att 
politiska beslut inte var oavhängigt kön. För att tala med statsvetaren 
Anne Phillips (1995) lyftes betydelsen av ”närvarons politik” fram. Så 
fort kvinnor tog plats i parlamentet skulle nog fler och andra frågor 
komma upp på den politiska dagordningen och besluten bli annor-
lunda! En outtalad premiss tycktes vara att kvinnors närvaro skulle 
påverka politikens innehåll. Just denna koppling – mellan deskriptiv 
och substantiell representation – är en omdiskuterad fråga i dagens 
feministiska debatt som vi får anledning att återkomma till lite längre 
fram.

Men svenska rösträttskvinnor var inte så naiva att de trodde att de 

1 Rösträtt för kvinnor nr 16, s.3
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skulle bjudas in till ett uppdukat bord. Med sina erfarenheter från 
kommunalpolitiken i ryggen visste de att även om formella hinder 
rivs så lever informella hinder kvar. Politiska församlingar är ju ska-
pade av män och för män, och konstigt vore om det inte skulle ge 
fortsatt avtryck (Jfr Fiig, Hakosalo, Karlsson). Men förmodligen skul-
le de blivit förvånade om de visste att det skulle ta flera generationer 
innan den politiska representationen blev jämställd i kvantitativ be-
märkelse. Rösträttsreformen som infördes mellan år 1906 (Finland) 
och 1920 (Island) i de nordiska länderna resulterade ju inte i en auto-
matisk avspegling i parlamenten av befolkningens könsmässiga sam-
mansättning. 40-procent-strecket, som brukar användas som ett mått 
på kvantitativ jämställdhet, passerades år 1994 av Sverige, 2007 av 
Finland och 2009 av Island. I Danmark och Norge har 40-procent-
strecket ännu inte uppnåtts. Rösträttskvinnorna skulle nog också bli 
förvånade om de visste att det tog ett halvt sekel innan första kvinnan 
valdes in exempelvis i landstinget i Östergötland, och att det skulle 
dröja närmare 25 år tills det första kvinnliga statsrådet (Karin Kock) 
utnämndes i Sverige, 60 respektive 94 år innan den första presiden-
ten (Vigdis Finnbogadottir 1980 respektive Tarja Halonen 2000) ut-
nämndes i Island respektive Finland, nästan 75 år innan den första 
kvinnliga statsministern utnämndes (Gro Harlem Brundtland 1981), 
och nästan hundra år innan den öppet homosexuella kvinnliga pre-
miärministern Johanna Sigurdardottir (år 2009) valdes på Island. Allt 
detta tal och fokus på ”första kvinnan” visar hur barriärer överskrids. 
Många av dessa barriärer representerar enbart symboliska steg, men 
steg som också i viss utsträckning haft och kunnat ha realpolitisk be-
tydelse.

 
… vad är det som gör rösträtt så eftersträvansvärd? (…) Varför är det 
verkligen den viktigaste medborgarrätt i ett fritt samhälle? Varför sträva 
nu kvinnor, som kunde ha det lugnt och fridfullt för denna sin rätt?...
Vad är det som gör att kvinnor, som ha ett träget arbete på kontor, 
i skolor och i fabriker, använda sina lediga stunder till ansträngande 
och oavlönat arbete för denna sak? Vad är det som gör, att även äldre 
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kvinnor trotsa köld och oväder och alla en resas besvärligheter för att 
få tillfälle att väcka andra kvinnor i långt avlägsna bygder till insikt om 
nödvändigheten, att även kvinnorna få rätt att deltaga i samhällsar-
bete? (Sigrid Kruse, Rösträtt för kvinnor 1912 nr 6 s. 3.)

I citatet ovan framgår vilken betydelse rösträtten tillskrevs. För Sig-
rid Kruse var rösträttsfrågan intimt sammanvävd med demokrati och 
medborgarskap. För henne handlade det om rätten att delta i sam-
hällsbygget, att kunna få sin röst hörd och kunna påverka sin om-
givning. Rösträtten var en så djupt liggande medborgarrätt att vissa 
kvinnor var beredda att trotsa i princip allt för den. Rösträtten var inte 
bara en central komponent i medborgarskapet, utan också en rätt som 
definierade ett fritt och demokratiskt samhälle.  Flera olika argument 
för denna rätt användes av Sigrid Kruse och andra rösträttsföresprå-
kare. Klassiska rättviseargument lyftes fram såsom att också kvinnor 
var människor – alltså hade de rätt att fatta beslut i alla sammanhang. 
De menade också att de var en viktig del av folket – demos. De var 
därmed också nationella medborgare, som gjorde rätt för sig. De pro-
pagerade för alla individers rätt till självbestämmande – om allas rätt 
till politiska rättigheter för att tillgodose sina egna intressen och för att 
få möjlighet att förverkliga sina drömmar och visioner. Dessa visioner 
påminner i stor grad av dagens svenska jämställdhetspolitiska grund-
bult – om alla människors rätt att forma samhället och sina egna liv 
(SOU 2005:66).  Rösträttskvinnorna ansåg att det var orättvist att 
enbart män fick fatta beslut – de ansåg det också särskilt orättvist att 
bara män fick fatta beslut som rörde kanske enbart kvinnor eller kvin-
nors hjärtefrågor. De framhöll att både män och kvinnor var lika och 
skulle behandlades lika. Men de framhöll också att kvinnor och män i 
vissa avseenden var olika. Utifrån så kallade resursargument betonades 
att kvinnor hade särskilda kunskaper som baserades på deras erfaren-
heter som mödrar och kvinnor som borde utnyttjas. Den radikala 
rösträttsaktivisten Frigga Carlberg menade till exempel att ”Kvinnliga 
läkare, lärare, posttjänstemän etc. kunna möjligen i någon mån re-
presenteras av män, men mödrar och barn aldrig” (Carlberg 1906). 
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En annan argumentationslinje gick ut på att män och kvinnor (som 
grupper och som individer) kunde ha delvis motstridiga intressen och 
att kvinnor därav behövde en egen röst för att få uttrycka sin röst. 

Rösträttskvinnorna tänkte kanske inte i första hand på innovations-
politiken (som belyses av Malin Lindberg i denna antologi), men 
kanske inte så långt därifrån. När Signe Bergman, som var rösträtts-
ordförande för den kvinnliga rösträttsrörelsen (LKPR) i Sverige blev 
intervjuad om vad hon skulle vilja uträtta om hon blev ”riksdags-
man”, svarade hon att hon skulle vilja arbeta med frågor som rörde 
kommunikation och utrikespolitiska spörsmål. Hon ville till exempel 
se en fullständig omorganisation av nyhetsförmedlingen och arbeta 
för att fler ångfärjeförbindelser öppnades till England. Bergman sva-
rade också att hon i så fall ville verka för fler stora post- och passage-
rarfartyg till Amerika.2

För att visa att rösträtten inte bara var en symbol argumenterade 
man för att rösträtten var ett verktyg för att kunna verka för ny eller 
ändrad lagstiftning. Om kvinnor fick ett fullvärdigt politiskt med-
borgarskap skulle äktenskapslagstiftningen nog komma att skrivas 
om och frågor som rörde kvinnors utbildning, karriär, löner och pen-
sion kunna regleras och på ett annat sätt. Hälsofrågor och omsorgen 
om barn och äldre var också frågor som skulle upp på den politiska 
dagordningen. Rösträttskvinnorna pekade även på frågor som rörde 
prostitution och verkade på sin tid för att den så kallade reglemente-
ringen skulle upphöra. Reglementeringen innebar att prostituerade 
var tvungna att registrera sig och låta sig undersökas/besiktas. De 
förlorade också sitt prästbetyg och erhöll i stället en besiktningsbok. 
Genom detta förfarande kom prostitutionen i praktiken att bli en 
statligt kontrollerad och sanktionerad verksamhet. Och om kvinnor 
bara fick rösträtt och blev riksdagsledamöter skulle detta nog komma 
att ändras, menade rösträttsförespråkarna. Det vill säga kvinnors när-
varo skulle påverka vilka frågor som kom att behandlas i parlamenten 
och också vilka lagar som stiftades och hur. 

2 Rösträtt för kvinnor nr 3, s.3
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Bortom rösträtten 

Flera av bidragen i denna antologi visar att rösträttskvinnorna åtmins-
tone delvis fick rätt i sina profetior. Malin Lindberg belyser innova-
tionspolitiken och dess bekönade dimensioner i sitt bidrag Genusgrän-
ser i Sveriges innovationspolitik, och transportpolitiken sätts i fokus i 
Eva Wittboms bidrag, I själva verket. Helena Bergmans och Josefina 
Erikssons bidrag handlar om äktenskapslagstiftningen respektive kri-
minaliseringen av mäns köp av sexuella tjänster.

Vi menar att rubriken ”Bortom rösträtten” är mångtydig och kan 
tolkas på olika sätt. Dels vill vi visa att kampen för rösträtten som 
utkämpades för hundra år sedan handlade om så mycket mer än bara 
rätten att rösta, dels peka på det historiska samband som finns mellan 
rösträtten, kvinnorörelsen och dagsaktuella frågor. Vi vill dessutom 
visa att även om vi forskar om olika fenomen, olika kvinnorörelser, 
olika tider, med hjälp av olika metoder, bearbetar olika typer av källor 
från olika länder så finns ändå tre gemensamma nämnare – vi forskar 
alla om kön, politik och medborgarskap. Fast på olika sätt!

Kön, politik och medborgarskap

I det följande avsnittet i inledningskapitlet ska vi diskutera bokens tre 
mest centrala begrepp – kön, politik och medborgarskap. I denna dis-
kussion kommer vi att väva in hur författarna i denna bok använder 
begreppen. Här vill vi dock flagga för att vi inte systematiskt kom-
mer att diskutera hur ALLA bidrag behandlar ALLA begrepp, utan vi 
kommer självsvåldigt att välja ut resonemang som vi tycker illustrerar 
centrala poänger och spännvidden på begreppsanvändningen. Vi har 
också vinnlagt oss om att sammanföra forskare från olika discipliner. 
Kanske hade författarna själva valt ut andra och bättre resonemang än 
de vi valt att rikta blickfånget mot. 
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På tal om genus/kön, intersektionalitet och jämställdhet

Ett centralt begrepp i denna bok är genus/kön. Vi menar dock att 
begreppet genus/kön uppnått sådan mognad och blivit ett sådant eta-
blerat begrepp att det inte fordrar någon närmare definition från vår 
sida med tanke på att genusvetenskap är en etablerad disciplin.3 Det 
är också välkänt att genus/kön kan uttolkas och användas på många 
olika sätt. Ibland används de som synonymer och ibland betraktas 
genus och kön som ett motsatspar.  Den inomvetenskapliga och utom- 
vetenskapliga kritiken är också väl känd och att det förs en ständigt 
pågående diskussion om genus relation till kön (och vice versa) och 
dess relation till andra maktordningar baserade på klass, sexuell lägg-
ning, ålder, civilstånd, etnicitet och funktionalitet. 

Vissa menar att man omöjligt kan analysera genus/kön utan att sam- 
tidigt analysera klass, sexualitet, etnicitet. På samma sätt som klass inte 
är könslöst är kön heller inte klassobundet. Vi är inte bara vårt kön, vi 
är också klass. Vissa feministiska forskare skulle måhända vilja hävda 
att kön är en mer grundläggande identitet och att maktordningen 
”kön” påverkar oss mer än andra maktordningar och har detta som 
ett grundläggande antagande. Andra betraktar detta som en empirisk 
fråga. De forskare som vill betona hur genus samverkar, förstärks eller 
försvagas av andra typer av maktordningar, väljer ibland att använda 
sig av begreppet intersektionalitet. Även om ingen i denna antologi 
använder sig av ”intersektionalitet” som begrepp, kan man tydligt ut-
läsa influenser av det intersektionella tankesättet och metoden. Flera 
forskare undersöker flera maktordningar samtidigt. Kulturgeografen 
Juan Velasquez undersöker i sitt bidrag Feminiserad segregation och för-
ortsfeminism i Fittja behovet av ny demokratisk utveckling, och hur 
kön, etnicitet och i viss utsträckning klass får betydelse och inverkar 
i det lokala planeringsarbetet. Historikern Helena Bergman undersö-
ker i sitt bidrag Offentliga samtal om privata beslut den familjerättsliga 

3 Man kan läsa genusvetenskap från grundnivå till forskarnivå, det finns särskilda 
genusprofessorer, och forskningsansökningar bör inkludera ett genusperspektiv.
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reformprocess på 1970-talet där lagstiftningen i större utsträckning 
gjordes neutral i förhållande till olika samlevnadsformer. Hon visar 
också hur två olika jämställdhetsfrågor löpte samman – den om rätt-
visa mellan könen, mellan fäder och mödrar och den om rättvisa mel-
lan olika (heterosexuella) familjereformer. Med andra ord, hur synen 
på kön och familj, påverkades av civilstånd och sexuell läggning.  

Här har vi låtit författarna att själva välja begrepp och i boken före-
kommer kön och genus i olika sammansättningar. Nedan följer ett 
axplock: 

Genuskodas, genuspolitisk kamp, genuskontrakt, genusordning, 
genusnormer och kulturella föreställningar om kön, jämställdhets- el-
ler genusperspektivfrågan, genusmedvetenhet, segregerande och hie-
rarkiska genuskonstruktioner, genusgränser

Könsmärkas, bekönas, könspolitisk kamp, könsmaktsfråga, struk-
turellt skev könsmaktsordning, könsneutralt, könsblindhet, okönad 
medborgare, ojämställda föreställningar genom stereotypa könsroller, 
könsfördelning

Maskulinitet 
Detta axplock visar att bidragen i stor utsträckning handlar om hur 

föreställningar om kön införlivas i lagstiftning, praxis och implemen-
tering – hur genuskodning, könsmärkning går till. Kort sagt, hur kön 
”görs”. 

I boken undersöks föreställningar om män och kvinnor och hur 
maktrelationer återskapas, upprätthålls och förändras. Statsvetaren 
Malin Lindberg undersöker i sitt tidigare nämnda bidrag till exempel 
hur kön görs (doing gender) inom innovationspolitiken. Genom att 
undersöka prioriteringsmönster, hur mycket pengar som satsas inom 
traditionellt ”manliga” respektive ”kvinnliga” områden och vilket kön 
gynnas/missgynnas – undersöker hon om och hur innovationspoliti-
ken bidrar till segregerande och hierarkiska genuskonstruktioner. Den 
centrala forskningsfrågan är därmed hur existerande genusordning 
försvagas/förstärks med hjälp av innovationspolitiken(s resursfördel-
ning).
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Vilka underliggande och outtalade antaganden och idéer om män 
och kvinnor, deras uppgifter och roller i den privata sfären och i of-
fentligheten fokuseras också. Historikern Gunnel Karlsson vill med 
sitt bidrag The Making of Political Women och genom en fallstudie av 
Ulla Lindström och Inga Thorson, båda högt uppsatta socialdemo-
krater och riksdagsledamöter illustrera den paradoxala situation som 
inträffar när kvinnor träder in i ett politiskt rum som skapats och 
dominerats av män (där manligheten varit osynlig och förgivettagen). 
Thorsson var den ensam som kvinnligt statsråd under Tage Erlanders 
ministär och Inga Thorsson ordförande för det Socialdemokratiska 
kvinnoförbundet (SSKF). Karlsson är noga med att poängtera att hon 
inte är ute efter att bara ”lägga till” kvinnor, utan problematisera vad 
som händer med politiken – i politiken, det vill säga när kvinnor 
blir politiska, träder fram och agerar som politiska subjekt på den 
politiska arenan. De trädde fram under en period som Freidenvall 
(2006) karaktäriserat som – den obligatoriska kvinnan. Det var en 
period då kvinnors krav på inkludering i politiska församlingar tillgo-
dosågs av partierna, men att endast en kvinna på respektive partilista 
ansågs tillräcklig för att representera gruppen kvinnor. Karlsson un-
dersöker också hur politikerrollen är könsmärkt och vilka normer och 
föreställningar som kringgärdade den. Karlsson väcker frågor om hur 
man kan tänka kring ”den politiska kvinnan”, här i betydelsen högt 
uppsatt partipolitisk kvinna – en aktör som tillhör samhällets elit – 
på riksnivå, och hur karriärmönster verkar skilja sig åt för kvinnliga 
politiker och manliga politiker.

På tal om jämställdhet

Ett annat återkommande begrepp i denna antologi är jämställdhet. 
Ibland förekommer begreppsförvirring och vi vill med en gång be-
tona att genusforskning kan (men behöver inte) ha med jämställd-
hetsforskning att göra. Genus är ett analytiskt verktyg – jämställdhet 
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är ett politiskt begrepp och ett mål (jfr Eduards 1995; Mark 2000; 
Dahl 2005; SOU 2007:67). Genus ett mera öppet begrepp som också 
kan inkludera exempelvis homosociala relationer inom gruppen kvin-
nor och inom gruppen män, medan jämställdhet är ett normativt be-
grepp som handlar om relation mellan män och kvinnor. Begreppet 
jämställdhet är också mångtydigt och har hög abstraktionsnivå och 
döljer inte sällan maktkonflikter – såväl mellan män som mellan kvin-
nor och män. Jämställdhetspolitik som utformas enligt dessa premis-
ser framstår då som ”painless-politics”. Jämställdhet blir ett ord som 
många ställer sig bakom i teorin, men inte i praktiken. Ett begrepp 
som omtolkas, missbrukas, missförstås, skulle radikala kritiker säga, 
om de var lite modesta.

I boken förekommer flera varianter och sammansättningar av jäm-
ställdhet. Författarna skriver exempelvis om jämställdhetsdimension, 
jämställdhetsmål, jämställd resursfördelning, jämställdhetsförskjut-
ning, jämställdhetsfrågan, jämställdhetssynpunkt, jämställdhets- eller 
genusperspektivfrågan, jämställdhetssynpunkt och ojämställda före-
ställningar genom stereotypa könsroller. Antologin handlar i viss ut-
sträckning och berör också jämställdhetspolitik och tar upp begrepp 
– kanske snarare fenomen – som jämställdhetsintegrering. 

Vad som händer när två olika (del)politikområden kolliderar med 
varandra (jämställdhetspolitik och innovationspolitik) behandlas i 
Malin Lindbergs kapitel. Hon undersöker hur jämställdhetspolitiken 
får väjningsplikt för andra värden, och hur jämställdhetsintegreringen 
inte får fäste eller inte genomförs enligt intentionerna i de jämställd-
hetspolitiska målen och därmed misslyckas.

I sin analys av jämställdhetsintegrering i två statliga myndigheter 
har företagsekonomen Eva Wittbom funnit en liknande ”krock” mel-
lan jämställdhetspolitik, jämställdhetsintegrering och transportpoli-
tik. I sin artikel I själva verket visar hon hur det kan uppstå kollisio-
ner mellan olika politikområden, och hur jämställdhetsdimensionen 
får lämna företräde. Hon menar vidare att berättelserna om hur 
jämställdhetsmålet hålls särkopplat från kundorienteringsprocessen 
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visar på avståndet mellan myndighetskulturen och genusmedveten-
het. Framförallt visar hennes artikel hur New Public Management 
fungerar för jämställdhetsintegrering och vad som händer med dess 
genomförande när det finns bristande vilja, kunskap och medveten-
het i organisationen. Resultatet blir, menar Wittbom, en könsblind 
styrning och könsblind implementering. Jämställdhetsmålet och ge-
nustänket omtolkas och omförhandlas uppifrån och ned på ett sätt 
som det inte är tänkt. 

Statsvetaren Lena Wängnerud menar i sitt bidrag Politics of Presence 
or Feminist Awareness? att det framför allt är kvinnliga politiker som 
drivit jämställdhetskrav/frågor och frågor som handlar om sociala väl-
färdsfrågor. Hon menar dock att genusdimensionen framträder tyd-
ligt när det gäller prioriteringen av jämställdhetsfrågor. Det är fram-
för allt politiker med hög feministisk medvetenhet som prioriterar 
jämställdhetsfrågor. Hon menar att det finns ett liknande samband 
mellan feministisk medvetenhet och sociala välfärdsfrågor men att det 
inte är lika entydigt utan mer komplext. 

Statsvetaren Josefina Erikson undersöker i sin artikel Att kriminali-
sera sexköparen. Kvinnor som politiska aktörer vilken roll kön/kvinnor 
(som individer och grupper) har och vilken roll män (särskilt enskilda 
män) har haft för kriminalisering av köp av sexuella tjänster. Sexköp 
= jämställdhetsfråga à något som ofta uttolkas och förstås som en 
lämplig genusfråga.

På tal om politik 

Ett annat centralt begrepp är ”politik” – ett svårfångat ord på sju 
bokstäver som ogärna låter sig definieras och som har otaliga bety-
delser. Vad skulle man egentligen skriva i lilla rutan i ett korsord för 
att det rätta ordet skulle bli politik? Vad politik är, är något som alla 
bidragsgivare i denna antologi mer eller mindre explicit förhåller sig 
till. Enligt vår uppfattning handlar politik om att påverka i syfte att 
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bevara eller förändra en samhällsordning. Det handlar primärt om 
gränsdragningen mellan det som beskrivs som det politiska och det 
som inte ges tillträde till den politiska arenan och den politiska agen-
dan, eller det som betraktas som icke-politik. Ytterst handlar politik 
om vad staten i vid bemärkelse ska göra och inte göra. Det betyder att 
vad som ska vara offentligt och därmed möjligt att föra upp på den 
politiska agendan och vad som ska hållas privat och utanför statens 
och politikens räckvidd är därmed i sig politiskt. 

Liksom Birte Siim (2000) menar vi också att politik är ett föränder-
ligt begrepp som påverkas av tid och rum och att det ständigt pågår en 
kamp om vad som är politik och var skiljelinjen ska gå för politik och 
icke-politik. Det betyder att även i forskarvärlden har kvinnorörel-
sens slagord ”det personliga är politiskt” haft stor betydelse. Genom 
slagordet har man påtalat betydelsen av att omförhandla gränserna 
för politiken och därmed också vad som betraktas som ett legitimt 
studieobjekt. Flera forskare poängterar att själva gränsdragningen av 
vad som är politiskt eller inte i sig är en politisk handling. Liksom 
statsvetaren Maud Eduards menar vi att politik kan betraktas som ett 
definitionsprojekt som talar om vem som har rätt att förändra och 
på vilket sätt (Landby Eduards 1993:99 Siim 2000:5; Lister 1997). 
Politik är därmed intimt förknippat med makt.

Politik förknippas ofta med viss typ av aktörer (riksdagsledamöter, 
regering, partiapparater, landstings”män” och kommunalpolitiker) 
och vissa typer av arenor (parlament, landsting, kommun, partikon-
gress osv.). Men politik kan likaväl vara förknippat med aktörer som 
vill in på denna typ av arenor (utanförskapets kamp för inträde), ak-
törers kamp/lobbyarbete för att påverka en fråga och vilja att få upp 
den på den politiska dagordningen (men från andra arenor, folkrörel-
ser osv.). Ingen i boken har definierat politik – men alla undersöker, 
använder och förhåller sig aktivt till begreppet.  De belyser ”politik” 
från en mängd olika aspekter.

Statsvetaren Christina Fiig visar i sitt bidrag A Powerful Public Sphe-
re? Two types of Publics during the Struggle for Danish Women’s Enfran-
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chisement hur den utomparlamentariska arenan utgjorde en central 
demokratisk arena för införandet av kvinnlig rösträtt i Danmark. Ut-
gående från bland andra politikteoretikern Iris Marion Youngs syn 
på ”a decentred conception of politics and society” och genom att 
göra en åtskillnad mellan stark respektive svag stat/offentlig sektor, 
där den förra avser beslutsfattandet i politiska församlingar och det 
senare åsikts- och opinionsformering i samhället, menar Fiig att man 
inte kan förstå den kvinnliga rösträttens införande utan att också ta 
i beaktande den diskussion och den kamp som fördes på den utom-
parlamentariska arenan. De danska suffragisternas kamp utmanade på 
allvar det förhärskande maskulina politiska medborgarskapet.

Historikern Helena Bergman visar i sitt bidrag Offentliga samtal om 
privata beslut hur krav på jämställdhet formulerades alltmer i social-
vetenskapliga termer (under 1970-talet) och hävdar att en öppning 
i frågan (familjelagstiftningen) hittades då problembilden ramades 
om. På 1970-talet hade den genuspolitiska retoriken och strategierna 
en annan karaktär. Nu lades tonvikten vid fäders rättigheter och på 
frågan om mäns umgänge med sina barn. Den normalisering av ”fria 
familjebildningar” som skedde under 1970-talet innebar förvisso att 
mödrar förlorade några av sina tidigare familjerättsliga privilegier i 
jämställdhetens namn, men i utbyte vann de rättsligt och socialt er-
kännande av sitt familjeliv och sitt föräldraskap.

Såväl kulturgeografen Juan Velasquez som etnicitetsforskaren 
Magnus Dahlstedt lyfter fram betydelsen av föreningslivet och den 
lokala arenan för politiskt deltagande. Med ett bredare politikbegrepp 
möjliggörs därmed mer komplicerade analyser av politisk representa-
tion, Velasquez – genom en studie av förortsfeminism i Fittja och 
Dahlstedt – genom att följa Abi och den svenska folkbildningsrörel-
sens minst sagt ambivalenta förhållningssätt gentemot honom om 
hans ”likar”.
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På tal om representation

Flera av bidragen handlar om hur kvinnor har kämpat för att utöka 
sitt politiska handlingsutrymme och hur de (med eller utan män) för-
sökt påverka och förändra såväl tillgången till beslutsfattande försam-
lingar som politikens utfall. En implicit/explicit fråga – har kvinnors 
närvaro påverkat beslutens innehåll?

Representationsbegreppet – här politisk representation – brukar 
indelas i ett antal dimensioner: deskriptiv representation, substan-
tiell representation och symbolisk representation (Pitkin 1967, cf. 
Schwindt-Bayer & Mishler 2005). Med deskriptiv representation avses 
vanligen frågor kring politiska församlingars sammansättning, ofta i 
termer av sociologiska bakgrundsfaktorer såsom kön, ålder, utbild-
ning och etnisk bakgrund. Feministiska forskare har ofta påtalat att 
folkvalda församlingar ska reflektera befolkningens sammansättning. 
Att nationella parlament idag består i genomsnitt av 18 procent kvin-
nor och 82 procent män beskriver således en kraftig deskriptiv över-
representation av män (www.ipu.org). Substantiell representation är ett 
mer omtvistat begrepp, men avser vanligen effekten av fler kvinnor i 
politiken (Se till exempel Dahlerups kritik av begreppet). Det har ex-
empelvis hävdats att fler kvinnor i politiken påverkar såväl politikens 
innehåll som form. Med fler kvinnor i politiken förväntas både agen-
dasättningen och politikens utfall förändras i mer kvinnovänlig rikt-
ning, liksom arbetsformerna i politiken. Symbolisk representation är en 
ganska ny dimension, och den avser vanligen den effekt fler kvinnor 
i politiken kan ha på statsskickets eller beslutsfattande församlingars 
legitimitet. Kvinnorörelsen har exempelvis framfört att mansdomi-
nerade församlingar kan ses som ett tecken på en ofullständig demo-
krati. Med symbolisk representation brukar också avses den relation 
som finns mellan medborgarna och de folkvalda, det vill säga vilka 
kontakter har medborgarna med ’sina’ politiker, i vilken mån känner 
de sig representerade och delaktiga, etc.

Särskilt dimensionerna deskriptiv och substantiell representation har 
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kommit i blickfånget i den feministiska forskningen på senare tid. En 
utgångspunkt för denna debatt är Hanna Pitkins banbrytande bok 
The Concept of Representation (1967), i vilken det hävdas att det är 
viktigare att fokusera vad de förtroendevalda gör snarare än på vilka 
de är. Forskningen om (kvinnors) politiska representationen bör såle-
des inte enbart inriktas på antalet kvinnor i politiken (även kallad den 
numeriska eller kvantitativa representationen) utan även på vad kvin-
nor gör när de väl är invalda (den kvalitativa representationen). En 
annan utgångspunkt är Rosabeth Kanters (1977) uppmärksammade 
teori om kritisk massa, enligt vilket antalet kvinnor i politiken, van-
ligen definierad som 30 procent, har betydelsen för vilka möjligheter 
kvinnor har att åstadkomma förändring i politiken. 

Det man alltså skjutit in sig på i den senare forskningen är kopp-
lingen mellan de två dimensionerna (Carroll 2001; Phillips 1995; 
Young 2000). Mer specifikt, så ifrågasätter forskare om en ökning av 
antalet kvinnliga politiker (kvinnors deskriptiva representation) alltid 
leder till mer kvinnovänliga (gender sensitive) förslag och beslut och 
så att säga påverka kvinnors substantiella representation. En kritik 
som framförts är att om man enbart fokuserar på kvinnor som grupp, 
så bortser man från viktiga skillnader som kan finnas mellan kvinnor 
(Se Velaquez i denna bok). Kärnan i kritiken ligger alltså i de antagan-
den om ”kvinnor” som grupp som görs a-priori och de problem som 
är förknippade med den essentialising som görs av kvinnor och deras 
intressen och perspektiv. Med hänsyn till etnicitet, klass, sexualitet, 
etc. och andra övergripande maktordningar som formar identiteter 
och påverkar exkludering och utanförskap, har tanken på kvinnor 
som en homogen grupp och kategori alltså ifrågasatts. 

När det gäller teorierna om kritisk massa så har forskare hävdat att 
det inte är antalet kvinnliga politiker som är det viktiga för politisk för-
ändring utan de ”kritiska handlingar” kvinnor kan utföra (Dahlerup 
1988) eller antalet ”feminister” i politiken (Tremblay 2000, detta är 
också kärnfrågan i Lena Wängneruds bidrag i denna antologi). An-
dra forskare hävdar att det inte finns en särskild andel eller en sär-
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skild vändpunkt som är nyckeln till politiska förändringar. Den 30 
procentiga kritiska massan är således inget ”magiskt universalmedel” 
(Gray 2006) eller ”dogm” (Trembley 2006). Det har också påpekats 
att den kritiska massan inte nödvändigtvis resulterar i en omedelbar 
förändring av politiken i kvinnovänlig riktning (se diskussion i Politics 
& Gender 2 (4) 2006). Kritik har också riktats mot argumentet att 
endast kvinnor kan agera för en kvinnovänlig politik, och att män, 
som en konsekvens, är uteslutna som potentiella (feministiska) aktö-
rer inom detta fält (Childs & Krook 2006; Celis et al. 2008). 

En annan kritik som framförts är forskningens ensidiga fokus på 
nationella parlament eller andra beslutsfattande församlingar. Det har 
till exempel påpekats att den substantiella representationen äger rum 
på flera arenor, även utomparlamentariska sådana, och flera arenor 
och nivåer där den substantiella representationen utövas bör således 
studeras (Celis 2006a; Lovenduski 2005; Weldon 2002). Många fors-
kare hävdar således att sambandet mellan den deskriptiva och sub-
stantiella representationen är diskutabel, och att mycket mer forsk-
ning behövs om vilka faktorer som främjar respektive motverkar den 
substantiella representationen (Celis et al. 2008).

Historikern Heini Hakosalo och statsvetaren Christina Fiig belyser 
i antologin implicit frågan om deskriptiv representation i sina kapi-
tel om införandet av kvinnlig rösträtt i Finland respektive Danmark. 
Hakosalo vidgar representationsbegreppet till att också avse akademin 
och Fiig fokuserar den utomparlamentariska rösträttsrörelsen.

I statsvetaren Lena Wängneruds bidrag Politics of Presence or Femi-
nist Awareness? diskuteras kopplingen mellan deskriptiv och substan-
tiell representation. Genom en empirisk studie av svenska riksdagsle-
damöters inställning till och aktiva arbetet för jämställdhet ställs dessa 
två ansatser – närvarons politik och feministik medvetenhet – mot 
varandra. Anne Phillips (1995) teori om närvarons politik, som im-
plicerar att kvinnors intressen bäst representeras av kvinnliga politiker 
ställs mot Iris Marion Youngs (2000) alternativa ansats, som nedtonar 
betydelsen av kvinnors gemensamma intressen till förmån för bety-
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delsen av feministisk medvetenhet för förändringar i kvinnovänlig 
riktning. Kapitlet visar på frågans komplexitet, dvs. att det i huvudsak 
är kvinnliga politiker som driver jämställdhetsfrågor och sociala väl-
färdsfrågor, men att det samtidigt är det framförallt politiker med en 
hög feministisk insikt som prioriterar jämställdhetsfrågor.

Statsvetaren Josefina Erikson tar i sitt kapitel Att kriminalisera sexkö-
paren. Kvinnor som politiska aktörer utgångspunkt i Celis m.fl. (2008) 
kritik av den tidigare forskningen om kvinnors substantiella represen-
tation. Genom en fallstudie av den svenska sexköpslagen – den s.k. 
torsklagen – analyserar hon vilka aktörer och faktorer som möjlig-
gjorde lagstiftningen. Kapitlet ska därmed ses som ett bidrag i kun-
skapsbildningen kring kvinnors substantiella representation.

I kapitlet Feminiserad segregation och förortsfeminism i Fittja proble-
matiserar kulturgeografen Juan Velasquez i viss utsträckning politisk 
representation – implicit symbolisk representation. I kapitlet diskute-
ras metoder för att stärka kvinnors delaktighet i den lokala politiken, 
i synnerhet i invandrartäta förorter, och en av Velasquez poänger är 
att makthavare måste avstå den hegemoniska feminismens föreställ-
ningar om ”aktivism” och ”organisering”. I stället bör man verka för 
att kvinnor ska ha en mötesplats där de ska kunna träffas i lugn och ro 
och på sina egna villkor, ett hus som ska utgöra en del av den lokala 
välfärdens strukturer. Velasquez värjer sig mot politikens kulturalise-
ring och menar att kvinnor i förorterna i första hand är marginalise-
rade på grund av fattigdom och ohälsa. För att komma till rätta med 
feminiseringen av segregationen krävs en feministisk delaktighet som 
bygger på förortskvinnornas egna upplevelser och krav på förändring 
och de allianser som kan uppstå ur kvinnornas förenande som exklu-
derade bland de marginaliserade.

På tal om medborgarskap

Flera av författarna i denna antologi anknyter till begreppet medbor-
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garskap men långt ifrån alla har en teoretisk diskussion kring detta. 
Men eftersom flera förhåller sig till begreppet och att det förekommer 
s.k. tysta referenser, menar vi att begreppet förtjänar viss utläggning

Begreppet medborgarskap är ett väletablerat begrepp inom sam-
hällsvetenskaplig forskning. Med begreppet avses i regel det förhål-
lande som råder mellan individer i ett samhälle, och bygger på idealet 
om alla medborgares jämlikhet och lika rättigheter. Det skiljer därför 
från den juridiska beteckningen som kopplas till nationalitet och ter-
ritoriella gränser (Salvaris 1996) och den vardagliga förståelsen av vad 
medborgarskap är.   

Det klassiska medborgarskapet
Enligt den brittiske sociologen T.H. Marshall (1950) innebär med-
borgarskap framförallt människans ställning och de rättigheter som 
tillkommer henne i samhället: 

 
Medborgarskap är en ställning som tillkommer dem som är fullvärdiga 
medlemmar i en samhällsgemenskap. Alla som innehar den ställningen 
är jämlika i avseende på de rättigheter och plikter som är förknippade 
med ställningen ifråga. Det finns ingen universell princip som faststäl-
ler vilka dessa rättigheter och plikter bör vara... (Marshall 1950, svensk 
översättning 1991, s 43).

Marshall skiljer på tre olika typer av medborgarskap: det civila, det 
politiska och det sociala medborgarskapet. Det civila medborgarskapet 
omfattar rättigheter till skydd för den personliga friheten, det politiska 
medborgarskapet handlar om medborgarnas lika rättigheter att delta i 
utövandet av politisk makt och det sociala medborgarskapet berör rätt-
ten till en social grundtrygghet för individen.

Enligt Marshall har de tre typerna av medborgarskap och de rättig-
heter som kopplas samman med dem, växt fram successivt. De civila 
rättigheterna introducerades på 1700-talet, demokratiseringen inom 
de politiska institutionerna ägde rum under 1800-talet och under 
1900-talet utvecklades det sociala medborgarskapet genom välfärds-
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statens framväxt. Medborgarskapet är förvisso mångbottnat och va-
rierande, menade Marshall, eftersom det också kan relateras till den 
lokala och regionala nivån samt till olika grupper i samhället. Han 
menade även att det finns en diskrepans mellan det ideala universella 
medborgarskapet – enligt vilken alla har lika värde och tillgång till 
samma rättigheter och därför skall behandlas lika – och de faktiska 
skillnaderna mellan medborgare när det gäller tillgång till ekonomis-
ka, politiska och sociala resurser.

Ett könat medborgarskap
Denna klassiska syn på medborgarskap och dess framväxt står dock 
inte oomstridd. Feministiska forskare har kritiserat begreppet för 
att vara könsblint. Till exempel menar statsvetaren Carole Pateman 
(1989) att kvinnors kamp för civila, politiska och sociala rättigheter 
inte följt den modell som identifierats av Marshall (1950). Kvinnor 
har i stället betraktats som passiva medborgare, som fått sociala rät-
tigheter som mödrar innan de beviljats medborgerliga och politiska 
rättigheter. Det klassiska medborgarskapsbegreppet bygger också på 
idealet om ett allmänt och lika medborgarskap. Men detta ideal har 
kritiserats för att vara baserat på män som politiska aktörer och på 
mäns villkor i samhället, vilket innebär att skillnader mellan könen 
och andra maktförhållanden försvunnit i analysen. Idealet om den 
abstrakta universella medborgaren har således baserats på en man-
lig norm, vilket implicerar att det till synes könsneutrala begreppet 
medborgaren i själva verket avser en vit medelklass heterosexuell man.  
Dessa tre olika medborgarskap – eller medborgarskapsaspekter – är 
dock inte ömsesidigt uteslutande och vissa forskare menar att kvinnor 
inte erhållit medborgarskap i samma ordning eller takt som män (jfr 
Björk 1999; Nagel 2000; Florin & Kvarnström 2001). 

Idealet om den abstrakta universella medborgaren – eller det köns-
blinda medborgarskapsbegreppet – har också kritiserats av den brit-
tiska statsvetaren Ruth Lister (1997). Lister beskriver kvinnors kamp 
för ett likvärdigt medborgarskap som ett dilemma. Bör målet vara en 
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könsneutral syn på medborgarskap som gör det möjligt för kvinnor 
att delta som jämbördiga parter i den offentliga sfären (universalism)? 
Eller bör målet vara en könsuppdelad föreställning som erkänner och 
värderingar kvinnors ansvar i den privata sfären (partikularism)? Bör 
kvinnors krav på inkludering baseras på likhet eller skillnad, på uni-
versalism och partikularism, på rättvisa (ethic of justice) eller på lika 
värde (ethic of care)? Lister själv hävdar att en mer lovande vision av 
ett “kvinnovänligt medborgarskap” kombinerar delar av såväl köns-
neutrala som genusdifferentierade strategier, samtidigt som det förblir 
kritiskt/känsligt för skillnader mellan kvinnor. Detta innebär att ett 
fullvärdigt medborgarskap både är pluralistiskt och relationellt. Så i 
stället för att ta ställning för antingen universalism eller partikula-
rism, väljer Lister en kombination – principen om en differentierad 
universalism.

Ett intersektionellt medborgarskap
Medborgarskapsbegreppet har också kritiserats för att inte ta hänsyn 
till hur kön samverkar med andra maktförhållanden såsom ras, na-
tionalitet, etnicitet, klass och sexuell läggning. Poängen är, som flera 
feminister ser det, att medborgarskap bör grundas i mänskliga villkor, 
såväl kvinnors som mäns villkor. Det innebär att gränserna mellan 
det privata och det offentliga måste suddas ut så att också förhållan-
den i det privata kan utgöra grund för medborgarskap. Den danska 
statsvetaren Birte Siim (2003) menar att en enkel betoning på ojäm-
likhet mellan könen kan dölja andra former av diskriminering, för-
tryck och ojämlika maktförhållanden. Samtidigt som det finns flera 
former av diskriminering och ojämlikhet och flera maktförhållanden, 
är det viktigt att betona de inbördes förhållandena mellan dessa käl-
lor till förtryck. Snarare än att vara frånkopplade varandra, kan dessa 
källor till förtryck hänga samman med varandra, ibland ömsesidigt 
förstärkande eller motstridiga, ibland skiftande över tid och plats. Så-
ledes finns det korsande nätverk av makt. I likhet med Ruth Lister 
efterlyser Siim ett mer pluralistiskt och differentierat medborgarskap, 
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ett medborgarskap som garanterar att inte bara kvinnor, utan även 
marginaliserade grupper får möjlighet att påverka sin egen situation 
och får tillgång till makt och inflytande. Siim betonar även betydelsen 
av medborgarskap som status (med en knippe rättigheter) och som 
praktik (något som görs).

 Enligt Siim (2000) handlar medborgarskap inte bara om en in-
divids rättigheter i ett samhälle eller om ett knippe rättigheter och 
skyldigheter utan också om hur medborgarskap praktiseras och akti-
veras. Hon är också en av de forskare som betonar att medborgarskap 
handlar om identitet och att medborgarskap har en subjektiv sida – 
det handlar om att känna sig och uppleva sig som medborgare (Siim 
2000, s.4 Jfr. Yuval Davies 2007).

Flera av författarna i denna antologi anknyter till begreppet med-
borgarskap. Historikern Heini Hakosalo ställer i artikeln A powerful 
precedent frågan om hur det kan komma sig att ett land som Finland, 
till skillnad från länder med mer utvecklade demokratiska traditioner 
och starkare kvinnorörelser, var det första landet som på samma gång 
introducerade allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och rätt-
ten till valbarhet. En av Hakosalos huvudpoänger är att kvinnors till-
gång till akademiska rättigheter banade väg för politiska rättigheter. 
Kvinnor kunde inte längre utestängas från maktens salonger på grund 
av att de ansågs obildade eller okunniga. Universitetet blev således 
en språngbräda till såväl administrativ makt som politisk makt. Ett 
annat – kanske lite motstridande – argument är att det finska parla-
mentet vid tiden inte utgjorde den primära lagstiftande församlingen. 
Finland tillhörde ju autokratin Ryssland och den politiska makt som 
män beslutade att dela med kvinnor var således tämligen bristfälligt 
definierad och tentativ. Kvinnor utgjorde därmed inget direkt hot 
mot etablissemanget. Hakosalo konkluderar också att det krävs mer 
än formella rättigheter att bli en akademisk och politisk medborgare: 
det krävs makt att utöva medborgarskap. Politiskt medborgarskap blir 
således ett nödvändigt, men inte tillräckligt villkor. 

Statsvetaren Christina Fiig ansluter också till begreppet politiskt 
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medborgarskap i sitt kapitel A Powerful Public Sphere? I kapitlet ana-
lyseras de danska suffragetternas betydelse för införandet av kvinnlig 
rösträtt i Danmark. En av hennes poänger är att den parlamentariska 
arenan inte var den enda arenan där frågan om rösträtt ventilerades, 
utan de utomparlamentariska debatterna som iscensattes av suffraget-
terna spelade en stor historisk roll. Denna arena fokuserade dock i 
första hand på åsikts- och opinionsformering snarare än beslutsfat-
tande. De danska suffragetternas kamp för rösträtt, valbarhet och ett 
fullt medborgarskap var en drivkraft i både formuleringen av politiska 
rättigheter och ackumuleringen av socialt kapital. Denna kamp utma-
nade på allvar det maskulina politiska medborgarskapet till förmån 
för ett bekönat medborgarskap.

I historikern Helena Bergmans text Offentliga samtal om privata be-
slut diskuteras hur frågan om mäns rättigheter som föräldrar och deras 
möjligheter att själva välja former för samlevnad, familjeliv och för-
äldraskap ramades i 1970-talets svenska heteronormativa jämställd-
hets- och familjepolitiska samtal. Män och faderskap/föräldraskap i 
jämställdhetens namn sätts därmed i fokus, och i likhet med många 
andra bidrag i denna antologi betonas betydelsen av kvinnokamp, 
men också betydelsen av kvinnokamp tillsammans med män (jfr. Er-
icsson, Fiig och Hakosalo i denna antologi som belyst hur kvinnor 
och män arbetat tillsammans för att åstadkomma politiska/sociala 
förändringar). Denna artikel anknyter till begreppet intimt medbor-
garskap och till den förståelse och tolerans som det fanns när det gäller 
äktenskap, familj och partnerskap på 1970-talet 

Statsvetaren Magnus Dahlstedt anknyter implicit till begreppet in-
tersektionellt medborgarskap i sin artikel Medborgarskapandets para-
doxer. Demokrati, nationell symbolik och medborgarideal i rörelse. En av 
hans poänger är att utifrån Foucaults begrepp ”sanningsregimer” tala 
om medborgarskap som ett verb – medborgarskapa. Det understry-
ker, menar Dahlstedt, att medborgarskap inte är ett avgränsat feno-
men eller ett ting, utan något som ständigt skapas genom ett komplex 
av intimt sammanvävda processer av inkludering och exkludering, 
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som försiggår på olika nivåer, arenor och platser runtom i samhället. 
Detta medborgarskap är knutet till en rad kategorier, inte minst kön 
och ras/nation/etnicitet.

Sammantaget bidrar texterna i denna antologi till att problematise-
ra medborgarskap och medborgarskapande. De visar på olika sätt att 
medborgarskap kompliceras av kön/genus, etnicitet, ålder, civilstånd, 
och så vidare. Dels skiljer sig rösträttsreglerna åt rent formellt när det 
gäller nationellt medborgarskap – alltså den juridiska aspekten kring 
medborgarskap – dels när det gäller den politiska aspekten. Bidragen 
aktualiserar även frågor som vem har egentligen rätt att vara ”föräld-
er”, vem känner sig SOM medborgare, vem BETRAKTAS som med-
borgare, vem FÅR delta i politikens finrum (riksdagen) och allrum 
(media, folkrörelser) och vad betraktas som lekrum eller plantskola? 

Avslutande reflektioner

Under resans gång har vi fått svar på många av de frågor som vi ställde 
inledningsvis – men fortfarande är det många frågor som återstår. En 
viktig fråga gäller hur man kan tolka/förstå relationen mellan kvin-
norörelse, politik och byråkrati? Är könsgränserna skarpare inom by-
råkratin där besluten ska verkställas – och vad kan i så fall det få för 
genuskonsekvenser? Hur ser samarbetet ut mellan kvinnorörelsen och 
femokrater och hur har det förändrats över tid? En annan fråga gäller 
vad kvinnors ökade politiska representation har inneburit för män, 
mäns makt och konstruktioner av maskuliniteter. Hur har gängse 
normer för maskulinitet, feminitet och sexualitet utmanats? Vilka 
kvinnor får ta plats och vilken betydelse har ålder, etnicitet, funktio-
nalitet och sexuell läggning – och inte minst – vilken betydelse har 
könsideologisk inställning och feministisk medvetenhet? Vilka paral-
leller finns – likheter skillnader – med kvinnors närvaro/relativa från-
varo i bolagsstyrelser, i näringslivet, i förvaltningen, i de partipolitiska 
och fackliga organisationerna? 
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Mot bakgrund av förändrade migrationsmönster och ökad globali-
sering, ställer vi också oss frågan om konsekvenserna av medborgar-
skapets utformande i ett multikulturellt samhälle. Vilken betydelse 
har etnicitet (inklusive svenskhet och vithet) och den ökade multikul-
turalismen för kvinnors politiska medborgarskap? Vilka utmaningar 
och dilemman står de nordiska demokratierna av mot bakgrund av 
ökad migration? Hur ska demokratierna göras mer inkluderande i 
förhållande till marginaliserade grupper, till exempel invandrare och 
flyktingar? Och får vi en tudelad jämställdhetspolitik – en för ma-
joritetssamhället (en politik som bland annat kretsar kring politisk 
representation i bolagsstyrelser) och en för minoritetssamhället (en 
politik som fokuserar problematiken kring bland annat tvångsäkten-
skap, könsstympning och hedersmord)? Vilket samspel finns mellan 
kön, klass, etnicitet och ålder i frågor kring politiskt deltagande och 
representation? 

Vad händer när medborgarskapsbegreppet överges till förmån för 
kundbegreppet – inom transportpolitiken, högskolan, vård- och om-
sorg, hemtjänster, etc.? Kommer försöken att tillsammans formulera 
gemensamma mål prioriteras bort för i stället ge företräde åt skattebe-
talarna och kalkylering i kronor och ören? Kommer politiken därmed 
att avpolitiseras? Vilka genuskonsekvenser får det? Vad händer med 
familjepolitiken när familjen förändras även i lagens mening? Vilka 
konsekvenser får de demografiska utmaningar de nordiska länderna 
står inför och nya familjebildningar för familjepolitiken?  Och vilka 
implikationer får teknikutvecklingen och mediasamhällets omvand-
ling för demokratin, till exempel när det gäller närhet, inkludering 
och exkludering?

Och hur ser genusgränserna ut – inte minst lokalt, regionalt och 
globalt? Visserligen ligger de nordiska länderna i framkant när det gäl-
ler kvinnorepresentationen i de nationella parlamenten – men de är 
fortfarande i minoritet i EU-parlamentet och det saknas fortfarande 
kunskap exempelvis om vilken betydelse könssammansättningen har i 
EU och FN. Vilken kamp för ökad kvinnorepresentation inom denna 
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typ av institutioner bedrivs – av vilka, hur och med vilka argument? 
Hur länge kommer det att ta innan Europaparlamentet blir demokra-
tiskt – jämställt i kvantitativ bemärkelse? 

Och hur kan man egentligen tolka och förstå nordiska kvinnorörel-
sernas tilltro till de politiska institutionerna? Drude Dahlerup menar 
i sitt anförande att Nordens ställning i frågor kring kvinnors politiska 
representation utmanas av utvecklingen i en rad andra länder, inte 
minst i syd. Även om de nordiska länderna fortfarande finns med i 
toppen på världsrankinglistor när det gäller jämställdhet, så är deras 
obestridda ledarposition utmanad. Birte Siim går ett steg längre och 
menar att de nordiska demokratiernas har mist sin status som köns-
politisk och demokratisk modell mot bakgrund av dess oförmåga att 
inkludera marginaliserade grupper. 

På många sätt upplever vi att texterna – både tillsammans och var 
för sig – väcker nya frågor och funderingar. Vi hoppas att dessa frå-
gor manar till fortsatta nordiska interdisciplinära övningar om politik, 
kön och medborgarskap. 
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Ida Blom

 

In 1776 Abigail Adams wrote a letter to her husband, John Adams, a 
prominent leader of the American movement for independence and 
the second president of the United States of America.  She rebuked 
him for his lack of interest in women’s situation, and threatened: “If 
particular Care and Attention is not paid to the Ladies we are deter-
mined to foment a Rebellion and will not hold ourselves bound by 
any Laws in which we have no voice or Representation” 

(http://www25.uua.org/uuhs/duub/articles/abigailadams.html).
Fourteen years later, in 1790, the French Marquis de Condorcet 

published his plea for women’s political rights based on equality with 
men. The following year Olympe de Gouge in her Declaration des 
droits des femmes argued that women were born free and had the 
same rights as men.  She especially emphasized political rights. All 
three were much too advanced for their time. The claim for women’s 
suffrage continued to surface at intervals, but it was not until the 
latter part of the 19th century that this claim found support in wider 
circles. It took more than individual voices to change the gendered 
understanding of politics.  

Studies of the process that led to women’s suffrage are for good 



36

reasons often limited to one single country. In this paper I shall at-
tempt to combine knowledge from single country studies in a trans-
national analysis with a focus on the Nordic countries. This approach 
has certain disadvantages, especially that we only get glimpses of 
what happened in the individual countries. But the advantage is that 
comparing general structures may help us find common approaches 
and preconditions, as well as help us understand the variety of ways 
leading to women’s suffrage.    

First, what are suffrage rights?

Suffrage rights are two-fold. The right to vote was sometimes seen as 
the first and decisive step, followed only later by the right to stand for 
election. Suffrage also needs geographical precision. The more local 
the unity, the closer to the home, the more likely it was for women to 
gain such rights. The power of local political institutions was limited, 
dealing with questions that did not affect the nation as such. Muni-
cipal suffrage rights were often reached well before national suffrage, 
and so was the right to be elected to a number of municipal boards. In 
conglomerations of states, such as the United States, women got the 
right to vote in some of the states, for instance in Wyoming, already 
in 1869. But they had to wait until 1920 to get access to the national 
parliament. In South Australia women’s suffrage was attained at state 
level in 1894, but not until 1902 for the parliament of the Common-
wealth of Australia.  

In this paper I shall concentrate on suffrage rights as they applied to 
national parliaments, and as they contained both the right to vote and 
the right to stand for election.   

The timing of women’s suffrage rights indicates some common 
background for this achievement.  A first wave is usually found during 
the first decades of the 20th century.  New Zealand and Australia were 
early, introducing suffrage, but with reservations that I shall return 
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to, in 1893 and 1902 respectively. Suffrage rights were extended to 
women in Germany, Hungary, Austria, Poland and Canada in 1918, 
the US in 1920. In 1918 women in the United Kingdom over the 
age of 30, as compared to men at the age of 21, got suffrage rights. 
Only in 1928 did they obtain this right at the same age as men. All 
the Nordic countries were part of this first wave. Women got the same 
suffrage rights as men in Finland in 1906, Norway in 1913, Denmark 
in 1915, Iceland in 1920, Sweden in 1921.  

The first wave was followed by a continuous trickle of women’s suff-
rage also in southern Europe and in Latin America. A second wave 
followed around the Second World War in the new nations emerging 
in Asia and Africa. But this is not the subject of my paper. I concen-
trate on the first wave.

The introduction of women’s suffrage in a number of nations about 
a hundred years ago changed the meaning of the concept of the state 
and of political citizenship. This change also implied a new under-
standing of masculinity and femininity. I shall start by pointing to 
the picture of the male state and the gendered meaning of political 
citizenship predominant during the 19th and early 20th centuries. I 
shall then proceed to discuss what furthered – or hampered – women’s 
suffrage in a transnational perspective. Three important structural 
changes have been seen as vehicles for women’s suffrage:

1. the growth of democracy,
2. revolutions, wars and national independence,.
3. women’s agency, mobilisation and organisation.

For this third theme I shall concentrate on the Nordic countries.    

The concept of political citizenship

The American and the French revolutions marked the end of divine 
royal authority. They changed the individual from a subject submitted 
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to the will of an absolute ruler to a member of society with certain 
rights and certain duties, a citizen.  

Gender and class, in the US also ethnicity, was central to this pro-
cess. A citizen was a man of independent means, usually a head of 
household. He represented other household members, wives, daugh-
ters, servants and sometime unmarried sons. These other household 
members were considered dependent and not eligible for citizenship. 
Political citizenship was only gradually extended to all (white) men.  
For many men it was difficult to accept the idea of sharing this newly 
acquired masculine status with women. Opening national suffrage for 
women could be seen as a serious challenge to male power and male 
identity. The citizen and the state were conceived as male entities. It 
was no coincidence that the slogan of the French revolution was ‘Li-
berty, equality, brotherhood.’  

This understanding characterised the western world, including the 
Nordic countries during the 19th century and early 20th centuries. 
Where doubt about the gendered meaning of the word citizen ap-
peared, it was made quite clear that a citizen was a man. In 1818 a 
proposal was raised in the Norwegian parliament (Storting) to change 
the phrasing of the paragraph on suffrage rights. It was suggested that 
the term “Norwegian citizen…” should be changed to “Norwegian 
citizen of the male sex. “ (Utsnitt av lovforslag, 1963, p.6) This should 
show quite categorically that the female sex was not considered a ci-
tizen. But the proposal was rejected. It was deemed self-evident that 
the word ‘citizen’ could not apply to a woman. The same happened 
when in Britain in 1832 a widening of men’s suffrage was discussed 
and in the USA when in 1868 the 14th Amendment to the American 
Constitution explicitly excluded women. As late as in 1917, it was 
said in the House of Commons that: “the right a man has for a vote is 
that he is a man” (Bock 2002:133).   

To many it was evident that only men could make decisions concer-
ning the whole nation.  Especially important were decisions on war 
and peace.  As the German historian Heinrich von Treitschke wrote in 
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1897:  “Government means ordering armed men…...armed men do 
not let themselves be ordered around by a woman” (Bock 2002:135).  
The citizen with a duty to defend the nation no doubt was a man. 
Being “ordered around by a woman” would be a serious threat to 
masculinity.

But as Nira Yuval Davis (1992) has pointed out also women had 
duties to the nation. Women were expected to reproduce the nation 
by bearing children and bringing them up as loyal members of the 
nation. This would give women the right to protection and to eco-
nomic support, but not to suffrage. This attitude corresponded to 
the perception of the divide between the public and the private. This 
perception of society grew with the change from an agrarian to an 
industrial world. The growing middle-class saw women as belonging 
with the family, with the private world, while men had access to the 
public world of commerce and politics. As one member of the Nor-
wegian Storting put it in 1890: “The very word ‘public’ – how fine 
and ironic language often is - there is nothing to prevent us from, 
saying that all of us, we are public men, but we know of course that if 
we linked the word public to the name of a woman, it would be the 
utmost disgrace” (Biskop Heuch 1963:163).

Women’s suffrage could be seen as a threat, not just to masculinity, 
but to the fundamental order of society. The Polish catholic pater 
Kaplansky in 1900 expressed the fear that haunted many men of what 
might happen if they lost power in the public realm by accepting 
women’s suffrage:

Under the guise of equal rights women are seeking supremacy over 
men.  If that happens our nations will be faced with a disaster…for 
if this unhealthy principle spreads among our women, if they seek to 
rule under the guise of equal rights, their antipathy towards men will 
increase, and men will lose the respect and adoration they have towards 
women … Fear will stop them from marrying, childlessness and  
licentiousness will prevail, and male depravation will result in the de-
cline of families, the debasement of society and loss of the nation. For 
those reasons the emancipation of women is the mortal enemy of every 
nation (Bock 2002, p.134).
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It seems very clear that women’s suffrage was not just about including 
women in national parliaments. It was probably even more about de-
fending central aspects of masculinity, the male citizen, the male state. 
Siding with women might be perceived as a loss of masculine identity. 
And for a female to wield public power could be considered a loss of 
femininity.

But women fighting for suffrage turned this gendered understan-
ding of the citizen and the state upside down. They often used the 
very idea of the different values inherent in the public and the private 
world to focus on the importance of women’s motherly duties, not 
only in the family, but also as an argument for including women in 
state affairs. “We need not only fathers of the city, but mothers too”, 
as the saying of the General German Women’s League ran in 1873 
(Bock 2002:138). Women’s suffrage was needed to counteract the 
consequences of ‘the male state’. The leader of the German Women’s 
League Helene Lange in 1893 exclaimed:  “… the ultima ratio of the 
male state today is still physical violence, war” (Bock 2002:138). It 
was a widespread belief that when women got the vote it would be 
easier to avoid wars. Pointing to mothers as peaceful members of the 
state, suffragettes at the same time also argued for suffrage as a human 
right, irrespective of gender. Women were different from men, but 
they should have equal rights with men. As Joan Scott (1998) has 
poignantly said women had ‘only paradoxes to offer’.  But very mea-
ningful paradoxes.  

It was a long battle to change the male state and the gendered mea-
ning of citizenship by accepting women’s suffrage. Important structu-
ral changes furthered this process.  

Democracy

Comparative studies of women’s suffrage usually stress this achieve-
ment as part of the development of democracy. The more democratic 
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a political system was, the earlier would women get suffrage rights. 
But measuring the degree of democracy is no straight forward matter. 
Usually suffrage rights are seen as the fundamental yardstick, but also 
parliamentarism, i.e. whether a government is dependant on support 
in parliament or not, is important. It also matters whether a nation 
has a unicameral or a bicameral system, i.e. whether a parliament con-
sists of one or two chambers, an upper and a lower house to use the 
British expression. I shall look first at the two last indicators.

If we apply the introduction of parliamentarism, i.e. making the 
government dependent on parliament, as a measure for democracy in 
the Nordic countries, we get a fine correlation with women’ suffrage. 
This would make Norway the most democratic of the Scandinavian 
countries, since parliamentarism was introduced here already in 1884. 
Denmark followed suit in 1901 while this reform was not introduced 
in Sweden until 1909. Women’s suffrage followed nicely in Norway 
in 1913, Denmark in 1915 and Sweden in 1921. Finnish history is 
different, but it was no coincidence that in Finland universal suffrage 
rights were introduced as part of parliamentary reform. In 1906 a 
unicameral system supplanted the retrograde system of a parliament 
based on four Estates, the nobility, the clergy, the burghers and the 
peasants. But the link between women’s suffrage and parliamentarism 
is not valid everywhere. In England parliamentarism was fully accep-
ted in 1832, but women had to wait almost a hundred years before 
they got suffrage rights on the same conditions as men.

Internationally, as a general rule a bicameral system prioritised 
conservative forces. The Swedish upper chamber persistently refused 
to accept women’s suffrage, although this proposal passed the lower 
chamber several times between 1909 and 1918. The same happened 
in France in 1922 and Italy in 1921. If we move to far away New 
Zealand, although women gained the right to vote already in 1893, 
they were not allowed to stand for election to the lower chamber until 
1919 and they had to wait until 1941 to be able to stand for election 
to the upper chamber. 
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What about suffrage rights? Suffrage rights are usually seen as a fine 
measure for democracy.  In a dictatorship such as Mussolini’s Italy, 
Hitler’s Germany or Franco’s Spain suffrage was either non-existent 
or without importance.1 When the Russian revolution toppled the 
Zsarist regime, both men and women got suffrage rights, but the in-
troduction of the Soviet regime shortly afterwards made this right an 
illusion.

In most countries white working class men got suffrage rights ear-
lier than any woman. It might be expected that the earlier men got 
such rights, the sooner would also women be included in political 
citizenship.

 At first glance and limiting observations to Norway and Sweden, 
this seems to be true. In Norway general male suffrage was introduced 
in 1898, and as we have seen a unicameral system offered conservative 
forces less room. In Sweden, general male suffrage came later, in 1909.  
A conservative upper chamber opposed women’s suffrage several ti-
mes, and Sweden was the last of the Nordic countries to introduce 
this reform. But again, a closer look complicates matters.

In Denmark, the connection between early male suffrage and 
women’s suffrage is weak. General male suffrage was introduced in 
Denmark in 1849 – with the exception of male servants who had to 
wait until 1915. From 1849 all independent male citizens over 30 
years of age could vote. But the right to stand for election for the lo-
wer chamber was limited to independent men over 25 years of age, for 
the upper chamber to independent men over 40 years of age. Thus, a 
bicameral system limited democratic rights. Women only got suffrage 
46 years later than men.

1  A striking example may be Italy where discussions on women’s suffrage were well 
under way after the First World War.  Women’s suffrage was accepted by the lower 
chamber, but before it reached the Senate, Parliament was dissolved. Mussolini 
came to power in 1922 and this barred any further progress until 1945.  Only then 
did Italian women get the vote, three years later also the right to stand for election.   
In Spain women got suffrage rights with the coming of the Republic in 1931. But 
the Franco dictatorship barred all such rights until 1975.  
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Table 1 Suffrage rights in the Nordic countries 1849 – 1920.

Denmark Finland Iceland Norway Sweden

General national 
suffrage for men 1849/1915* 1906 1915/1920** 1898 1909

General national 
suffrage for
women

1915 1906 1915/1920** 1913 1921

* In 1849 male heads of households got suffrage rights. Servants had to wait 
until 1915.
** While the age limit for Icelandic men was 25, in 1915 short-lived opposition 
to women’s suffrage resulted in an age limit for women and servants at 40.  In 
1920 the age limit for everybody was set to 20. 
Sources: Bergquist 1999; Raaum 2004.

There are other striking examples of discrepancies between the mo-
ment men acquired suffrage rights and the moment such rights were 
extended to women.  In France general male suffrage was introduced 
as early as in 1848, but despite Jeanne Deroin’s vehement claim for 
the same rights for women, women had to wait almost for a hundred 
years until in 1944 before they got the same rights (Stromberg Chil-
ders 2008:332). 

Obviously, other elements have to be considered. A long period of 
autocratic rule under Napoleon III was introduced already in 1851. 
When in 1870 the Third French republic was established, religion 
played an important part in barring women from suffrage rights. In 
other countries, radical parties usually were the best supporters for 
women’s suffrage. But in France the Catholic Women’s Movement 
supported women’s suffrage. Consequently the Republicans feared 
that women would support the clerics and that women’s suffrage mig-
ht strengthen conservative groups. The heavy loss of lives during the 
First World War helped strengthen the importance of women’s role as 
mothers. French women did not get suffrage rights until 1944 (Bock 
2002:155- 156).   
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Another wide-spread movement, the temperance movement, also 
had important influence in this matter. In Finland the temperance 
movement was a staunch supporter of women’s suffrage and in both 
Britain and Australia the temperance movement sided with the suff-
ragettes. It was argued that abuse of alcohol was a masculine charac-
teristic that ought to be restrained. It was no coincidence that the 
big brewery firms in England fiercely spoke out against women’s suff-
rage. It may have served as a warning that, when in 1919 Norwegian 
women were able to take part in the plebiscite over the question of 
prohibition, the result was that for a period of seven year all sale of 
alcohol was forbidden.

Concluding observations on the importance of democracy for 
women’s suffrage, we may say that democracy offered the same oppor-
tunities and the same problems in the Nordic countries as elsewhere. 
But the importance of the various manifestations of democracy must 
be studied with a view to shifting national situations. 

Revolutions, wars and national independence

The construction of nation states has naturally been an important 
vehicle for suffrage rights, also for women.  In a number of cases 
it took revolutions or wars to introduce national independence and 
democratic rights.  

The earliest example is the United States of America. A war with 
England was needed to create this new nation. The American Revolu-
tion in principle resulted in general male suffrage.  In practice black 
men were excluded. So were women. The Seneca Falls Convention 
in 1848 is seen as the start of the long struggle for women’s suffrage. 
But in 1870 when the 15th amendment to the constitution made it 
illegal to withhold suffrage rights from black people, women were not 
mentioned. It took the dedicated and protracted activity of women’s 
suffrage organisations as well as the First World War before in 1920 
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American women got the vote. But discrimination continued for wo-
men and men of colour. Not until the 1960’s would they be able to 
use the right to vote without major problems. Gender and race cer-
tainly modified democracy.  

A similar process may be observed in Australia. Opposition to Bri-
tish rule in 1901 led to the introduction of an administrative system 
separate from the British mother country and the formation of the 
Commonwealth of Australian States. Suffrage rights for all white men 
were introduced the same year, for all white women the following 
year. But here – like in the USA - race played a decisive role. The 
aboriginal population only got the right to vote in 1962.  

In France, the revolution in 1789 gave some men, ‘active citizens’, 
and voting rights. But these rights were revoked during the reign of 
Napoleon I and the ensuing Bourbon dynasties until 1848.  Another 
revolution in 1848 resulted in general male suffrage. But three years 
later the Second Empire under Napoleon III was introduced. The 
uprising in 1870 opened for the Third Republic and renewed male 
suffrage, but as we have seen it was not until 1944 that French women 
got the same rights.  

The First World War has often been seen as ushering in women’s 
suffrage. During the war women had shown how important their 
work was, not only in the home, but also in almost any branch of 
economic activity. Suffrage could be understood as an appreciation of 
these efforts and this reform was accepted in many nations during the 
immediate post-war years.  But it should be remembered that decades 
of discussions and mobilisation had preceded this event. The Second 
World War must be seen as more instrumental. The collapse of former 
Empires during the 1950’s and 1960’s led to a great number of new 
nation states, most of them accepting suffrage rights at the same con-
ditions for both women and men

What about the peaceful Nordic countries? Revolutions - or the 
threat of revolution – was also important for Denmark and Finland. 
Suffrage for independent men was introduced in Denmark in 1849 as 
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a direct consequence of the threatening situation in 1848. But like in 
France democracy remained limited. A bicameral system and the lack 
of parliamentarism until 1901 favoured conservative forces. Only in 
1915 were suffrage rights extended to male servants – of which there 
was by then very few – and to women.  

Wars and revolutions had a stronger impact in Finland. National 
opposition against the politics of russification united Finnish men 
and women against Russia. The Russian defeat in the war with Japan 
in 1904 and the revolution in1905 strengthened Finnish wishes for 
national independence. Promoting women’s suffrage was an integral 
part of this conflict.  During the unstable period in 1906 the Tsar 
granted the Finnish people a constitution where women and men got 
suffrage rights on the same conditions. However, Finland remained a 
Duchy under the Russian Tsar until 1917. Consequently, a new re-
volution was needed before Finnish suffrage gave access to a national 
parliament. 

The claim for national independence was also important in Nor-
way. The process of dissolving the political union between Sweden 
and Norway gave women the possibility to mobilise in support of 
the national policy. Their activities in 1905 eased the acceptance of 
limited suffrage rights in 1907. Also in Iceland women’s suffrage was 
promoted by the opposition to Danish rule that resulted in Home 
Rule in 1904 and in independence in 1918.   

But nationalism also sometimes created splits between women figh-
ting for the vote. In 1905 Gina Krog, a leading Norwegian feminist, 
published a very critical account of Norwegian – Swedish relations. 
This provoked many Swedish feminists. The leader of the Swedish 
Women’s National Association, Anna Hierta-Retzius responded shar-
ply. The disagreement ended up in the National Council of Women 
and contributed to a change of statutes, barring discussions of natio-
nal - and religious - issues from the meetings of this international or-
ganisation (Blom 1996; Hammar 2004). Similar rifts in cooperation 
among women working for the vote may be found between British 
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and Indian women. Seeing the Empire and Western Culture as the 
major factor in improving Indian women’s lives some British women 
posed as ‘mothers’ and guides for their less fortunate ‘little sisters’. 
These ‘maternal imperialists’ became less popular as the Indian strugg-
le for independence hardened and Indian women demanded to be 
seen as equals (Ramusack 1992;  Burton 1992). 

We may agree that democratisation, revolutions and national in-
dependence influenced the process of gaining suffrage rights for wo-
men. The Nordic countries were no exception to this rule. But these 
interrelations have to be studied separately, with an open eye for the 
variations inherent in different national situations. We find small, 
but important differences among the Nordic countries. In different 
ways revolutions, and/or the quest for national independence were 
important in four of these countries. As for democracy, it was a little 
slower to develop in Sweden than in the other four countries, and a 
rather conservative nationalism did not promote women’s suffrage. 
Swedish women were the last of the Nordic women to get suffrage 
rights.    

Everywhere women had to claim suffrage rights before they were 
accepted as citizens on an equal footing with men. What would be the 
similarities and the differences in women’s mobilisation and organisa-
tion for suffrage rights in the Nordic countries?  

Women’s agency, mobilisation and organisation

When in 1818 the Norwegian parliament discussed possible changes 
in the formulation of the paragraph on suffrage in the constitution, it 
was rejected because nobody would doubt that the word ’citizen’ app-
lied only to a man. Another argument for the rejection was that ’the 
women of our country have not yet demanded the right to participate 
in the management of the state’.  Consequently the proposal was seen 
as both ‘superfluous and inappropriate’ (Utsnitt av lovforslag, 1963:6) 
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Women had to demand the right to participate in the management of 
the state, before women’s suffrage could even be discussed. 

The few individual voices that had been heard during the 19th cen-
tury were not enough to bring about change. Promoters of women’s 
suffrage needed mobilisation and organisation.  The growth of suff-
rage organisations in the US and in Britain, cooperation and disa-
greements among these organisations and how they related to other 
political forces is well known. In the final part of my paper I shall 
limit the comparison to the Nordic countries.  

The Nordic countries

In an international context the Nordic countries are often seen as 
very similar, democratic and peaceful states, in some respects diffe-
rent from other Western states. But when historians start comparing 
these five states, they often find important differences among them. 
In a newly published book on the Nordic Model of Welfare, the edi-
tors come to the conclusion that this is a model with five exceptions 
(Christiansen et al. 2006; see also Melby et al. 2006, and Melby et al. 
2008). Would that apply also to the process of organising for women’s 
suffrage in the Nordic countries?  What are the similarities and what 
are the differences among the Nordic countries in this process?     

The timing of women’s suffrage in the Nordic countries - from 1906 
to 1921 - places them all within the first wave. Does this mean that 
Nordic women started demanding suffrage right at the same time?

It should be remembered that feminist organisations were not the 
first expressions of women’s wish to have some influence in the public 
world. Involvement in voluntary or philanthropic organisations and 
in missionary societies offered women knowledge and training in or-
ganising, and helped blur the distinction between the private and the 
public. Some women were quite well prepared for starting feminist 
organisations.



49

Table 2 Feminist organisations and suffrage organisations in the Nordic 
countries 1871 - 1907

Denmark Finland Iceland Norway Sweden

Feminist
organisations

1871 1884 1894 1884 1884

Suffrage
organisations

1889 1892 1907 1885 1903

Sources: Raaum 1999, Sulkunen, ”The General Strike and women’s suffrage’,
http://www.aaniokerus.fi/articles/strike.htm

The first Nordic women’s organisations appeared at vastly different 
times. Denmark was considerably earlier than the other Nordic 
countries. In Finland, Norway and Sweden women’s associations were 
founded in the same year, while Iceland only followed up ten years 
later.2 It may be assumed that a somewhat earlier industrialisation 
and urbanisation may account for the very early appearance of a femi-
nist organisation in Denmark, and that the long-lasting pre-industrial 
fishing community in Icelandic would explain the timing of the Ice-
landic association.   

The purpose of these first organisations were everywhere the same. 
They were primarily interested in furthering women’s social and eco-
nomic citizenship, promoting more equal rights to education and em-
ployment. In this respect we may talk of a Nordic model, but a model 
very much like that of other countries.  

Denmark and Iceland were early in organising for feminist purpo-
ses, but the time gap between the founding of these organisations and 

2  The associations were the Finnish Women’s Association, the Norwegian Women’s 
Rights Association, (Norsk kvinnesagsforening) and the Swedish Fredrika-Bremer-
Association (Fredrika-Bremer-Förbundet), the Danish Women’s Society (Dansk 
Kvindesamfund), and  the Icelandic Women’s Association.
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of organisations created explicitly to fight for women’s suffrage was 
considerable. In Denmark 18 years, in Iceland 33 years. Why? Would 
the explanation be limitations to democracy, a bicameral system and 
no parliamentarism until 1901?  More comparative research is needed 
to answer these questions.

Norway was the first to see the creation of an organisation expli-
citly founded to promote women’s suffrage in 1885 (Kvinnestemme-
rettsforeningen). This was a reaction to the widening of men’s suffrage 
the previous year. The introduction of parliamentarism also in 1884 
made it more sensible to try influence the composition of parliament. 
Disagreements over the strategy to follow resulted in the split of the 
Norwegian Women’s Association and the founding of a new and 
more radical organisation. Another split followed thirteen years later, 
in 1898 Norwegian Women’s Suffrage Organisation (Landskvinnes-
temmerettsforeningen). Again, a widening of men’s suffrage rights, this 
time to include all men, resulted in a new organisation. The existing 
Norwegian Women’s Suffrage Organisation wanted to follow the cau-
tious road of a gradual widening of women’s suffrage. The new Natio-
nal Association for Women’s Suffrage insisted on demanding women’s 
suffrage on the same conditions as for men. The new association had 
the broadest appeal. One explanation for this may be that it worked 
in close cooperation with a philanthropic women’s organisation, The 
Norwegian Women’s Sanitary Organisation (Norsk Kvinners Sanitets-
forening).

In Norway it proved hard to cooperate across party lines. Social 
democratic women from 1901 worked within their special organisa-
tion in the Labour Party. But for a while the conflict with Sweden over 
the political union between the two countries helped unite women of 
different political views in the suffrage question. Nevertheless, when 
in 1907 women with some economic resources were enfranchised, 
this was celebrated by many liberal women as the major victory. Not 
all members of the local associations for women’s suffrage wanted to 
extent suffrage rights to all women (Agerholt 1973:227).   
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Class differences were important in the Norwegian fight for women’s 
suffrage. Did this also apply to Finland?

Finland was the only country where women and men got suffrage 
rights at the same time.  This makes Finland exceptional when com-
pared to other countries of the first wave of women’s suffrage. The 
general idea is that this was due to national protests against the Tsar’s 
russification policies. This is of course an important part of the pictu-
re. But Irma Sulkunen (2008) underlines that the result was only the 
end of a longer process. The Finnish Women’s Association, established 
in 1884 did not promote women’s suffrage. A split in 1892 over this 
problem resulted in the Women’s Rights Federation. Five years later 
a petition to the Estate of the Burghers showed that the majority of 
this assembly wanted to uphold class distinctions also for women’s 
suffrage. However, the Finnish Labour Party in 1899 decided to work 
for universal equal voting rights and the right to stand for election 
for all Finnish citizens, men and women, over the age of 21. Also the 
Temperance Movement, mobilising both men and women, suppor-
ted this claim. Sulkunen points to the importance of having a popular 
movement that was not divided along gender lines support suffrage 
on the same conditions for men and women (Sulkunen). Contrary 
to most other countries, gender seems to have played a minor role. 
The question of women’s suffrage was part of a comprehensive fight 
to liberalise Finnish political institutions. Discussions ran high on a 
reform of the very conservative Finnish parliamentary system with 
a four-estate- parliament. A general strike in the fall of 1905 gave 
further impetus to these claims. Women’s suffrage was accepted in 
1906 as part of a more comprehensive democratic change. A uni-
cameral parliament was created with general suffrage for both men 
and women. The national resistance to russification policies also for a 
short time helped bridge over class differences.  

There were some common characteristics of developments in Fin-
land and Norway. In both countries class created tensions among wo-
men suffragists, but also in both countries at decisive moments na-



52

tional interests, the process of freeing the nation from close bonds to 
another nation, bridged over conflicting class interests. But there were 
also important differences between the fight for women’s suffrage in 
Finland and Norway. Gender conflicts seem to be of less importance 
in Finland than in Norway, and the question of national indepen-
dence took different forms in the two countries. In 1906 Finland con-
tinued as a Russian duchy, while Norwegian women gained national 
suffrage within an independent nation. As we have seen it took the 
1917 revolution and a war to finally gain national independence for 
Finland. 

Different from Norway and Finland, it seems that in both Den-
mark and Sweden associations for women’s suffrage managed to coo-
perate across political party lines. As far as I understand, in Denmark 
the question of women’s suffrage was raised by the Social Democratic 
Party as early as in 1876, again in 1897 and in 1907. But according 
to Tony Liversage the initiative came from The Danish Women’s 
Society’s Suffrage Committee, (Dansk Kvindeforenings Valgretsutvalg), 
an association based on cooperation among a number of women trade 
unions and different women’s organisations (Liversage 1980). Also 
other associations during late 19th century attempted to further wo-
mens’ suffrage. Jytte Larsen points to the Danish Women’s Progressive 
Association (Kvindelig Fremskridtsforening) 1886 – 1904. But for this 
association women’s suffrage was only one of several points on the 
program.  It also worked for the interests of the working class and for 
the peace movement, and this estranged a good number of women 
(Larsen). The Women’s Suffrage Association, (Kvindevalgrettsforening-
en) established in 1889, finally managed to put women’s suffrage on 
the political agenda. After a while also the older Danish Women’s 
Society as well as the Danish Women’s National Council took up the 
cause. These organisations were run by middle class women, but they 
cooperated with women from both the Social-Democratic and the 
Radical Left Parties. According to Birte Siim the National Association 
for Women’s Suffrage (Landsforbundet for Kvinders Stemmeret) created 
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in 1907 was also based on cooperation between women from different 
political parties.  It gathered widespread support for suffrage until 
1915 (Siim 2001). 

My impression is that in Denmark women’s suffrage was a problem 
uniting women of different political opinions. A reason for that may 
be that almost all Danish men had had suffrage rights as long as since 
1849.  

Where does Sweden come into this picture? The question of 
women’s suffrage surfaced comparatively late in Sweden. In 1899 the 
Frederika-Bremer-Förbundet had sent a petition to parliament but 
with no result. Four years later, the Swedish National Association for 
Women’s Political Suffrage (Landsföreningen för kvinnors politiska röst-
rätt – LKPR) was started.  Josefin Rönnbäck offers a lucid analysis of 
this organisation.  It worked for equal voting rights, from 1907 also 
for the right to stand for election, and it reached across party boun-
daries.

The main basis of the LKPR was middle class women. In her book 
on the six leading personalities within the LKPR, Christina Florin has 
shown the friendships and the difficulties that bound them together 
– and not least the feelings that their cooperation evoked.  She also 
stresses that despite often divergent opinions, the LKPR managed to 
keep political differences low and cooperate all the way until the vic-
tory in 1921 (Florin 2006).

Would it be correct to say that in Denmark and Sweden the fight 
for women’s suffrage was characterised by cooperation across class di-
vides, while in Norway and Finland class conflicts were more pro-
nounced?  However, in these two countries conflicts over national 
independence for a while united women across these barriers.  

I have not been able to find out whether class differences had im-
portance for the Icelandic suffrage movement. But it is obvious that in 
Iceland, like in Finland and Norway, the question of women’s suffrage 
was solved as part of a conflict over national independence.

Also in Iceland the earliest feminist organisation, the Icelandic 
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Women’s Association created in 1894 took a cautious stand in the 
very controversial question of women’s suffrage.  In 1904 the ties to 
Denmark were loosened as Iceland gained Home Rule. Audur Styr-
karsdottir shows that the same year an initiative from Carrie Chap-
man Catt, the leader of the International Women Suffrage Alliance, 
encouraged mobilisation for Icelandic women’s suffrage (Styrkarsdot-
tir 1998).3 

 Two years later Briet Bjarnhedinsdottir attended a meeting of the 
International Suffrage Alliance, and in 1907 she started the Icelan-
dic Women’s Rights Association. The following year the success of 
a women’s slate at the municipal election in Reykjavik resulted in a 
number of social reforms. But party politics now became an obstacle 
to further progress for suffrage rights. Political parties were dominated 
by middle-class men and the growing Labour Party shared bourgeois 
ideas of separate spheres, reserving politics for men.  In 1913 a propo-
sal to give suffrage rights only to women over 40 years of age was ac-
cepted in the Icelandic parliament, the Althing. It was ratified by the 
Danish king in 1915. Three years later, in 1918, a mutual agreement 
between Denmark and Iceland made Iceland a sovereign state, with 
a Danish king. Shortly after that, in 1920 the age limit for women’s 
suffrage became the same as for men.

Despite somewhat different historical situations, common for all 
the Nordic countries, as everywhere else, was that women’s agency was 
indispensable for gaining them suffrage rights.

3  But for this association women’s suffrage was only one of several points on the 
program. It also worked for the interests of the working class and for the peace 
movement, and this estranged a good number of women.
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Conclusion

The Nordic countries may be regarded as a pretty uniform entity 
where women got suffrage rights as part of the first wave. Somewhat 
different timing of democratic institutions may account for the small 
differences among the Nordic countries in the timing of women’s suff-
rage. National independence had an impact in Finland, Norway and 
Iceland, but not in Denmark and Sweden. Cooperation over class 
divides was more pronounced in these two countries, probably also 
in Iceland, than in Norway and Finland. We may conclude that a 
Nordic model for women’s suffrage was a model with a number of 
individual modifications.  But - the model was not especially Nordic. 
In most respects we find that similar structures were involved in ad-
vancing women’s suffrage all over the western world during the first 
decades of the twentieth century. 

Did women’s suffrage change ‘the male state’?  To those who had 
fought for this reform the victory seemed a breakthrough for a new 
way of perceiving citizenship. During the interwar period the fact that 
women were now voters, may have had some importance when male 
dominated parliaments made decisions that impacted strongly on 
women’s lives. Since birth rates fell continuously from the early19th 
century until the end of the 1930’s male politicians often listened to 
maternal feminists who worked for improving the health of mothers 
and children. It was more difficult for equal rights feminists who con-
tinued to promote equal access to work and equal pay in a situation 
of economic uncertainty and mounting unemployment.   

But women’s suffrage did not gain them noticeable presence in par-
liaments. Add to this that women were not a homogenous group. 
Hard battles, for instance over reproductive rights, everywhere divi-
ded women, as they divided men.  

In a transnational perspective it may be said that the debates ac-
companying the fight for women’s suffrage abundantly demonstrate 
the gendered meaning of citizenship and of the state. The final result 
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was a breakthrough for a new way of perceiving political rights. But it 
took decades before this new way of thinking was broadly accepted. 
As late as in 1950 T. H. Marshall could write his important book Citi-
zenship and Social Class without realising the fundamentally gendered 
character of citizenship. It took even longer before during the  1970’s 
and 1980’s in the Nordic countries the concept of a gender neutral 
state and equal citizenship for women and men resulted in  more 
equal representation of women and men in political powerful insti-
tutions. Gaining suffrage rights was not the final victory, but a first 
step on a long road towards seeing women and men as equal citizens.
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A Powerful Precedent. 
The Recognition of Women’s Academic 
and Political Rights in Finland

Heini Hakosalo

Finnish women acquired both the right to vote and the right to stand 
for parliamentary elections in 1906. The recognition of women’s ba-
sic political rights in a small, agrarian country under autocratic Rus-
sian rule came as a surprise to the world and even to many Finns. It 
has been asked many times why Finland, rather than a more modern 
country with stronger democratic traditions and a stronger women’s 
movement, should have been the first country in Europe to cross this 
line (e.g. Perttilä 1980; Korppi-Tommola 1990; Sulkunen 2008a). 
I shall not try to give a comprehensive answer to this question, but 
restrict myself to highlighting a specific factor, namely the recognition 
of women’s academic rights, formalised in 1901. More specifically, I 
shall claim that the academic reform established a precedent for the 
political one. A precedent, according to a standard definition, is ”(1) 
an earlier occurrence of something similar; (2) something done or 
said that may serve as an example or rule to authorize or justify a 
subsequent act of the same or an analogous kind” (Merriam-Webster 
Online). Guided by this definition, I shall first outline the major si-
milarities between the two procesess and then move on to discuss the 
ways in which the former reform can be regarded as having set an 
example or acted as a justification for the latter.
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The Two Reforms in a Nutshell

The first few women students entered the Imperial Alexander Univer-
sity (Kejserliga Alexanders-Universitet), now known as the University 
of Helsinki, in the course of the 1870s. By the end of the 1890s, 
women constituted a significant minority in the student population. 
There was still one formal barrier between women and regular uni-
versity studies: in order to sit the matriculation examination and re-
gister as students they first had to be “dispensed of their sex”, i.e. to 
apply for and be granted special permission by the vice-chancellor. 
The existence of this requirement was enough to put prospective male 
and female students in different positions, and the abolishment of the 
dispensation procedure in July 1901 was therefore a significant step 
forward. From then onwards, a Finnish woman was able to sit the 
matriculation examination without further ado and, having passed 
the examination, register at the faculty of her choice (Nådiga kun-
görelsen, Redogörelsen, 1902). Many informal obstacles remained, 
however. Perhaps the most significant of these was the relative scarcity 
of secondary school education available to girls.

At the beginning of the 20th century the Finnish political system 
was obsolete. The Diet was the last one in Europe still based on repre-
sentation by the four ancient estates. Only 8 to 10 per cent of the po-
pulation participated in selecting representatives for the estates, and 
even this part was very unevenly represented in the Diet. It took the 
major upheavals of 1905 – Russian military defeat and general strikes 
in both Russia and Finland – to launch the long-awaited political 
reform. With the threat of full-scale revolution looming large in Rus-
sia, the emperor made concessions on both Finnish self-government 
and democratic reform. The so-called November manifesto, drafted 
by the Finnish liberal politician Leo Mechelin and signed by the em-
peror on 4 November 1905, cancelled many of the hated measures of 
Russification that the imperial government had imposed during the 
previous six years (known in Finland as the years of oppression), and 
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promised parliamentary reform. The general strike ended a few days 
later, and the long-awaited electoral reform was already under way by 
mid-December.

The most important part of the preparatory work was carried out 
by the parliamentary reform committee, appointed by the Senate on 
4 December 1905, to prepare the new electoral laws. The other key 
actors were the estates, which deliberated on and eventually approved 
the committee’s report, a senate committee that reviewed the report, 
and the Senate, which gave the report its sign of approval in February 
1906. In St. Petersburg, the proposal was first inspected by a joint 
Fenno-Russian committee and then signed by the emperor. The Par-
liament and Election Act was ratified on July 20th. With this piece of 
legislation, the ancient Diet was replaced by a unicameral parliament, 
and all men and women 24 years or older obtained both the right to 
vote and the right to stand for election. The number of voters rose 
tenfold, from 126 000 to 1 272 873.1 

“An Earlier Occurrence of Something Similar”

The most obvious parallel between the two processes is that they both 
appear exceptionally easy when compared with the prolonged strugg-
les that took place in many other countries. However, the notion of 
“easy” here carries more than one meaning. 

In the first place, the impression of ease is due to the fact that these 
processes were so short, even abrupt, in Finland. The pattern is similar 
in both cases: a road that in most Western countries took a long time 
to travel, and that was usually covered in several separate stages, was 
in the Finnish case compressed into few rapid steps. 

The entrance of women into academia often took a long time, even 

1  For a concise account of the parliamentary reform, see Mylly 2006. Sulkunen 
2008a and 2008b discuss the reform process specifically from the point of view of 
women’s political rights.
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in countries with state-governed higher education. In the Anglo-Sax-
on countries, with little state regulation and very heterogenous, free-
market higher education, the time span was even greater. The road 
tended to be not only long but also winding: women usually gained 
academic rights in a piecemeal and often somewhat arbitrary way. 
Timelines that give the impression of unilinear progress can therefore 
be highly misleading (Hakosalo 2000). Depending on the case (on 
the country and the university), women were allowed to attend lec-
tures but not sit examinations, or to be examined but not to attend 
lectures, or to attend lectures and exams but not to gain a degree. 
Sometimes female medical students were barred from certain clinics, 
and at other times they were admitted to the clinics but not to the lec-
ture halls. In some countries, women who had duly graduated with a 
medical degree could not become licensed to practice.2 Or visa versa. 
In Finland, on the other hand, the academic package was all-inclusive 
almost from the start: from 1873 onwards, a woman who managed to 
pass the matriculation examination could attend any course, visit any 
clinic, sit all the exams and obtain a degree (with the notable excep-
tion of licenciate’s degree in law).

A similar pattern emerges when we turn to the 1906 parliamentary 
reform. The common way to proceed was to expand democratic rights 
incrementally, from more affluent to less affluent men, and from 
women’s voting rights to women’s electability. In Austria, for instance, 
the property census of men was lowered twice before finally being re-
moved (1907), while women gained the vote only in the aftermath of 
the 1918 revolution. In Sweden, men got universal suffrage in 1909, 
whereas women acquired the vote and the right to stand for parlia-
mentary elections only in 1921. Not even Swedish women’s rights 
activists expected more than slow, gradual progress: they assumed 
that the political sphere would be enlarged gradually and that women 
would eventually gain even the right to stand for election (Rönnbäck 

2  On German developments, see Mazón 2003. On British developments, see Dy-
house 1995.



66

2004:93). In many countries – USA, France, Australia, Switzerland 
– the time lag between the introduction of male and female universal 
suffrage was even greater than in Sweden (Rönnbäck 2005:6). In Fin-
land, all these steps were taken simultaneously.

The second grounds for regarding the Finnish reform processes as 
exceptionally easy is that so little blood was spilled over them: there 
was no prolonged clashing or feuding between powerful pressure 
groups over either issue. 

In fact, there were no powerful pressure groups, i.e. groups specifi-
cally focused on fighting for these causes. The two major women’s as-
sociations (Finnish Women’s Association, founded in 1884, and The 
Union, founded in 1892) naturally demanded more and better edu-
cation for women (Jallinoja 1983, p. 321; Alfthan 1966: 33-34), but 
neither of them was emphatically academic. Their early leaders were 
not as a rule academically educated, and female university students 
did not self-evidently join them. The relationship between the leading 
ladies of the women’s organizations and the spokeswomen of students 
and graduates sometimes got close to the freezing point. Alexandra 
Gripenberg, the towering figure of the Women’s Association, re-
garded women university students as no asset to the cause (Hultin 
1935: 114-15). In turn, the academic Alma Söderhjelm felt that the 
women’s organizations’ interest in and support for women students 
had been lukewarm at best – plus that many women activists were an 
insult to the esthetically refined eye (Söderhjelm 1930: 59-60, 70-71). 

The issue of women’s academic studies received some newspaper 
coverage in Finland, too, notably in the late 1880s, but neither in 
volume nor in venom does the Finnish discussion come anywhere 
close to the German or British debates. There were violent no pu-
blic demonstrations either at the university or outside it over the is-
sue of women’s academic studies. The club formed by the first wo-
men students at Alexander University, known as De gamla kvinnliga 
(“the old women”) was a purely social club and made no effort to 
appear in public as a political pressure group. In this respect, it dif-
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fered clearly from its nearest Swedish counterpart, Akademiskt bildade 
kvinnor (Academically Educated Women, founded in 1904). There 
were differences of tone on the individual level as well. When Alma 
Söderhjelm first came into contact with Swedish women students, she 
found them more outspokenly feminist and combative than Finnish 
women students. She felt that the formers’ tendency to emphasize 
their own specificity and academic worth bordered on conceit, and 
assumed that they had been made like this by the criticism and an-
tagonism that they faced at their home universities and from society 
(Söderhjelm 1930: 367–69).

There was no organization specifically dedicated to women’s suf-
frage either, although women’s political rights of course figured on 
the agenda of the women’s organizations. The power of the women’s 
organisations as suffragist pressure groups was undermined by their 
unspecific nature, but also by the facts that they were relatively small 
and socially selective, and riddled with political disagreements. The 
Women’s Association symphatized with the Old Finns, The Union 
with the Young Finns and the Labour Women’s Union, founded in 
1900, with the Social Democrats. The three organizations did not see 
eye to eye on even such a basic issue as the suffrage question: the two 
bourgeois associations wanted women to have suffrage on the same 
terms as men (with the assumption that the property census would be 
maintained), while the Labour Women’s Association campaigned for 
universal and equal suffrage. The two bourgeois organizations adopt-
ed universal suffrage as their battle cry only after the general strike in 
autumn 1905, but by then it was already too late to mend the breach 
between them and the Labour Women’s Association (Jallinoja 1983: 
321; Lähteenmäki 2000: 45-48; Sulkunen 2008b: 82; Harjula 2008: 
128-29). Irma Sulkunen has argued that popular mass movements 
such as the temperance movement and the folk education movement 
were in fact more important in paving the way for democratic reform 
and in instilling civic skills and virtues to the bulk of the people, 
both male and female, than the women’s organizations (e.g. Sulkunen 
1991). 
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The third thing that contributes to the impression of smooth prog-
ress in Finland is that women in this country immediately made use 
the new openings – the university and the parliament – to expand 
their sphere of action. By 1906, thousands of women had entered 
the university, and hundreds had graduated with an academic degree. 
During the academic years 1905–07, women constituted 32 per cent 
of newly registered students (Redogörelse 1908: 174)3. The parliamen-
tary opportunity, too, was immediately put into use: in 1907, 19 
Finnish women were elected to the new unicameral parliament. In 
this respect Finland holds not only the European but also the world 
record. 

Fourth, the impression of ease owes itself to the fact there was no 
organized rearguard action against either women’s academic or politi-
cal rights. Any opposition quickly turned into – often grudging – ac-
ceptance of a fait accompli. Finnish women students got their share 
of disparaging remarks and August Strindberg quotes, but there was 
no formal discrimination or public vilification. When the unicameral 
parliament convened for the first time, foreign newspapers showed 
more interest in the female MPs than the Finnish press did. Sulkunen 
writes that “Disputes over principles – to the extent that there were 
any – had abated by the time that the reform became reality. By and 
large, Finnish men accepted women’s parliamentary work with the 
same matter-of-factness as they did that of men” (Sulkunen 2008a: 
11). There are some exceptions to this rule, however: satirical journals 
could not resist poking fun at female MPs, and particularly at the for-
mer maidservants among them (Rantanen & Kauranen 2008:278–
80).

3  Since matriculation still semi-automatically followed the passing of the matricula-
tion examination, a high proportion, as much as one-third, of matriculated stu-
dents, male and female, never actually conducted any studies. The proportion of 
women who actively conducted studies during the autumn term 1907 was 21.2 
per cent of the student population. (Redogörelse 1908: 182.)
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A simple explanation for the meek resistance to women’s academic 
rights is provided by the very small size of the Finnish educated elite 
in general and the academic establishment in particular. It is not wit-
hout significance that the majority of the women who came knocking 
on the doors of academia were daughters, sisters, cousins or at least 
family acquintancies of the men who were already well established 
within the university. It was difficult for the male “insiders” to con-
strue the female “outsiders” as an alien force that threatened their 
treasured academic values, standards and traditions. 

The crucial decisions were in both cases made by a relatively small 
group of individuals. The women’s cause was greatly aided by the fact 
that these groups included influential pro-feminist actors. In the case 
of the educational reform, the key organ was the academic senate 
(consistorium), which discussed the issue of women’s studies in 1870, 
1878 and 1900. Both in 1878 and in 1900 the majority of the se-
nate, led by rectors Zachris Topelius and Edvard Hjelt respectively, 
were willing to accept women as regular students and sent a proposal 
to this effect to the emperor. The emperor declined the first request 
(1882) but conceded to the second (1901). 

The key instrument during the latter reform process was the par-
liamentary reform committee. The committee discussed women’s 
political rights in four meetings in December 1906. On December 
12th, the committee almost unanimously decided in favour of en-
franchising women. The only dissenting voice was that of chairman 
Robert Hermanson, who argued, as he had done before at the Diet, 
that women are by nature unfit for political life. On December 13th, 
the committee decided, after a longer and more animated discussion 
(with 3 members dissenting), to recommend that women be allowed 
to stand for election. The committee was in the habit of appointing 
experts to do research on the more thorny questions on their agenda. 
Women’s voting rights obviously did not count among these ques-
tions, since no expert sub-committee was appointed to look into the 
matter. 
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The issue of women’s political rights was then briefly discussed by 
the senate committee and the Senate, and accepted without further 
discussion by the joint Fenno-Russian committee and by the empe-
ror (Seitkari 1958). The Reform Act then returned to the estates for 
the final reading. Again, the question of women’s political rights was 
upstaged by other issues. Judging by the time that the estates invested 
in debating the various issues involved in the reform, the estates were 
more preoccupied, for instance, with the age of the people running 
for parliament than with their sex (Seitkari 1958: 138-41).

All and all, both reform processes seem curiosly devoid of political 
passion. One reason may be that with no modern parliament and 
with a small, closely censored press, there were few forums on which 
extended political discussion on delicate matters could take place. 
More importantly, the issue of women’s rights failed to stir major pas-
sions because it kept falling to the second (or the third) place behind 
more pressing concerns such as the fate of the Finnish language and 
culture, the Russian attacks on Finnish self-government, and the gro-
wing social and political antagonism between the propertied and the 
laboring classes. Furthermore, there was an in-built tendency in Fin-
nish politico-administrative culture to keep political passions at bay. 
The ruling administrative elite kept as many issues as they could from 
becoming political, i.e. from entering the realm of factional interest 
and public disagreement. They did this not so much in order to stop 
the masses from interfering with their deliberations (the danger of 
that happening was exceedingly small before the general strike), as 
to keep the Russians from meddling in matters that they preferred to 
be handled domestically. An overtly political issue was more likely to 
attract the attention of St. Petersburg than a routine administrative 
affair. 
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“Something to Authorize or Justify a Similar Act” 

The relationship between the first and the second reform can be de-
scribed in military terms: with one previously all-male power base 
conquered, with no obvious detriment to society, it was easier to con-
quer another. One could of course argue against this view by pointing 
out that women’s academic rights were recognized in many European 
countries, e.g. in Sweden at about the same time, without signifi-
cantly facilitating a struggle for the vote. But this counterargument 
loses some of its power when we consider the uniquely central place 
that the university had in the overall deployment of power in early 
20th-century Finland. 

There was a heavy overlap between academic, political and admin-
istrative elites in the Grand Dutchy. The apex of domestic power was 
occupied by the governers, the senators, the presidents of the courts 
of appeal, and the vice-chancellor and the rector of the university. 
Full professors also belonged to the ruling elite, although neither uni-
formly nor automatically. In principle, professors exercised ideologi-
cal rather than political power, but in practice many professors were 
also political players (see Poggi 2001 for a definition of these forms of 
power). Professors were a strong presence in the Diet, in the Senate 
and in various governmental committees. In the Diet, they could be 
found  in the estates of nobility, burghers and, above all, the clergy. 
The estate of peasants employed academics as consultants, assistants 
and translators. In 1906, 9 out of the 48 representatives in the estate 
of clergy were professors, and one out of every four university profes-
sors was in the Diet. A considerable proportion of senators, too, were 
or had been professors, and the Senate was twice led by a professor  
during the last decades of Russian rule.4 Professors, with their lan-

4  The Senate was divided into two departments, the Economic department and the 
Judicial department. The latter functioned as the Supreme Court, while the former 
constituted the domestic government. The president of the Senate was the Russian 
Governor General, the Emperor’s personal representative in the country. The vice 
president of the Economic department was a Finn, and the closest equivalent to a 
present-day prime minister.
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guage skills and foreign contacts, played a key role when the Finns 
started looking abroad for support in their struggle against the Rus-
sians. In light of this track record, it comes as no surprise that the 
first president of independent Finland was a professor (Eskola, p. 46; 
Klinge et al. 1989: 683–87).

While the university was a gateway to political power, it was the 
gateway to administrative power. Late 19th and early 20th century 
Finland was a country governed by bureaucracts, and a university 
degree had been obligatory for all higher civil servants since 1825. 
The faculty of law was a particularly important recruiting ground for 
higher civil servants. The university trained not only all lawyers but 
also all doctors, priests and secondary school teachers. Since anyone 
who passed the matriculation examination and could afford the regis-
tration and tuition fees could in principle enter the university, this in-
stitution constituted the only truly significant (regular and relatively 
inclusive) vehicle of upward social mobility in the Grand Dutchy5. 
The university thus played an absolutely crucial part in the formation 
of the new, nationalistically-minded educated elite. With the excep-
tion of a few self-made industrialists, academic studies were the only 
way for a Finnish-speaking person from middle and lower social strata 
to enter positions of public power. 

The admission of women to academic degrees was thus a highly 
significant act from the point of view of gendered division of power. 
It opened a route for women from the private to the public realm 

5  The only significant alternative in gaining public power was the military route, 
which entailed (passing through) a military school (for Finns it was usually the 
military school of Hamina), a Russian military academy (the most important of 
which was Nicolas’s General Staff Academy) and (some) military service in the 
Russian army. The military route was not an efficient means of upward social mo-
bility because it was in practice already reserved for the sons of the highest social 
strata, and its relative importance was diminished at the beginning of the century, 
when the Hamina military school was closed (1903) and the Russian army, fol-
lowing the general policy of imperial unification, started to discriminate against 
protestant officers.  (For the role of military elite, see Gluschkoff 2007 & Glusch-
koff 2008).
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and constituted a recognition that, at least in principle, women were 
capable of exercising public power. Ruth Lister has defined a citizen 
as someone who has a personal relationship with the state (cited in 
Florin 2006: 30). In entering the state university, an institution with 
heavy overlap with both the state bureaucracy and political elite, Fin-
nish women took a definitive step towards forging such a relationship. 
The importance of this step is emphasized rather than undermined by 
the fact that citizenship, as defined by Lister, was an exceedingly com-
plex matter in early 20th-century Finland. With no sovereign Finnish 
state, citizenship was defined by reference – positive or negative – to 
the Russian Imperial house, to Finnish language and culture, and, 
increasingly, to the idea of an independent Finnish state.

Arguably, the university was a more important institutional power 
base than the newborn Parliament. Whereas the position of the uni-
versity was well established and unquestioned, the power of the Par-
liament to which women gained access in 1906 was severely curtailed 
in at least two respects. First, the political system was far from par-
liamentary: the senators were neither nominated by Parliament nor 
accountable to it, and the Senate could and did sometimes go against 
the will of the Parliament (e.g. Rasila et al. 1980: 25). Secondly, and 
obviously, the Finnish Parliament was not the supreme legislative or-
gan of a sovereign state. Power-wise, the Parliament was something 
of a wildcard in 1906. Despite the high hopes and the great symbolic 
significance invested in it, no one could know for sure what the re-
lative weight of the Parliament would be in the overall economy of 
political power on the long run. The political power that men chose 
to share with women in 1906 was thus still poorly defined and, as it 
were, tentative. 

The academic reform also had repercussions on the level of men-
talities because it modified received notions of “the woman” and 
her suitability for public life. By 1906, women had been present at 
the university for about 20 years. They had, by and large, done well 
in their studies, and their presence had not given rise to the disci-
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plinary problems and moral disintegration that the opponents had 
anticipated. Many women graduates occupied public posts of some 
importance, working as doctors and secondary school teachers, for 
instance. Their existence made it very difficulty to argue that women 
constitutionally lack the qualities that good citizens should have, 
qualities such as rationality, independence, self-discipline or sense of 
responsibility. Champions of women’s political rights were quick to 
point this out. During the 1897 Diet, the estate of burghers discussed 
an initiative to enfrachise women. The majority of the committee that 
reviewed the initiative took a negative attitude towards it, but five of 
its members argued in their minority report that since women already 
work ”as leaders of state schools” and in other responsible positions, 
they should be invested with political rights, too. The majority of the 
estates of burghers and nobility agreed with the minority rather than 
the majority of the committee (Sulkunen 2006: 38).

Women’s twenty-year academic history had also left its mark on the 
individual level. Many men of the educated class had spent their for-
mative years working side by side with women at lecture halls, labora-
tory benches and teaching clinics, and they had learned to accept this 
state of affairs as a matter of course. A male student was most likely to 
encounter female students at the faculties of humanities, science and 
medicine, and least likely to do so at the faculties of law and theology. 
Whereas many European universities resorted to special spatial ar-
rangements to keep men and women students apart – seating women 
in specific parts of the lecture halls, for instance, or having female 
medical students dissect in a separate room, or barring them from 
certain clinics – such measures were, with the exception of the very 
first women students, seldom undertaken in Helsinki. No formal dis-
tinction was made between the rights and duties of male and female 
students, and they also shared the same physical spaces. Finnish uni-
versity bureaucrats were true Weberians, displaying a marked dislike 
for exceptions and inconsistencies.

Collaboration between men and women students was not restricted 
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to official academic activities and locales. Women students had been 
allowed to join the regional student unions (nationer) since 1897. The 
unions were important arenas of socialization for the educated elite. 
At the turn of the century, in the aftermath of the February Manifesto 
(1899), they also became the major foci for the politization of the 
student corps – for both male and female students. Women students 
and graduates could be found in all walks of political life: among 
the Old Finns, among the more stridently nationalistic Young Finns, 
among the Swedes, also known as the Vikings, among the supporters 
of the clandestine group known as the Activists, and also among the 
socialists. Women students and graduates engaged in politics, but not 
as a distinct group of their own. 

During the 1905 general strike, women students and graduates 
took part in demonstrations, and some of them actively supported 
the National Guard (Wuolijoki 1973: 94-106). Indeed, some men 
felt that women had earned the vote by taking part in the resistance 
against Russian oppression (1899–1906). Emil Schybergson argued 
that women should have the vote because they “had, the same as men, 
taken part in our political struggle and suffered because of that” (Sul-
kunen 2008a: 63). Indeed, Aura Korppi-Tommola (1990) has regar-
ded the joint resistance against Russification as “possibly the most 
crucial factor” in explaining women’s enfranchisement in 1906. She 
extrapolates that “the hypothesis that fighting a common battle can 
bring the sexes politically closer together seems valid also in other 
countries” (Korppi-Tommola 1990: 189). 

Although professors were not uniformly pro-feminist, some of the 
most vociferous and influential male proponents of women’s suffrage 
could be found among academic men. For instance, male academics 
constituted a considerable proportion, 13 per cent, of the founding 
members of The Union (Alfthan 1966: 34-35; Friberg 1927: 143). 
During the 1904–05 Diet, women’s political rights were defended 
particularly by Finnish-speaking academic men. The parliamentary 
reform committee, too, was heavily academic. Of its 14 members, 



76

four occupied a chair at the university, and further five held an aca-
demic degree. The estate of clergy was represented in the committee 
by three professors and not by a single priest (Seitkari 1958: 20–21). 

Thiodolf Rein emerges as the most influential individual member of 
the committee when it comes to the issue of women’s political rights. 
Another member, Juho Torppa, explicitly bowed to Rein’s expertise 
on the matter (Sulkunen 2008b: 90-91). Rein also constitutes a per-
sonal link between the two reform processes. He exemplifies a feature 
that was characteristic of Finnish political and administrative culture 
at the time, namely the tendency of different forms of power to con-
centrate in the hands of the same sets of individuals. His scholarly 
authority was unconstested: he was professor of philosophy and the 
successor and biographer of J.V. Snellman, the ultimate Finnish phi-
losopher-king. Rein also exercised considerable administrative power: 
he was rector from 1887 to 1896 and vice-chancellor from 1896 until 
1903, when the Russians ousted him from this post because of his 
constitutionalist political views (Hjelt 1920: 64-69). It was during 
Rein’s reign that women gained a strong foothold at the university. 
He also exercised political power in the estate of nobility and on the 
parliamentary reform committee.

Fortunately for women, Rein was firmly and consistently pro-fe-
minist. He was on friendly terms with pioneering academic women 
and willingly lent an ear to women’s rights activists (the letters from 
Emma Irene Åström, Alma Söderhjelm and Alexandra Gripenberg 
to Thiodolf Rein, held in Thiodolf Rein’s Collection, testify to this). 
He also discussed women’s rights in his philosophical lectures and 
supported women students (Söderhjelm 1930: 83; Åström 1967: 82, 
106–07). In 1905, Rein published an extended and – for an academic 
philosopher – passionate plea for women’s political empowerment in 
the Swedish feminist journal Dagny. He points out that “It is in fact 
excessively inconsistent to allow her […] to gain entrance to the uni-
versity, to sit examinations and to gain academic degrees, to entrust 
her with the duties of a teacher, doctor, postmaster, etc., and at the 
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same time declare her incapable of carrying out an action as simple 
as voting for an MP.” In his eyes it is nothing short of an outrage that 
“A female Ph.D., who may have published thorough studies on social 
science, on statistics or on historical or legal topics, may not enter a 
polling station, while all sorts of uneducated individuals, who may 
not be able to sign their names, are regarded worthy of doing so!” 
(Rein 1905: 294).

To be sure, women’s academic record mattered mostly to the so-
called educated class, and this class constituted no more than a frac-
tion of the population. However, this was politically the most influ-
ential fraction, at least until the first parliamentary elections. It was 
also this fraction of society that most acutely needed a lesson in gen-
der mainstreaming. Irma Sulkunen has explained Finnish women’s 
suffrage success with reference to “the socio-cultural tradition of the 
country, where the relationship between the sexes was determined 
differently than in more industrialised Western countries” (Sulkunen 
2008a: 73). At the beginning of the 20th century, the vast majority 
of the Finnish population still had at least one foot in the traditio-
nal agrarian way of life. The traditional smallholding was hierarchical 
but integrated: the idea of men and women having strictly separate 
spheres of action were alien to this way of life, and the idea of women 
not working was unthinkable. According to Sulkunen, this pattern 
was replicated in the organization and ethos of the first popular mass 
movements, i.e. the temperance movement, the youth movement and 
the labour movement. They, too, were integrated rather than segrega-
ted. According to Sulkunen, this integrationist tradition goes a long 
way in explaining the specificity of the development of women’s po-
litical rights in Finland.6 The argument presented in this paper can 
thus be seen as complementary to Sulkunen’s argument: the 1901 re-
form set an important precedent because it diminished opposition to 
women’s political and civic participation among the very social layer 

6  Sulkunen discusses this explanation in many publications, most recently in Sulku-
nen 2008a: 69–81.
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whose members were the farthest removed from the agrarian way of 
life, least affected by popular movements, and most likely to have 
been influnced at home by the modern bourgeois gender system with 
its strict separation between male and female spheres of action. 

Concluding Remarks

The two reform processes display some interesting parallels, but the 
former also concretely paved the way for the latter, for the following 
reasons: (1) Anyone entering the university by definition entered the 
realm of public power, and being a student implied the possibility, 
however remote, of one day exercising social and political power. (2) 
Academic studies called for the very qualities that were also common-
ly attributed of mature citizens and had traditionally been denied to 
women, thereby seriously undermining the claim that women, becau-
se of their generic qualities, were destined to make bad citizens and 
fickle voters. (3) Male students and gradutes who had been working 
side by side with women, sharing localities and facilities with them, 
were likely to find the idea of joint political campaigns and parlia-
mentary work with women less preposterous than those (bourgeois) 
men who had not. (4) The presence and conduct of women at the 
university had convinced many academic men, including a number 
of highly influential figures, that women are fit for political life, and 
these men were ready to act upon their conviction in the course of the 
parliamentary reform. 

The fact that the acquisition of formal academic and political rights 
was a comparatively easy and straightforward process is sometimes ta-
ken as sufficient proof that (early) 20th-century Finland was “a show-
case for gender equality”. This conclusion seems hasty, to say the least. 
Although the focus of this paper has been on the acquisition of formal 
rights, it is clear that it takes more than formal rights to constitute a 
citizen (see e.g. Citizenship, pp. 93-98). The head start that Finnish 
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women got in the acquisition of political and academic formal rights 
was in itself no guarantee of future success in acquiring full citizen-
ship, whether political or academic. 
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A Powerful Public Sphere? Two Types 
of Publics during the Struggle for 
Danish Women’s Enfranchisement

Christina Fiig 

During the struggle for enfranchisement, political citizenship was de-
bated in the Danish Parliament a number of times from 1886 and 
onwards. Gender became a socially relevant category in political life 
during this time period (Landes 1988), and the role as politician co-
ded as masculine the political man was challenged (Karlsson in this 
volume). The debate and the political struggle went on for 66 years 
from the passing of the first democratic Constitution (Grundloven) in 
1849 to the amendment of the Constitution and women’s enfranchi-
sement in 1915. The parliamentary debates were organised for and 
by men as women were not eligible for Parliamentary politics until 
1915. However, the parliamentary public was not the only arena for 
the enfranchisement to be discussed as other types of publics played a 
significant role in the historical context. The Danish suffragettes ini-
tiated various extra-parliamentarian debates based on the suffragettes’ 
associations and their annual assemblies, mass media and networks. 
Therefore, these two types of historical debates were highly gendered. 
The extra-parliamentary publics hosted a debate by and for women 
with the notably exception of pro-suffragettes men. 

The American philosopher and sociologist Nancy Fraser’s (1992) 
criticism of the German philosopher and sociologist Habermas’ bour-
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geois public sphere (1971) has gained currency in the literature as a 
model of two types of publics – the strong is defined by parliamenta-
rian debate and the weak public by an extra-parliamentarian debate. 
The analysis is informed by the assumption that an extra-parliamen-
tary public sphere is a central democratic arena in which the process 
of deliberation has an intrinsic value.

The entry of women into politics may be studied in quantitative 
terms of how many women the parties nominated and the voters elec-
ted. This issue is not the focus in what follows (see Dahlerup 1977; 
1978). The dynamics of the extra-parliamentary public sphere form 
the focus of this analysis by applying a framework of Habermasian 
and feminist theory.1 Its central question is in what ways an extra-
parliamentarian public is powerful in the Danish struggle for enfran-
chisement? The underlying premise is that one can apply the term 
‘powerful’ to this type of public especially in terms of deliberative 
qualities (Fiig 2003; 2006, Fraser 1992). Deliberation can be under-
stood as the process through which the actor’s opinion is formed for 
example in public debates and this process supports the legitimacy 
of a political decision. A deliberative concept of politics involves ar-
guments, communication, dialogue and dissent and a broad concept 
of politics is essential to making visible the communicative process 
of deliberation located outside the parliamentary complex (Dewey 
1927; Eriksen & Weigaard 1999; Manin 1987). 

Strong, Weak and General Publics

Scandinavian research has shown a growing acceptance of the poten-
tials of the public sphere as a useful currency for analyses of public 

1 A similar type of analytical perspective has previously been applied in relation to 
women’s history (Felski 1989; Landes 1988; Ryan 1992) and to other historical 
events (Eley 1992; Schudson 1992; The Black Public Sphere Collective ed.1995). 
See also Scandinavian research: Eriksen & Weigård 1999; Eriksen & Fossum 
2002; Fiig 2003, 2008; Loftager 2003; Richard 1978).
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debates and for political transformation. Within this research field, 
the discrepancy between theory and analysis of empirical phenomena 
is a key point as well as different types of publics (Eriksen & Wei-
gård 1999; Eriksen & Fossum 2002; Fiig 2003, 2006, 2008; Loftager 
2003). 

Since the early 1990s, the dialogue between Jürgen Habermas 
(1971; 1996) and American feminist theory has contributed to the 
development of a more inclusive perspective on theories of deliberati-
ve democracy and the public sphere. This influential debate functions 
as a background framework for my work. 

Habermas (1971) locates the early bourgeois public sphere in sa-
lons, literary societies, cafes and newspapers of the eighteenth cen-
tury. In its classical sense, this public is envisioned as an arena of 
public discussion, open to all, enabling the individual to engage in 
informed debates about issues of ‘the common good’. In conceptual 
terms, the public sphere is non-coercive, secular, and rational esta-
blished through individual rights that provide citizen with protection 
from state incursions. It is founded on rational debate and universal 
argumentation. In principle, it entitles everybody to speak without 
any limitation, whether on themes, participants, questions, time or  
resources.2 In his writings of the 1990s, Habermas retains an empha-
sis on the concepts of the public sphere and civil society pointing at 
these as the centre of the formation of public opinion. Having develo-
ped the original idea of a monolithic concept and sought to integrate 
the idea of a plurality to the theoretical framework, Habermas seems 
more attuned to the complexity of contemporary societies, such that 
opinion-formation occurs in a variety of interacting publics (Dryzek 

2 Schudson’s empirical analysis of the American public sphere of the same time pe-
riod as the origins of the bourgeois public stresses the ideal typical characteristics 
of the model. Schudson’s analysis of the political debate in the US concludes that it 
does not appear that, in any general sense, the rational-critical discussion characte-
rized American politics in the colonial era. The politically oriented riot was a more 
familiar form of political activity than learned discussions of political principles 
(1992).
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2000: 25). In this revised conception, the public sphere represents a 
highly complex network that branches out into a multitude of over-
lapping international, national, regional, local, and subcultural arenas 
(Habermas 1996: 373). This includes the myriad social associational 
areas, channels and networks in civil society such as the enfranchise-
ment organisations and networks around the turn of the 20th century.  

Going back to the bourgeois public, Fraser has criticised and recon-
structed the model and the claim that public discourses in a democra-
cy should be conceptualised as a single public sphere. In Gramscian 
terms, she argues that “interpublic relations” can be characterized by 
a hegemonic relationship and that members of disadvantaged groups 
in order to break this hegemony historically have formed alterna-
tive publics – subaltern counterpublics – “parallel discursive arenas 
where members of subordinated social groups invent and circulate 
counterdiscourses to formulate oppositional interpretations of their 
identities, interests and needs” (1992:123). Hence another parallel 
can be drawn to the types of publics formed by the suffragettes with 
their range of journals, networks, letters, lecture series, conferences, 
conventions, parades and local meeting places all contributing to the 
expansion of discursive space. 

Sharing the late American philosopher Iris Marion Young’s concept 
of a ‘decentred conception of politics and society ‘, I agree that the 
democratic process cannot be identified with one institution or set of 
institutions – the state, or legislative bodies, or courts etc. Rather, the 
processes of communication that give normative and rational mea-
ning to democracy occur as flows and exchanges among various social 
sectors not brought together under a unifying principle (Young 2000: 
46). 

Eriksen and Fossum (2002) argue that the adjective weak is inade-
quate and point at a terminological change from a weak to a general 
public as a description of an extra-parliamentarian, opinion-forming 
public. I agree with this diagnosis and employ the terms weak/ general 
public in what follows as a description of an extra-parliamentarian 
public.
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Table 1 Strong and Weak/ General Publics - analytical parameters3

Types of 
Publics

Arena Issues in 
the debate

Actors (overlap-
ping)

Type of com-
munication, 
deliberative 
practice

Strong Parliament and 
local politics

Decision-
making 
and 
opinion-
formation

Parliamentarians, 
actors and associa-
tions representing 
organisations. Jour-
nalists and experts

Institutionalised 
debates; deci-
sion-making 
and opinion-
formation

Weak / 
general

Mass media, 
associations, or-
ganisations, an-
nual assem-blies 
of the suffragette 
organisations

Opinion-
formation

Actors representing 
associations and 
organisations. Jour-
nalists, experts

Debates, opi-
nion- 
formation, 
Various modes 
of communi-
cation

A Public Debating Enfranchisement

We are going to look at an example of an extra-parliamentarian public 
as it functioned during the struggle for enfranchisement in Denmark 
in the beginning of the 20th century. The parliamentary public is well-
described (Bach Kjær 2003; Kofoed 2009, Larsen 2008). We are go-
ing to analytically crystallise an extra-parliamentary public based on 
two women’s organisations. To return to the research question of this 
article, I want to ask how such an extra-parliamentary public can be 
coined as powerful?4

3 Comment: The table is based on analyses by Eriksen & Fossum (2002), Fiig (2003, 
2006, 2008), Fraser (1992), Habermas (1996a) and Young (2000). It has been 
adapted to the historical analysis of this article.

4 The following paragraph stems from Fiig and Siim’s analysis of Danish women’s 
enfranchisement ”Democratisation of Denmark: The Inclusion of Women in Po-
litical Citizenship”. The analysis is published (2007) in the working paper series 
of Centre of Gender Research, Aalborg University and will also be published in 
Rubio and Ruiz eds. (forthcoming).
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Women’s struggle for enfranchisement was part of a broader strugg-
le for politically marginalized groups’ formal equal rights (Fiig & 
Siim 2007; Larsen 2009). The first democratic Danish Constitution 
of 1849 had granted the vote to men above the age of 30 who had 
their own household, had lived in the constituency for at least one 
year, paid back or been released debt or could dispose of their own 
estate. “Women, poor people, criminals and fools” [fruentimmer, fat-
tiglemmer, forbrydere og fjolser] were excluded. As a result, 14- 15 % 
of the population could vote (Elklit et al. 2005:21) (here from Fiig & 
Siim 2007). 

Denmark’s first women’s organisation, the bourgeois Danish 
Women’s Society in 1871 (Dansk Kvindesamfund) hesitated for a long 
time to demand the vote for women fearing that demands for politi-
cal rights would damage women’s search for social acknowledgement 
and respectability. Thus, instead of arguing for political rights, it fo-
cused on civil and social rights such as education, employment and 
equality in marriage (Dahlerup 1978:141, Højgaard 1977; Lemche 
1939; Ravn 1985). It would take some 35 years from the foundation 
of the Danish Women’s Society in 1871 to add women’s enfranchise-
ment to the organisation’s associational article in 1906. Partly because 
the bourgeois Danish Women’s Society was reluctant to fight for en-
franchisement, a number of new suffrage organisations were founded 
from the 1880s which were, clearly, more protagonist of the conquest 
of female suffrage. In 1907, the National League for Women’s Suffrage 
(Landsforbundet for Kvinders Valgret) was founded. This organisation’s 
only claim was women’s franchise and the leadership consisted of wo-
men from the Radical Liberal and Social Democratic Party. Between 
the two biggest organisations (The Danish Women’s Society and the 
National League for Women’s Suffrage), there was a sense of com-
petition and rivalry (Dahlerup 1978; Lemche 1939). Both organisa-
tions  grew rapidly; the Danish Women’s Society had 6000 members 
in 1909 and 7500 members in 1912 and the National League for 
Women’s Suffrage had 5000 members in 1908 and 11000 members 
in 1912 (Dahlerup 1977; 1978; Hansen 1992).
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Looking at the different parameters of a model of a public sphere 
draws the following picture. 

Arena
The women’s organisations employed a double strategy in relation to 
the choice of arena, which also means that the actors and the arenas 
were overlapping. Danish Women’s Society and the National League 
for Women’s Suffrage encouraged the members to become members 
of the political parties (Dahlerup 1978) and at the same time both 
organizations were active in various arenas in civil society which –
along the lines of Ryan’s analysis (1992) – involved building a counter 
civil society of alternative, voluntary associations. Both organisations 
were professionally organized with leadership, membership journal, 
program, rules of conduct and internal and external types of activi-
ties (Lemche 1939; Rambusch 1990). The democratic expansion of 
publicness created space in which women could organize politically. 
Such public access put women in a position to ponder their own po-
litical identity and to formulate the claims of their sex on the public 
good (Ryan 1992: 281). 

Issues 
Regarding issues in the public debates on women’s enfranchisement, 
the debate went on for several decades and aired a range of arguments 
both in the parliamentary and in the extra-parliamentary publics. 5 
We find many variations of two types of pro-suffrage arguments: a) 
a natural-rights argument based upon ideas of justice and equal po-
litical rights; and b) a utilitarian argument based upon women and 

5 Many of the arguments for women’s vote in local elections during the period 1886-
1908 were mirrored in the debate on universal suffrage leading up to the consti-
tutional amendments in 1915. The main arguments in favour of female suffrage 
resembled those raised in other Western countries (Dahlerup 1977; 1978), but 
their specific formulations and relative weight was influenced by Danish national 
history, political institutions, and the mobilization of social and political actors 
(Fiig & Siim 2007).
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men’s different abilities and talents and ideas about what was good 
for women and for society; as well as c) a third argument referring 
to women and men’s different interests that was made by the suff-
rage organizations, but only exceptionally. Concerning the arguments 
against the enfranchisement of women, three central arguments were 
that women as biological sex were not suitable for participation in po-
litical life, that the enfranchisement would harm society and thirdly 
that women’s enfranchisement is an extension of the general enfran-
chisement (Højgaard 1977). The argument on harming society - that 
women’s vote would undermine society’s gender and power system- 
argued that married women ought to be fully politically represented 
by their spouses, just as in economic life where a married man repre-
sented not only himself but his family (Bach Kjær 2003; Dahlerup 
1977; 1978; Fiig & Siim 2007; Højgaard 1977; Kofoed 2009). As an 
overall argument against women’s vote, we can employ Jonasdottir’s 
concept of ‘situated hindrances’ (here quoted from Karlsson in this 
volume): that women were too busy with housework and children to 
engage in politics became a given in the debate.  

Another argument dealt with the question of how to get women 
elected for the first municipal elections as of 1908. The Danish 
Women’s Society argued for and some local branches of the organi-
sation organized independent women’s lists for local elections. The 
National League for Women’s Suffrage was always against the idea 
of independent women’s lists (Dahlerup 1978:144-146). Generally 
speaking, the suffragettes opened up the public to a vast new consti-
tuency and enlarged the range of issues that weighed into the ‘general 
interest’ (Ryan 1992: 283).  

Actors
When it comes to the suffragettes, they form a mix of urban intellec-
tuals and women from the Danish provinces and later on, this status 
of overlapping actors is related to the type of public, they acted poli-
tically in. An example of the urban-rural dimension is the founding 
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election of the leadership of The National League for Women’s Suff-
rage, which took place in 1907. The elected chairwomen was Johanne 
Rambusch from the provinces and the vice chairwomen was Elna 
Munch of the urban intelligentsia (Rambusch 1990:25-26). Munch 
is an example of an overlapping actor between the two types of pu-
blics: Elna Munch was elected for the Parliament in 1918 for the 
Radical-Liberal Party (Dahlerup 1977: 183). When it comes to the 
pro-suffragette men, there is a certain overlap between the actors in 
the parliamentary publics and the women’s organisations.  

Communication: opinion-formation 
The extra-parliamentary public is characterized by a type of commu-
nication, which focuses on opinion-formation and not on decision-
making. It forms a constructive arena for internal learning and for 
exchanges of convictions and various facets of ‘hermeneutic self-un-
derstanding’ on the part of the individual and the collective (Gimmler 
2001). 

Framed in that way, an extra-parliamentarian public expands the 
possibility of democratic inclusion as an arena for recognition of di-
versity and new societal problems. It contributes to the development 
of a conscious sense of agency, to consciousness-raising and to the 
production of identities and capabilities for action and to the politici-
sing of the actors’ life situations. Narratives and testimonies can make 
the audience reflect critically and, in combination with conventio-
nal politics in formal political institutions, lead to political initiatives 
(Ackerly & Okin 1999). This type of public can be used as an arena 
for creating awareness in a broader society of otherwise relatively ‘in-
visible’ problems by reconceptualisation of a political vocabulary. By 
participating in debates hosted around a public sphere, everyday indi-
vidual experiences are transformed out of the single actors’ horizon of 
experiences (Fiig 2003; 2006). 
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Conclusion

The conceptual distinction between strong, weak /general publics 
covers a major distinction between decision-making publics orienta-
ted towards the parliamentary complex and opinion-forming publics 
orientated broader in civil society. This also points towards an analy-
tical optic focusing on different arenas for the struggle for enfranchi-
sement in society.  

Rambusch (1990) argues that Danish women’s enfranchisement 
would have come into existence anyway, but also that perhaps the de-
bates in various organisations and publics made a difference. Despite 
the patriarchal character of the constitution of 1849 and the political 
regime until 1915, women participated in and influenced political 
events and public language by struggling for an open access to the 
political sphere (Landes 1988; Ryan 1992). The Danish suffragettes’ 
struggle for rights to vote, to stand for election, for women’s access to 
the national parliament and generally speaking for political rights to 
obtain full citizenship was the driving wheel for both the formulation 
of political rights and the accumulation of social capital. The arenas 
and themes of these struggles were formed in the different publics at 
the time. The struggle fundamentally challenged the notion of mascu-
line political citizenship turning it into a gendered concept. 

The Danish case of enfranchisement radically challenges the hie-
rarchal relationship between the strong and the weak publics and 
between formerly marginalized and privileged groups in society. Alt-
hough the suffragettes earned social and political capital by networ-
king in and across various associations and publics, Danish women in 
general did not obtain a high degree of political representation after 
they gained the vote in 1908 and in 1915. It took approximately 
60 years from women’s enfranchisement for Denmark, Norway, and 
Sweden to cross the 20 percent threshold and 70 years to reach 30 
percent of women in parliamentary seats (Dahlerup 1978; Fiig 2009)

Besides, the construction of the categories of the public sphere the 
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can help us make better sense of the history of modern feminism 
(Landes 1988).  An extra-parliamentarian public sphere forms a po-
werful political site when it comes to creating a good terrain for pu-
blic recognition of private matters and for formulation of a criticism 
of societal powers. The history of women in and on the way to the 
public sphere suggests that the notion of interest and identity need 
not to be antithetical to the public good (Ryan 1992: 285).

Note

This article employs the theoretical framework of my Ph.D-thesis, A 
Feminist Public Sphere – An Analysis of the Habermasian Public Sphere 
in a Danish Gender Political Context, Aalborg University, Denmark 
(Fiig 2003). I presented an earlier version of this paper at the Nordic 
conference “Bortom Rösträtten – Nordisk workshop om kön, politik 
och medborgerskap”. Samtidshistoriska Institutet, Södertörns Hög-
skola, Stockholm June 12th 2008. I want to thank the organizers for 
a creating a forum for further discussions and investigating enfranchi-
sement in the Nordic countries.
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The Making of Political Women. 
Ulla Lindström and Inga Thorsson in 
Swedish Politics 

Gunnel Karlsson

I don’t notice that I’m a woman” she (Margaret Thatcher) once re-
marked, “I regard myself as the Prime Minister.

Margaret Thatcher, Prime Minister, 1980

What I find amazing is that, when a man is designated as prime mi-
nister, nobody asks the French if they think it is a good thing that it 
is a man. Edith Cresson, Prime Minister, 1995

We all know that women have to do everything a little better than 
men. Women cannot afford to make (a) faux pas…that is quite clear. 
We’re all so very, very tolerant when men make mistakes, but I don’t 
know of any society that is tolerant when women make mistakes…
there’s a tendency to say…”well, she’s a woman”. You never say, “well, 
he’s a man, it’s natural that he makes a mistake.” You do not say a thing. 
You only accept it.

Vigdis Finnbodadóttir, President of Iceland, 2002

The opening quotations are chosen to illustrate some of the paradoxi-
cal situations occurring when women enter a political domain created 
for and dominated by men (where, arguably, the “manliness” is being 
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invisible or taken for granted).1 What I primarily want to focus on 
in this paper is what I have called the process of “making a political 
woman” and study two of few women on top positions in Swedish 
politics in the 1950s and -60s, Ulla Lindström and Inga Thorsson. 
They were both active in the Social Democratic Party (henceforth 
SAP) and Members of the Parliament. Ulla Lindström was the sole 
women minister in Tage Erlander’s government from 1954 to1967 
and Inga Thorsson was the chair of the Social Democratic Women’s 
Federation (henceforth SSKF) from 1956 to1964. 

My aim is, however, not only to simply add women to the group 
of people who are politically active. When I have studied the careers 
of Ulla Lindström and Inga Thorsson, I have, in order to understand 
their political work, the lasting picture of them as aggressive shrews 
and the remarkably great resistance they met, felt a need to further 
problematise these “political women.” They were both among the first 
to enter the political arena on relatively high positions in Sweden in a 
period of time when the dominating idea regarding women’s presence 
in politics was that one woman was enough (Freidenvall 2006).2 To 
me it seems necessary to further investigate how these “political wo-
men” were constructed or “made” and how they staged themselves as 
“political women” (for further reading, see Niskanen 2007, Olsson 
2006, Mral 1999).

1 Daily Mirror, March 1, 1980, Cit from Genovese 1993: 205. Edith Cresson 1995. 
Cit from Byerly & Ross 2006:37. Cit. in Ross 2002:1.

2 After the Swedish women got the vote in 1920 it became a kind of habit to put 
only one woman on eligible place, a woman that became the “indispensible” wo-
man, i.e. you had to have a women on the list but one was definitely considered 
enough. A change did not occur until the 1960s, when gender roles were discus-
sed. This led to a new way of thinking. Women’s lack of representation in politics 
became discussed in terms of a democratic problem and from 1970 there was a 
noticeable increase in women’s representation the Parliament. During the 1970s 
also the number of women ministers increased. In the 1990s half of the ministers 
were women and the women MPs amounted to  45% (Freidenvall, 2006).
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Men and Women in Politics and Research

During the 1980s and 1990s, questions regarding women’s political 
representation and women’s roles in politics were highly debated in 
most Western countries, including Sweden. Both in the Swedish Par-
liament and in municipal councils, the number of politically active 
women grew quickly from the 1970s and onwards. The increase in 
women’s parliamentary representation suddenly came to a halt at the 
1991 general elections when women reached 34%, a percentage to be 
compared to 38% in the previous election in 1988. The decrease in 
women’s parliamentary representation was perceived as a “backlash” 
and a group of women set up a secret network named the “Support 
Stockings.” Their aim was to change the political climate and to in-
crease the representation of women in politics. Should the traditional 
party organisations not manage to increase women’s parliamentary 
representation by the next 1994 election, the Support Stockings th-
reatened to start a separate women’s political party (Burness 1999).3  
The Support Stockings did not have to carry out their threat since the 
parliamentary representation of women increased in the 1994 elec-
tion. The question of representation was, however, brought up again, 
and prior to the 2006 election a new party was formed, the Feminist 
Initiative (Fi). According to the party’s homepage, “the Feminist Ini-
tiative formulates a politics which in every area and aspect of life po-
ses a challenge to patriarchy”. The Feminist Initiative attracted many 
women and a few men in the 2006 election but did not gain a seat in 
the Parliament. 

The increase in women’s political representation in Sweden in the 
1970s was paralleled by the growth of a new field of research, namely 
women’s studies or gender studies. New questions regarding women’s 
presence in politics were formulated. Instead of describing women’s 
presence and the fact that women did not behave like men in politics 

3 Actually a women’s party did start in 1992, but it was not successful at the election 
(Eduards 2002:29).
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as problems researchers turned their attention to - and started to ques-
tion - the male dominance in politics. When the Swedish feminist 
journal Bang, in 1998, reversed the often debated question whether 
women are needed in politics and asked a professor of political science 
if men were needed in politics, he angrily refused to answer, saying: 
“Are you joking, you can’t be serious!” (Bang 1998:1). To question 
the assumption that men are indispensable in politics was, evidently, 
impossible. Perhaps the professor’s picture of politics was shaped by 
Seymour M. Lipset’s famous book Political Man, first published in 
1959. With a simplification one could say that in Lipset’s analysis of 
political sociology, the citizen was a male human being. Lipset wrote 
his book when women politicians were still rare. When - and if - he 
mentioned women he was discussing voting patterns and women’s 
activism, not women as politicians. According to Sylvia Walby, Lipset 
ignored gender when he was designating societies as democratic “even 
when women in them did not have the vote” (Walby 1997:138). 

Seymour Lipset started his book Political Man with a quote from 
Aristotle: “Man is by nature a political animal.” The Aristotelian con-
cept political man or homo politicus no doubt refers to a male human 
being since women did not act politically in the polis/city of Athens 
(Lipset 1963).  Another well-known political scientist, Robert A. 
Dahl, has made a separation between homo politicus (people who have 
an active interest in politics) and homo civicus (people who have not 
much interest in political affairs (Dahl 1961:225). From my point of 
view the gender neutrality of the concept is interesting: are we talking 
about human beings, i.e. men and women, when we say homo politi-
cus? Are we talking about men only, or are we talking about a (gender 
neutral?) theoretical construct?4 Perhaps we need to “open up space 
for two figures; one masculine, one feminine” when we talk about po-

4 One could of course start with the Greek word polis=city and demos=people and 
discuss what democracy is, what a citizen is and what do we mean when we say 
“political”. For a very learned discussion regarding those questions, see Dahl 1989. 
For a feminist perspective, see Jones & Jónasdottír eds 1998:11-32. See also Kirk-
patrick 1974, Freeman 2008 The Search for Political Woman.
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litical man. This would mean following Carole Pateman’s theorising 
from the The Sexual Contract when she gendered the individual: “To 
take embodied identity seriously demands the abandonment of the 
masculine, unitary individual to open up space for two figures; one 
masculine, one feminine” (Pateman, 1988:224).

Political women

The exceptional difficulty women faced on entering the formally defi-
ned political domain and their continued lack of an authoritative po-
litical style reflects the way public life has been constructed as a key 
element in masculinity, of the category man. This point is driven home 
by implicit imagery, as in the incongruity of feminine clothing in po-
litical, professional and business settings, so obvious to nineteenth fe-
minist activists, holding on to their hairpins, great flapping hats and 
floor-length skirts in the rough and tumble of political meetings. But 
the practical as well as image problems of women dressing for going 
into the public domain is not overcome to this day – whether to flaunt 
femininity in ruffles and short skirts or go for ‘power dressing’ in tailo-
red suits. Not to speak of the lack of pockets for pens, keys, etc., a lack 
hardly compensated for by the ubiquitous, if not ridiculous, handbag. 
(Davidoff 1995:241)

Starting from the issues addressed in the quote above by Leonore Da-
vidoff, I would like to raise the following questions:  What is a poli-
tical woman? The concept of “political man” is well known, but what 
and whom does it stand for or represent? Is it a theoretical concept 
signifying humankind, or does it actually refer to embodied men and 
women? If there is a “political man”, is there also a “political woman”? 
What are the implications of the necessity to perform like a politician 
when you are a woman and the role as politician is coded as mas-
culine? Will you create a new alternative, i.e. starting the process of 
 “making” or acting as a “political woman,” will you act like a man, 
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like a gender-neutral person or what will your strategy, if any, be? 
When I engage in asking questions about who they are, the political 

man and the political woman, and how they are constructed, I am 
well aware I am entering a field of research that is too immense to 
review in this paper. I will not be able to give a fair or full picture of 
previous research in this field neither on “political man” nor on femi-
nist research on women in politics, power (empowerment), gender, 
citizenship, identity and embodiment.5 Instead, my paper should be 
read as a first, tentative step towards a way of thinking of the “political 
woman.” I am well aware of the fact that the term “political woman” 
usually means a politically active woman. 

The Curtsy Incident
When I was writing the history of the SSKF, The Swedish Social 
Democratic Women’s Federation, I was often marvelled by the way 
in which Ulla Lindström and Inga Thorsson were described in the 
Swedish newspapers in the 1950s and 1960s. They were portrayed 
either as exceptional women, almost as a kind of political “stars” or, 
alternatively, as aggressive shrews: there seemed to be no intermediate 
positions. Being the only woman minister surrounded by a cabinet 
consisting of 15-20 men, Ulla Lindström became very visible on the 
political stage. In the press she was often described in an ambiva-
lent way, which, according to my interpretation had to do with the 
fact that “gender clashes” occurred when she acted as a minister, for 
example when the English Queen visited Stockholm in 1956, an in-
cident I will come back to. To me, it seems as if the role as minister 
was coded as masculine. The fact that, according to a law from 1925, 
both men and women actually had the legal right to hold official posi-
tions made little difference. When Ulla Lindström became minister in 

5 For a short introduction to the question of women’s impact on politics and related 
questions (whether we can talk about the category “woman”, “women’s interests” 
and if different aspects of identity such as race, class, gender and sexual orientation 
can be separated and measured), see introductory chapter and reference list in Car-
roll (2001). Regarding Sweden, see also Wängnerud (1999).
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1954 she was the third woman ever holding a ministerial post in Swe-
den. The two women, Karin Kock 1947-49 and Hildur Nygren 1951, 
who previously had held ministerial posts stayed for short periods of 
time only: two years and less than one year, respectively. When Ulla 
Lindström’s name was first mentioned several members of the cabi-
net were hesitant and asked whether a woman would really be suited 
as a cabinet minister. The Minister of Finance, Gunnar Sträng, had 
earlier said that no woman was needed in the government since the 
party already had “women’s total support”, a comment that shows an 
interesting view on the role of women in politics (Sjögren 2003). Ho-
wever, one woman in a post as cabinet minister was definitely regarded 
as enough during the long period of time when Tage Erlander was 
Prime Minister, 1945-69 (Sjögren 2003:21, Karlsson 1996). Without 
success, Ulla Lindström frequently tried to persuade Tage Erlander to 
appoint one more woman minister (Lindström, 1969, 1970). 

Now, let me present and analyse the “curtsy incident” to illustrate 
one of the paradoxical situations occurring when a woman, in this 
particular case Ulla Lindström, entered a political domain created for 
and dominated by men. 

In June 1956 the English Queen Elisabeth II visited Stockholm 
together with her husband Prince Philip. When the Queen arrived 
by boat she was greeted by the Swedish government and all cabi-
net ministers, including Ulla Lindström, the only woman minister, 
were waiting at the quay together with 200.000 spectators. When 
the Queen disembarked all the representatives of the Swedish govern-
ment bowed politely. Afterwards, a British journalist interviewed Ulla 
Lindström, asking why she did not make a curtsy to the Queen. She 
explained this was not a custom in Sweden; only Court members were 
expected to do ‘reverences.’ However, the Swedish royal princesses 
had been curtseying, the journalist objected. Lindström explained 
again: the princesses were part of the Court whereas she was not, 
and since she met the King every week without curtseying she did 
not find it appropriate to curtsy for a much younger royalty from 
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another country – “no matter how charming” (Lindström 1969:104). 
A veritable quarrel broke out in the mass media, and the papers wrote 
that Ulla Lindström was given a good “box on the ear” in the English 
press for her scandalous misbehaviour. In her diary Ulla Lindström 
wrote that a war had broken out between those who were in favour of 
a curtsy and those against  - which, to simplify, turned out to be mo-
narchists against anti-republicans (Lindström 1969:102-05, Sjögren 
2003:21f ). 

The Lindström family received lots of telephone calls and letters fil-
led with hate and contempt. The senders were mostly convinced roya-
lists. Ulla Lindström found it was a frightening experience to meet all 
the reactions on this “stupid question of etiquette”, as she wrote in 
her diary (Lindström 1969:105). To her critics it was however a much 
more serious question than one of etiquette. Did she think she was 
superior to the Queen? The episode is interesting in terms of gender 
performance: as a woman Ulla Lindström was expected to make a 
curtsy, as a cabinet minister she bowed. What her critics found most 
upsetting was the fact that she, being a woman, did not show subor-
dination. Of course her male colleagues never experienced a similar 
dilemma, the bow for them being a “natural” gesture.6

The “curtsy incident” was to follow Ulla Lindström during the rest 
of her life. When she, after her resignation, was interviewed in the 
Swedish press the incident was almost always mentioned, for example, 
when the newspapers in 1999 wrote that Ulla Lindström had passed 
away the curtsy incident threw an ambiguous air of ridicule over her 
career as cabinet minister. At the celebrations of her 85th birthday 
in 1994, the missing curtsy was still described in terms of a “misde-
meanour” (Helsingborgs Dagblad 1999 & Göteborgs-Posten 1994).The 

6 Ulla Lindström did however get support from Prime Minister Tage Erlander and 
Foreign Minister Östen Undén. Erlander, who was anti-royalist, made a short 
comment in his diary noting the “curtsy crisis” had given Ulla Lindström welcome 
publicity (Erlander 2002:97). Östen Undén wrote in his diary that he found it 
ridiculous if the woman minister should start curtseying the Swedish king at the 
weekly cabinet meetings (Undén 2002:522).
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interesting question is the ambiguity: in 1999 the ridicule seemed to 
affect the monarchists (who had got upset in the 1950s) more than it 
actually affected Ulla Lindström. 

The Rattling Machine Gun
Inga Thorsson was another prominent woman in the Swedish Social 
Democratic Party. As already mentioned, she was chair of the Social 
Democratic Women’s Federation 1952-1964. During long periods of 
time, she was a member of the Parliament and the Swedish ambassa-
dor in Israel. She was also a United Nations ambassador. Inga Thors-
son was primarily remembered for her life-long commitment to the 
fight against nuclear weapons and for her engagement in the peace 
movement.

When portrayed in the press Inga Thorsson was often described as 
controversial, a message originally conveyed in the memoirs publis-
hed by the leader of SAP, Tage Erlander. According to one journalist, 
her voice sounded like ‘a rattling machine gun’ whenever she gave 
a speech in the Parliament (Tidningen Vi 1958). What she herself 
found most insulting was the fact that in the party she and her col-
leagues in SSKF were looked upon as “foolish women, pursuing our 
sentimental arguments” when they argued against nuclear armament 
of the Swedish defence (Thorsson 1992 in Karlsson 1996:172). Af-
ter Inga Thorsson’s death in 1994, a major Swedish newspaper wrote 
that neither Tage Erlander’s nor the party’s support had been strong 
enough to grant her the post as minister, a post she had been striving 
for during her long political career (Göteborgs-Posten 1994). I do not 
know if the failure to become a cabinet minister would have been 
emphasized in the same manner had the articled portrayed a man. 
Or a missing bow, for that matter, comparing a fictional male cabinet 
minister with Lindström’s “curtsy crisis.” 

During her long career as minister Ulla Lindström was involved in 
many incidents similar to the curtsy crisis and she was often descri-
bed in a scornful way. A major Swedish newspaper used to refer to 
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Lindström as the “shrew of the social democratic party”, for example 
(Lindström 1959:125). Tentatively, I would like to describe the in-
cidents in terms of “gender clashes”; as collisions between what was 
understood as the expected behaviour of Ulla Lindström as a woman 
in the 1950s and 1960s on one hand (a curtsy) and her behaviour as 
a politician on the other hand (a bow). 

Open up space for two figures?

My first simple answer to the question who is the “political man” 
(following Dahl’s definition) would be that we are actually talking 
about concrete contemporary men and woman in Sweden today. 
Nowadays, when women’s parliamentary representation in Sweden is 
45%, it might be fruitful to problematise the homo politicus and start 
talking of both a political man and a political woman.  My intention 
is not to create new differences or new categories, but rather to find a 
way to think and write about the political system and gender relations 
without turning women into the “others”. This is difficult especially 
since the terms we use are already gendered; terms such as individual, 
citizen, politician and statesman all seem to be marked by masculinity 
(Eduards 2002). In his book Men in Political Theory, Terrell Carver 
finds it difficult to talk about men in gender terms since men have 
been looked upon as representing ”the generic human individual of – 
as a famous textbook title had it – Man and Society” (Carver 2004:2). 
The concept of power also seems gendered. According to Bruce Sol-
heim, power bears masculine characteristics and connotations. In his 
book On Top of the World he concludes that “the characteristics that 
power brings to mind are usually masculine, often tinged with psy-
chosexual connotations: strength, force and authority over others” 
(Solheim 2000:4). Referring to Nancy Hartsock, he cites a famous 
quotation from Henry Kissinger: “power is the ultimate aphrodisiac” 
(Solheim 2000:4). 
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When a woman enters the political stage she is seen as peculiar or 
deviant: a woman politician, not a politician or a statesman (Eduards 
2002). According to the Swedish political scientist Maud Eduards, 
women symbolize the problem that gender creates in politics. Conse-
quently, the demands put on women become contradictory since wo-
men are supposed to show, firstly, that gender does not matter in po-
litics (what matters is competence) and, secondly, that gender makes 
difference in politics, i.e. politics with women present is assumed to be 
better, softer, more human (Eduards 2002:36-38). In contrast, politi-
cal men are not and are not supposed to be gendered (Carver 2004). 
Carver argues that the male citizen or individual is ”de-gendered” in 
the public sphere. It is only in the private sphere, in the family, that 
men are gendered (Carver 2004:2). He underlines that it is not a pro-
blem that men simultaneously are gendered and de-gendered, both 
aspects are important in order to understand how gender operates as 
a ”power structure of difference and domination”(Carver 2004:2).  In 
contrast, women never seem to be de-gendered; women are always 
gendered. Maud Eduards gives a telling example of the fact that wo-
men themselves tend to underline that they are women by quoting 
titles from autobiographies written by two Nordic prime ministers 
and Social Democratic Party leaders. Gro Harlem Brundtland’s au-
tobiography had the title My life as a woman and politician 1939-86 
and the autobiography written by Göran Persson was called You are 
not free when in debt. Eduards remarks, that all political men (Göran 
Persson included), are constructed as good and sensible citizens and 
party representatives while political women in the first place are dis-
tinguished by what is specific: they are women (Eduards 2002:36).7

I do, however, still feel somewhat hesitant about the concept “po-
litical (wo)man”. Who is “(s)he” - an entirely theoretical construct 
(de-gendered) or a concrete person “in real life” (man or woman)? 

7 There are autobiographies written by women politicians with gender neutral titles, 
so perhaps the specificity is exaggerated (autobiographies by Margret Thatcher, 
Hilary Clinton and Madeleine Albright, for example).
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If I use the Robert A. Dahl definition of homo politicus: “people who 
have an active interest in politics,” I suppose “people” actually consists 
of men and women. Alternatively, would Dahl by “people who have 
an active interest in politics” refer to men only? Would it be possible 
to find out empirically how a political woman is constructed? Is she 
made or constructed as similar to or different from a political man in, 
for example, the media, among colleagues in the party, in the Parlia-
ment, among voters etcetera when it comes to the will to dominate, to 
express preferences or to exert influence?8 This question might seem to 
be very essentialist, but what I am trying to do is to imagine what hap-
pens to gender relations when women enter a political arena totally 
dominated by men. 

When I imagine that the process of “making a political woman” is 
interesting to investigate as a means to understand gender and power 
mechanisms, I am well aware Ulla Lindström and Inga Thorsson were 
two of few women visible on the Swedish political arena during the 
1950s and -60s.9 Still, they were not only two women politicians, they 
were also seen as political representatives of women: Ulla Lindström 
was seen as the family minister although she actually was a minis-
ter without portfolio, and Inga Thorsson was representing women’s 
interests as chair of SSKF.10 Hypothetically, the entering of women 
(though few) on top positions could be seen as a process of creating 
a space for women to act as a “gender interest group” (Jónasdottír 
1991:172). With inspiration from Anna G. Jónasdóttir, I would say 

8 Talking about domination I am of course thinking of Harold D. Lasswell, who 
argued that the driving force for homo politicus is the will to dominate. Homo 
politicus is a power seeker, “driven to seek power to compensate of underlying 
inadequacy” (cit from Jerold Post 2001). His domination theory would probably 
benefit from being problematised from a gender perspective.

9 Women becoming visible means that “deviant” bodies are being visible on the poli-
tical arena. The question of the body is important here – I will of course come back 
to questions on the body; embodiment and “body politics.” See Maud Eduards 
(2007).

10 In Nordic feminist research the concept of women’s interests has been widely de-
bated. For a short overview, see Camilla Norrbin (2004:28-30).



109

that the process of making a political woman could also be seen as a 
way to make it possible for women to participate in the “active prac-
ticing of shaping social reality”, to achieve a “controlling presence” 
in politics (Jónasdottír 1991:172-173). If my study of the “making 
of political women” is based on the assumption that women can “act 
on the strength of being woman and not mainly despite being wo-
man” my focus will be on analysing how gendered interests are ope-
rating and not per se on the differences between individual men and 
women (Jónasdottír 1991:172). To give a concrete example: what is 
interesting from my point of view regarding the question of nuclear 
armament of the Swedish defence, which caused a deep conflict in the 
SAP, is not primarily the fact that men and women in the party had 
different views on nuclear arms (which they had); what interests me 
is what happened when women tried to create a space for their point 
of view in a situation, when they merely were expected to “follow the 
men” (Karlsson 1996). 

The making of the political woman
Originally, it was my reading of Toril Moi’s book on Simone de Beau-
voir, The Making of an Intellectual Woman that inspired my first ques-
tions on the making of - not an intellectual but - a political woman 
(Moi 1996). Toril Moi investigates how Simone de Beauvoir created 
herself as an intellectual woman in a society where the role of an intel-
lectual was designed for men only. When I was writing the history of 
the Swedish Social Democratic Women’s Federation, I had the oppor-
tunity to study Inga Thorsson and, to a lesser degree, Ulla Lindström 
and their efforts to be regarded as and to become “political women,” 
i.e. persons who went into politics as subjects with the ambition to 
have an impact on the policy of the party (Karlsson 1996). What I 
found most striking was the women’s insightful way to handle the 
resistance they met in the male dominated party. The women really 
made the most of their rather limited action space, for example when 
Inga Thorsson and Ulla Lindström together launched a campaign in 
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favour of an increase in child allowances, a campaign that Tage Erlan-
der did not appreciate (Karlsson 1996). 

When I searched for an answer to the question why the action space 
seemed limited I turned to Toril Moi and to Maud Eduards. In The 
Making of an Intellectual Woman Toril Moi emphasizes de Beauvoir’s 
way of theorizing the gender difference in The Second Sex (Moi 
1996:206). What is special for women living in patriarchy is, accor-
ding to de Beauvoir, the conflict between women’s status as free and 
autonomous human beings and the fact that they are socialized into 
a world where men look upon women as others, as objects for men’s 
subjects. The Swedish political scientist Maud Eduards is formulating 
it somewhat differently when she says that according to de Beauvoir, 
the core of the oppression of women lies in the fact that women are 
simultaneously denied both the ability to act for themselves and an 
action space (Eduards 2002:135-37, 148-50). Applying this way of 
thinking to Inga Thorsson as a political actor, you could say that Inga 
Thorsson’s way of seeing herself as an autonomous political actor in 
the nuclear question collided with the gendered expectations then 
prevalent among men (both within and outside of SAP) regarding 
women’s role in politics. In the 1950s the women were supposed to 
follow the men, in the family as well as in the party. When the women 
wanted to change the existing gender order conflicts occurred, parti-
cularly when the women acted collectively (Karlsson 1996).

What also made me start thinking about the few “political women” 
on high positions in the SAP was the development of women’s careers. 
This development differed a great deal when compared to the careers 
of their male colleagues. Men in high positions within the SAP ten-
ded to climb from one prestigious post to another even more presti-
gious post, starting within the party organizations and ending up as 
members of the cabinet.11 This career pattern did however not apply 

11 Östen Undén Foreign Affairs 1942-62, Sven Andersson Minister without port-
folio 1948-51, Traffic and Communication 1951-57, Defence 1957-73, Foreign 
Affairs 1973-76.
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to women; when Ulla Lindström and Inga Thorsson in the 1960s left 
their positions (as minister and chair of SSKF, respectively) they both 
were disappointed. Ulla Lindström resigned from her ministerial post 
in protest, and her way of acting was definitely not appreciated inside 
the party. Further, she was heavily criticised when after her resigna-
tion, she published excerpts from what she called her “political diary” 
(Lindström 1969). She felt isolated, and in a letter to Inga Thorsson 
she wrote that she was “frozen out” by the party (Letter from Ulla 
Lindström to Inga Thorsson Oct 9, 1967). Inga Thorsson, on the 
other hand, never got the ministerial post for which she strived (Letter 
from Ulla Lindström to Inga Thorsson Oct 9, 1967). When she reluc-
tantly left her position as chair of the SSKF to become the ambassador 
in Israel, she felt more or less deported. In a private letter she bitterly 
wrote she would never ever ask the party for any other commission 
(Letter from Inga Thorsson to Anna Rudling Jan 30, 1965).

Unlike most of their contemporary male party colleagues, neither 
Ulla Lindström nor Inga Thorsson wrote traditional autobiographies 
when they left politics. As already mentioned, after her resignation 
Ulla Lindström published extracts from the diaries she kept during 
her ministerial period. Her work as minister has also been studied in 
a few scientific articles (Sjölin 2005, Sjögren 2003a, 2003b, Sjögren 
& Norrbin 2001), but no biography has been published. This is inte-
resting per se since the publication of memoirs or biographies more or 
less is a “must” for former minister in SAP (Linderborg 2001). Inga 
Thorsson’s political work against nuclear arms has been investigated 
in two academic books (Nilsson Hoadley 1989, Karlsson 1996). She 
has also been portrayed in a book written by a journalist, To change 
reality (Lidskog 1990). 

Returning to the “curtsy crisis” I would like to repeat my question: 
what is/was the problem with Ulla Lindström’s bow? My conclusion 
would be that the problem was not Ulla Lindström’s bow to the Eng-
lish queen. The problem was rather the ignorance that surrounded 
her; how the journalists together with royalists and misogynists crea-
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ted a scandal because they did not understand that Ulla Lindström 
bowed professionally, representing the government and not her gen-
der/sex. She was staging herself as a minister when she chose to bow 
- a political woman!

Note

A first version of this paper was presented at the GEXcel Conference 
of Workshops, Gender, Sexuality and Global Change, Örebro Uni-
versity May 22-25, 2008. I want to thank Sofia Strid, University of  
Örebro and University of Lancaster, and John Forward, Tullinge, for 
invaluable help with the English language.
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Offentliga samtal om privata beslut. 
Fria familjebildningar och det intima 
medborgarskapet i 1970-talets Sverige

Helena Bergman

Det är slående hur mycket starkare modern framträder som förälder 
och vårdnadshavare. Om kvinnors ekonomiska oberoende ökar i fram-
tiden, om kontrollen av fruktsamheten blir bättre, liksom barnstuge-
verksamheten etc., så riskerar fäder stå tämligen rättslösa i förhållande 
till sina barn, såtillvida inte vikterna i deras roller förskjuts från försör-
jare till förälder, samt om inte deras intressen blir bevakade. Den klas-
siska problematiken om flickan som blir ensam med barn kan övergå 
till problemet med mannen som blir utan barn. (Liljeström 1973:111 f.)

Orden är sociologen och kvinnoforskaren Rita Liljeströms, en av 
många röster i 1970-talets svenska jämställdhets- och familjepolitiska 
samhällsdebatt. Det här var en period då reformer för att omskapa 
relationerna mellan kvinnor och män stod högt på den svenska po-
litiska dagordningen. Även en annan jämställdhetsfråga var aktuell, 
nämligen att minska skillnaderna mellan äktenskapliga, utomäkten-
skapliga och ”frånskilda” familjer. Här fanns visioner om ett samhälle 
där den heterosexuella parrelationen skulle handla om ett möte mel-
lan jämlikar, och där män och kvinnor hade möjlighet att själva välja 
hur de ville utforma sina relationer och sina familjeliv. Citatet av Rita 
Liljeström här ovan berör båda dessa aspekter av jämställdheten, då 
det riktar fokus mot spörsmålet om ogifta och frånskilda mäns rät-
tigheter som fäder.
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Historiskt har det ensamstående föräldraskapet varit ett kvinnligt 
öde, förknippat med skyldigheter, skam och umbäranden. Men på 
1970-talet höll skamstämpeln på att tvättas bort och istället framstod 
fädernas svaga föräldraställning som problematisk. Enligt gällande lag 
kunde nämligen endast mödrar stå som vårdnadshavare till barn utom 
äktenskap. Med tanke på det under 1960- och 1970-talen ökade an-
talet unga par som valde att bilda familj utan att gifta sig lämnade 
detta en stor grupp fäder med svaga föräldrarättigheter.1 I händelse av 
en separation hade dessa fäder mycket begränsade möjligheter att få 
vårdnaden som sina barn. Enligt rättspraxis följde även äktenskapliga 
barn i normalfallet mödrar vid skilsmässa. Många av de jämställd-
hetsförespråkare, feminister och kvinnoförbund som engagerade sig 
i reformdiskussionerna ansåg att det var ett principiellt riktigt och 
symboliskt betydelsefullt steg i kampen för ett mer jämställt samhälle 
att utöka fäders rättigheter på detta område. Men 1970-talets familje-
rättsliga reformer kom inte till stånd utan diskussioner, motsättningar 
och kompromisser. De familjepolitiska problembeskrivningarna och 
framtidsvisionerna skilde sig åt mellan olika jämställdhetsförespråkare 
och kvinnopolitiska aktivister. Därtill fanns det även de som motsatte 
sig denna typ av reformer. Att utöka fäders rättigheter i relation till 
utomäktenskapliga barn handlade ju samtidigt om att jämställa de 
så kallade fria familjebildningarna med de äktenskapliga. Denna ut-
veckling mot att individualisera förhållandena i familjen och att nor-
malisera utomäktenskapliga barn, samvetsäktenskap och skilsmässa 
gillades inte i alla politiska läger. I den politiska debatten fanns alltså 
vitt skilda synsätt på vilka rättigheter och skyldigheter män och kvin-
nor borde ha i familjen och på vilka möjligheter individen borde ha 
att själv fritt välja formerna för sitt familjeliv, sina ”intima” relationer 
och för sitt föräldraskap.

1  Andelen barn som föddes utom äktenskap mer än fördubblades mellan åren 1960 
och 1972, från 11 till ca 25 procent. Många av dessa barn hade sammanboende 
föräldrar (Jergeby, 1975:126).
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Intimt medborgarskap

I det här bidraget diskuterar jag hur frågan om mäns rättigheter som 
föräldrar och deras möjligheter att själva välja former för samlevnad, 
familjeliv och föräldraskap ramades i 1970-talets svenska jämställd-
hets- och familjepolitiska samtal. Här väcks frågor kring det som den 
brittiske sociologen Ken Plummer kallar för intimt medborgarskap 
(Plummer 2003; Oleksey, 2009).

Enligt Plummer handlar det ”intima medborgarskapet” om vilka 
rättigheter som kvinnor och män har att själva välja vad de vill göra 
med sina liv, kroppar, identiteter och känslor, och hur man vill ut-
forma sina relationer och sina familjeliv. Plummer har använt begrep-
pet för att fånga och förstå frågor om hur helt privata beslut inom den 
privata sfären påverkar individens status och möjligheter som med-
borgare. Ambitionen är att teoretiskt famna samspelet mellan privata 
och politiska aspekter av en individs liv. Det riktar fokus mot hur 
privata beslut och praktiker är sammankopplade med politik och of-
fentliga institutioner, såsom det till exempel det juridiska systemet. 
Plummer framhåller:”[i]f ’intimate citizenship’ seems an oxymoron, 
it also suggests a potential bridge between the personal and the politi-
cal” (Plummer 2003:15).

Plummer har utvecklat sitt tänkande kring det ”intima medborgar-
skapet” i skärningspunkten mellan genus- och queerforskning å ena 
sidan och medborgarskapsforskning å den andra. Med medborgar-
skap menas vanligtvis en tillhörighet till ett specifikt kollektiv, som 
medför ett knippe rättigheter och skyldigheter. Men som Plummer 
betonar är medborgarskap ett omtvistat begrepp, som kan förstås 
och användas på många olika sätt (Plummer 2003:51). Den klassiska 
medborgarskapsmodellen lägger betoning vid medborgarskapets poli-
tiska, civila och sociala dimensioner (Marshall 1950). Plummer sällar 
sig dock till den skara av forskare som menar att det finns aspekter av 
medborgarskapet som inte låter sig fångas av denna modell. Forskare 
med teoretisk och empirisk utgångspunkt i kategorier som kön, etni-
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citet, nationalitet och sexualitet har problematiserat medborgarskap-
sbegreppet och visat hur rättigheter och skyldigheter ofta är ojämnt 
fördelade mellan olika grupper i ett samhälle (Lister, 1997; Kymlicka, 
1997; Evans 1993). Under senare år har medborgarskapsbegreppet 
dessutom kommit att problematiserats på ytterligare sätt genom ge-
nus- och queerforskningens ifrågasättande av föreställningen om sta-
bila kategorier och tillhörigheter. Plummer menar i linje med detta 
att det är viktigt att betrakta det intima medborgarskapet som öppet, 
dialogiskt och pluralistiskt, inkluderande ett vitt spektrum av ”inti-
mitetsfrågor”.

Med utgångspunkt i begreppet intimt medborgarskap syftar denna 
artikel till att fånga det tidiga 1970-talets svenska offentliga samtal 
om privata beslut kopplade till komplexet äktenskap/samboende/
skilsmässa/separation/föräldraskap. Den specifika kontexten är dis-
kussionerna kring de familjerättsliga reformer som presenterades och 
antogs i Sveriges riksdag åren 1972–1975. Under dessa år påbörjades 
en genomgripande översyn av den svenska familje- och äktenskapslag-
stiftningen. Frågor kring samvetsäktenskap, skilsmässa och vårdnad av 
barn inom och utom äktenskap berördes bland annat. Framställning-
en bygger på tryckt och otryckt material från Riksdag och regering, 
kompletterat med några utomparlamentariska debattskrifter. Fokus 
ligger på de kollektiva och individuella kvinno- och jämställdhetspoli-
tiska aktörer som gjorde sina röster hörda i form av utredningsarbete, 
remissvar, yttranden och motioner. Det ska dock framhållas att även 
om mitt huvudsakliga intresse är riktat mot de kvinno- och jämställd-
hetspolitiska aktörerna så berör min framställning även andra aktörer 
då jag följer den familjerättsliga frågans politiska förlopp i riksdagen.

Jämställdhet mellan könen och mellan familjeformerna

Kontexten för 1970-talets familjerättsliga reformdiskussioner var pe-
riodens övergripande svenska jämställdhetsdebatt, där sökarljuset rik-
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tades mot existerande olikheter mellan män och kvinnor inom livets 
olika sfärer. Efterkrigstidens förändrade mönster för familjebildning 
och kvinnors ökade lönearbetsdeltagande utgjorde en viktig bak-
grund. En lång rad jämställdhetspolitiska idéentreprenörer, inom me-
dia, forskning, statliga ämbetsverk, fackföreningar, intresseföreningar 
och politiska förbund, var delaktiga i idéspridningen på området. 
Med historikern Yvonne Hirdmans ord så började under 1970-talet 
”alla politiska organisationer, från ungdomsförbund, kvinnoförbund 
till partierna själva […] övertrumfa varandra i hur det bör vara; vilka 
åtgärder som måste till för att ’även kvinnor’ ska bli fullvärdiga män-
niskor” (Hirdman 2001:168).

Jämställdhetsdebatten hade rötter tillbaka till det tidiga 1900-talets 
kvinnoemancipatoriska rättighetstänkandet och till – med Hirdmans 
terminologi – den ”saklighetens feminism” som under decenniets 
mitt förde kvinnokamp i termer av förnuft och social nytta (Hird-
man, 2001:166). 1960- och 1970-talets jämställdhetsdiskurs hämtade 
också inspiration från socialvetenskaplig forskning. Med hänvisning 
till sociologiska och psykologiska forskarrön talade man om ”könsrol-
lerna” som inlärda, och därmed möjliga att påverka och förändra.

Flera genusforskare har pekat på jämställdhetsbegreppets analytiska 
och politiska otydlighet. Beroende på genusideologisk och politisk 
läggning är det möjligt att använda begreppet på många olika sätt 
(Mark 2000; Dahlerup 2004; Nordberg 2005). Historikerna Chris-
tina Florin och Bengt Nilsson menar att det var just för att jämställd-
hetsbegreppet var så öppet för tolkningar som det fick sådant ge-
nomslag under 1970-talet. Aktörer och grupperingar med helt olika 
utgångspunkter kunde samsas i tvärpolitiska samtal kring jämställd-
het och tillsammans skapa en politisk öppning för frågor om mäns 
och kvinnors ställning i samhället. Begreppet berörde båda könen och 
uttryckte en vision om förändrade genusrelationer utan att uttrycka 
några maktrelationer eller könskonflikter. Tvärtom tänktes alla ha 
något att vinna på omläggningar av könsmönstren: män såväl som 
kvinnor, individer såväl som familjer, stat och arbetsmarknad (Florin 
& Nilsson, 2000).
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Här fanns en övergripande förhoppning om kvinnors ekonomiska 
jämställdhet och likvärdiga ställning på arbetsmarknaden. Den andra 
sidan av det jämställdhetspolitiska myntet handlade om en föränd-
rad och mer omhändertagande manlighet och om jämställdhet inom 
familjen. Skapandet av nya mansideal och ett jämställt faderskap var 
både en politisk målsättning i sig och det medel som skulle möjliggöra 
kvinnors förbättrade position i samhället (Klinth 2002; Hill 2007). 
Jämställdhet som politiskt fält var – och är – därmed nära förbundet 
med det heterosexuella parförhållandet, då jämställdhetens syfte var 
att uppnå en friktionsfri balans mellan lönearbete och hemarbete och 
därigenom större lycka inom paret, mellan honom och henne, fram-
håller socialantropologen Ulrika Dahl (2005).

Tätt sammanslingrad med frågan om jämställdhet mellan könen 
fanns på familjepolitikens område samtidigt en annan brännande 
jämställdhetsfråga. Under 1970-talets början talade man också om 
behovet av att utjämna skillnader mellan olika sammanlevnadsformer 
och familjekategorier i termer av jämställdhet. Detta var en tid då 
äktenskap och familjeliv på allvar skildes åt. Allt fler unga männis-
kor bildade familj utan att sanktionera sina relationer juridiskt och 
skilsmässofrekvensen steg. Ett ökat antal barn hade därmed ogifta 
eller frånskilda föräldrar. Den rådande lagstiftningen gjorde samti-
digt skillnad mellan äktenskapliga familjer och fria familjeförhållan-
den och privilegierade äktenskapet som den samhälleligt önskvärda 
formen för familjebildning. De inbördes förhållandena mellan äkta 
makar var reglerade på ett sätt som inte gällde för sammanboende, 
och barn födda inom och utom äktenskap hade olika familjerättslig 
ställning (Singer 2000).

Som jag tidigare framhållit kunde barn utom äktenskap bara ha 
en vårdnadshavare, i normalfallet modern, och detta även när föräld-
rarna levde tillsammans. Fäder kunde enbart överta vårdnaden om 
modern var död eller direkt olämplig som vårdnadshavare. Förutom 
att detta ställde föräldrarna i olika rättsliga positioner till sina barn i 
det bestående samlevnadsförhållandet så omöjliggjorde det i princip 
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ogifta fäders möjlighet att få vårdnaden i händelse av separation. Den 
brittiske rättsvetaren Richard Collier pekar på det ironiska i att möd-
rar till utomäktenskapliga barn historiskt haft en starkare juridisk re-
lation till sina barn är andra mödrar, utan att lagen eller samhället för 
den skull betraktat ogifta mödrar på något fördelaktigt sätt. Tvärtom 
har lagstiftningen genom historien slagit fast att det är genom ett in-
stitutionaliserat förhållande till en man som legitimt moderskap och 
barndom uppstått (Collier 1995:204 f.). Det ensamstående moder-
skapets rättigheter åtföljdes därmed inte bara av tyngande skyldighe-
ter, utan även av stigmatisering och marginalisering. Under 1970-talet 
höll dock detta på att förändras. Då accelererade den process som de 
tyska sociologerna Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim talar 
om i termer av ”individualisering”, och som handlade om att de tra-
ditionella värderingssystem och könsmönster som tidigare reglerade 
familjelivet nu började förlora i betydelse (Beck & Beck-Gernsheim, 
2001; Beck-Gernsheim 2002). Den brittiska historikern Jane Lewis 
slår på ett liknande sätt fast att äktenskapet mot 1900-talets slut blivit 
frivilligt på ett sätt som det inte var för tidigare generationer som öns-
kade skaffa eget hushåll och barn med bibehållna juridiska och sociala 
rättigheter och samhälleligt erkännande (Lewis 2001:22 f.).

Familje- och äktenskapslagstiftningen ses över

Mot bakgrund av tidens samhällsdebatter och de nya synsätten på 
könsrelationerna, liksom de förändrade mönstren för familjebildning, 
tillsattes år 1969 en utredning med uppgift att se över familje- och 
äktenskapsrätten och att ge förslag till ny lagstiftning på området.2 
Från de flesta politiska läger var man överens om att den rådande gif-
termåls- och föräldrabalken behövde ses över, däremot fanns det olika 
synpunkter om den politiska färdriktningen.

2  Utredningen skulle se över lagstiftningen på hela det äktenskapsrättliga och fa-
miljerättsliga området, och behandlade därmed fler aspekter av lagen än vad jag 
diskuterar i denna artikel.
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Den socialdemokratiske justitieministern Herman Klings direk-
tiv till de så kallade familjelagssakkunniga återspeglade den radikala 
tidsandan. Den framtida familjelagstiftningen borde enligt honom i 
mindre utsträckning än förr ta ställning för äktenskapet som den stat-
ligt sanktionerade lämpliga familjeformen, utan ”så långt som möjligt 
vara neutral i förhållande till olika samlevnadsformer och olika mo-
raluppfattningar”. Däremot borde lagstiftningen fungera som en häv-
stång i den pågående samhälleliga jämställdhetsoffensiven vad gällde 
relationen mellan kvinnor och män. Lagen var trots allt ”ett av de 
viktigaste instrument som samhället förfogar över när det gäller att 
möta människors önskningar eller att länka in utvecklingen i nya ba-
nor” (SOU 1972:41:58). Genom att minska friktionen mellan olika 
familjeformer, mellan könen, och mellan lönearbete och hemarbete 
kunde förhoppningsvis lyckligare och mer hållbara familjer skapas. 
Men som det skulle visa sig var en omläggning av privatlivets spelreg-
ler inte något som skedde utan motstånd. Det som justitieministern 
– och andra med honom – uppfattade som reformer som skulle säkra 
familjens framtid, uppfattade andra som ett hot mot äktenskapet och 
familjens bestånd.

Uppdraget att se över och lämna förslag på det familjerättsliga 
området gick till en grupp riksdagsledamöter under ledning av en 
yrkesverksam jurist.3 Två av de sakkunniga, socialdemokraten Lisa 
Mattson och folkpartisten Gabriel Romanus, var etablerade i jäm-
ställdhetspolitiska sammanhang och hade sedan tidigare engagerat 
sig i samhällsdebatten om behovet av familjepolitiska reformer. Lisa 
Mattson var ordförande i det Socialdemokratiska kvinnoförbundet 
och hon var en av arkitekterna bakom kvinnoförbundets program-
skrift Familjen i framtiden: en socialistisk familjepolitik. Där slogs det 
fast att familjepolitiken är ett av de medel ”som bidrar till en utjäm-
ning mellan samhällsklasser, åldrar och kön” och som kunde användas 

3  Sakkunnigegruppen bestod av hovrättslagmannen Eskil Hellner, socialdemokra-
terna Lena Hjelm-Wallén, Lisa Mattson och Bertil Zachrisson, folkpartisten Gab-
riel Romanus, centerpartisten Torsten Gustavsson och moderaten Ingrid Sund-
berg.
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för ”att skapa ett bättre samhälle”. De familjelagssakkunnigas direktiv 
hämtade enligt henne inspiration från detta familjepolitiska program 
(Familjen i framtiden, 1978:1).4 Gabriel Romanus var medlem i det 
inflytelserika jämställdhetsnätverket Grupp 222 och hade även ingått 
i den grupp inom Folkpartiets ungdomsförbund som lagt fram idé-
plattformen Radikal familjepolitik. Där presenterades en liberal jäm-
ställdhetsversion, där det hette att den ”stereotypa rollfördelningen i 
familjen försvårar individuell valfrihet […] när det gäller familjefunk-
tionerna [och] arbetsmarknaden” och att familjepolitikens mål borde 
vara att ”åstadkomma jämlikhet och större valfrihet – för både kvin-
nor och män” (Hildén m.fl., 1964:22;11).

Det fanns skillnader mellan den socialdemokratiska och den folk-
partistiska synen på könsrelationer och familjepolitik, såväl i stort 
som inom ramen för utredningen. Socialdemokraterna ville lägga 
större tyngd vid kopplingen mellan familjeliv och samhällsstruktu-
rer medan liberalerna betonade individuella rättigheter och valfrihet. 
Trots detta så rådde det ändå en övergripande samsyn mellan dem. 
Det var svårare att komma överens med övriga borgerliga företrädare. 
Familjelagssakkunnigas arbete kom att präglas av en jämställdhetspo-
litisk splittring, där den socialdemokratiska och folkpartistiska ma-
joriteten i vissa frågor förespråkade lösningar som övriga sakkunniga 
inte ställde sig bakom. Det betänkande som lagberedningen lämnade 
ifrån sig 1972 åtföljdes därför av en hel rad reservationer och särskilda 
yttranden. En av de frågor där åsikterna tydligt gick isär handlade 
om reformer gällande relationen mellan utomäktenskapliga barn och 
deras fäder.

Kärnan i konflikten handlade om äktenskapets ställning: om denna 
sammanlevnadsform fortsatt skulle uppmuntras och privilegieras, el-
ler om familjelagstiftningen skulle stå helt neutral inför människors 
sätt att leva familjeliv. Enligt utredningsdirektiven borde en utjäm-
ning mellan familjeformerna ske, men hur långt denna process skulle 
drivas var en öppen fråga.
4  Programmet hade utarbetats under en rad år och antogs av kvinnoförbundets 

kongress 1972.
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Vissa förändringar vad gällde relationen mellan barn och föräldrar 
i fria familjebildningar kunde de familjelagssakkunniga enas kring, 
både för att göra barn i dessa familjer mer jämställda äktenskapliga 
barn och för att förbättra de ogifta fädernas föräldrarättigheter. Frågan 
ramades därmed både som en fråga om jämställdhet mellan olika ka-
tegorier av barn, och som en jämställdhetsfråga mellan könen – mel-
lan fäder och mödrar. 

I själva utredningstexten framfördes könspolitiska argument i låg-
mäld ton. Här talades det om vikten av den ”principiella jämställd-
heten” mellan föräldrarna, liksom att en vidgning av mäns rättigheter 
gentemot sina utomäktenskapliga barn var ”följdriktig” med tanke på 
att fäders ekonomiska skyldigheter nyligen utvidgats då full arvsrätt 
införts på faderssidan (SOU 1972:41:206 f.). I ett annat samman-
hang slog emellertid Lisa Mattson fast i mer explicita ordalag att i 
den nya lagstiftningen kunde ”en hel del av jämlikhetstänkandet […] 
föras in – jämlikhet också för mannen”, vilket var angeläget eftersom 
män i fria familjbildningar var ”mer diskriminerade än man någonsin 
har klart för sig” (Socialvård i framtiden, 1971:8).

Med tanke på det ökade antalet ogifta fäder som faktiskt levde till-
sammans med sina barn föreslog de familjelagssakkunniga två olika 
reformer. Den ena rådde det konsensus kring, nämligen att fäder till 
utomäktenskapliga barn skulle ges rätten att ansöka om att få överta 
vårdnaden om sina barn om detta var till ”barnets bästa”. Denna re-
form handlade framför allt om att ge män i fria familjer, och som 
levt tillsammans med sina barn, samma möjlighet som mödrar att få 
vårdnaden i händelse av separation.

Ett andra och mer kontroversiellt förslag handlade om att sam-
manboende ogifta skulle kunna ansöka om gemensam vårdnad om 
sina barn. Barn i äktenskap stod ju under båda föräldrarnas vårdnad, 
och denna möjlighet borde finnas även för de ogifta föräldrapar som 
levde tillsammans. På denna punkt var dock de familjelagssakkunniga 
utredarna oense. Utredningens ordförande liksom den centerpartis-
tiske och den moderata ledamoten reserverade sig mot utrednings-
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majoritetens förslag. De menade att eftersom uppbrott från denna 
typ av familjebildning inte reglerades i lag skulle den gemensamma 
vårdnaden kvarstå även om föräldrarna separerade. Detta kunde dels 
vara opraktiskt och dels var det i strid med ”barnets bästa” att låta 
två personer som troligen var i konflikt med varandra gemensamt 
sköta vårdnaden. Vad värre var, så skulle en sådan reform dessutom 
innebära att ogifta, separerade föräldrapar hamnade i en annan ställ-
ning än frånskilda föräldrar – eftersom vårdnadsfrågan alltid reglera-
des i samband med en skilsmässa. Därmed skulle alltså nya skillnader 
skapas mellan äktenskapliga och utomäktenskapliga familjer, till de 
äktenskapliga familjernas nackdel. Reservanterna menade därför att 
om föräldrarna nu fäste ”så stor vikt vid den rättsliga sidan av sitt 
förhållande till barnen, torde de också anse det angeläget att ha sina 
inbördes förhållanden rättsligt reglerade i äktenskapets form” (SOU 
1972:41:273). För de borgerliga sakkunniga var därmed frågan om 
jämställdhet mellan familjeformer viktigare än jämställdhet mellan 
könen, och ytterst grundade sig reservationen i ett försvar för den 
äktenskapliga familjen.

Kvinnopolitisk splittring

Under remissperioden stod det klart att frågan om gemensam vård-
nad för ogifta föräldrar var kontroversiell. Till exempel var de olika 
kvinnopolitiska remissinstanserna splittrade på samma sätt som lag-
beredningens medlemmar längst en jämställdhetspolitisk höger–vän-
sterskala. Organisationer förbundna med den politiska vänsterkanten 
och med folkpartier ställde sig bakom båda förslagen om att utöka 
fäders vårdnadsrättigheter så att den ogifta ”faderns situation jämställs 
med förhållanden inom äktenskap”, som det Socialdemokratiska 
kvinnoförbundet uttryckte det i sitt remissvar.5 Förbund på den bor-
gerliga kanten – såsom Moderata samlingspartiets och Centerpartiets 

5  Justitiedepartementets arkiv, konseljakt 9/3 1973, Lista B nr 3, Riksarkivet (RA).
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kvinnoförbund – accepterade förslaget om att göra det möjligt för 
fäder till utomäktenskapliga barn att överta vårdnaden, men avvisade 
helt idén med gemensam vårdnad för ogifta föräldrar. Dessa borger-
liga förbund slog med bestämdhet fast att äktenskap måste vara den 
naturliga formen för samliv och familjebildning. Även andra grup-
peringar engagerade sig i den familjepolitiska debatten för att slå vakt 
om den traditionella familje- och könsstrukturen. Ett välkänt exem-
pel var den utomparlamentariska kampanjorganisationen Rädda fa-
miljen, som bildats just för att bjuda motstånd mot 1970-talets olika 
familjepolitiska reformer (Wieselgren m.fl., 1972).

Alla synpunkter följde inte en enkel uppdelning längst en höger–
vänsterskala eller någon förutsägbar linje i synen på genusrelationerna 
och synen på äktenskapet. Husmodersförbundet hem och samhälle 
menade till exempel att även om ”äktenskapet är den mest önskvärda 
familjebildningen” så såg förbundet ”med tillfredsställelse” att utom-
äktenskapliga barn skulle likställas med inomäktenskapliga i vård-
nadshänseende. Yrkeskvinnors klubbars riksförbund menade tvärtom 
att de inte kunde tillstyrka gemensam vårdnad för sammanboende 
ogifta, bland annat på grund av de komplikationer som kunde uppstå 
när parterna var av olika nationalitet. Vid en separation kunde en an-
nan familjerätt då ta över den svenska, vilket i många fall innebar att 
vårdnaden om barn automatiskt tillföll fadern. Här skar alltså frågor 
om kön och föräldraskap frågor om nationalitet och medborgarskap 
på ett komplicerat sätt.

Andra farhågor som framfördes angående förslaget att ge ogifta 
fäder möjlighet att ansöka om vårdnaden om sina barn, från såväl 
höger- som vänsterhåll, var att mäns generellt sett starkare ekono-
miska position skulle kunna ge dem en orättvis fördel framför kvin-
nor i händelse av vårdnadstvister. I den utomparlamentariska debat-
ten framförde Brita Nordström, från påtryckarorganisationen Rädda 
familjen, synpunkten att en dylik utveckling skulle kunna leda till 
”det verkliga manssamhället” där kvinnor effektivt fråntogs alla sina 
tidigare ansvarsområden (Nordström, 1973:33). En annan rädsla var 
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att män skulle kunna använda hotet om en sådan ansöka för att göra 
mödrar mera medgörliga vid ekonomiska uppgörelser.

Ökade rättigheter för fäder och äktenskapets bevarande

När den nytillträdde justitieminister Carl Lidbom lade proposition 
om en ny äktenskapslagstiftning 1973 hade han tagit intryck av den 
splittring som fanns bland de sakkunniga och bland remissinstan-
serna. Nu var det viktigt att sy ihop en politiskt hållbar lösning och 
att tillmötesgå dem som värnade om äktenskapets ställning. Den nya 
äktenskapslagstiftningen måste få en sådan utformning att så många 
som möjligt kunde acceptera den, hette det nu, eftersom detta var en 
lag som alla berördes av. Frågan om att ge ogifta fäder ökade möjlig-
heter att få vårdnaden överförd på sig, om det var till barnets bästa, var 
mindre kontroversiell och en sådan lagförändring föreslogs – och an-
togs också i lag. Förslaget om gemensam vårdnad för ogifta föräldrar 
ströks däremot. Så länge som föräldrarna bodde tillsammans så ansåg 
justitieministern att det saknade betydelse vem som hade den rättsliga 
vårdnaden, men vid en separation kunde gemensam vårdnad ställa till 
med problem. Vidare framhöll han att i ljuset av de förenklade for-
mer för äktenskapet som den nya äktenskapslagstiftningen innebar så 
kunde de samboende föräldrar, som ville ”uppnå från deras synpunkt 
önskvärda fördelar” med gemensam rättslig vårdnad också ”under-
kasta sig det regelsystem samhället erbjuder genom att gifta sig” (Pro-
position 1973:32; Lagutskottets betänkande 1973:20:109 f.). Äkten-
skapet skulle alltså fortsatt ha en särställning inom familjerätten. Även 
om frågan om jämställdhet mellan föräldrarna hade viss relevans så 
fick den alltså inte drivas så långt att äktenskapet underminerades.

Frågan om ogifta sammanboende föräldrars möjlighet att ha ge-
mensam vårdnad om sina barn fick därmed inte någon lösning i ett 
första skede. Men frågan var inte avförd från den politiska dagord-
ningen, utan tvärtom hade den nu fått ordentligt fäste. Redan i sam-
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band med propositionen år 1973 väcktes en rad motioner om fäders 
vårdnadsrättigheter och i lagutskottet reserverade sig några ledamöter 
mot lagförslaget (Motioner 1973:1779; 1793; 1795; Lagutskottets 
betänkande 1973:20). Stämningen eldades upp ytterligare genom 
några skrivelser från den nybildade utomparlamentariska påtryckaror-
ganisationen Männens rättsförening, vilka distribuerades bland riks-
dagsledamöter. Här kritiserades i skarpa ordalag att ”vårdnadsfrågan 
förfuskas” och att den nya lagen ”diskriminerar fäderna”.6

De efterföljande åren duggade sedan motionerna och interpellatio-
nerna allt tätare i frågan. Argumenten för att utöka ogifta fäders rät-
tigheter blev nu fler och de fick också en delvis annorlunda karaktär. 
Krav på jämställdhet formulerades nu i större utsträckning i socialve-
tenskapliga termer. Till exempel så fann Vänsterpartiet kommunister-
na det både ”rättsligt och familjesociologiskt” djupt otillfredsställande 
att bara den ena av det två föräldrarna ansågs kompetent att företräda 
barnet trots att det blev allt vanligare att föräldrar delade ”de praktiska 
och känslomässiga omsorgerna om barnen i ett mindre könsrollsbun-
det mönster än förr” (Motion 1974:200). Socialdemokraten Grethe 
Lundblad menade att fackpressens allt starkare betoning på faderns 
betydelse för barnets utveckling borde medverka till ökade möjlig-
heter för ogifta fäder att få vårdnadsrätt (Interpellation 1975:10§ 3). 
Ytterligare en nyorientering av debatten skedde år 1975 då en grupp 
socialdemokrater motionerade om att även frånskilda föräldrar borde 
kunna få gemensam vårdnad (Motion 1975:1130). Vid skilsmässor 
uppstod ofta konfliktskapande diskussioner kring vem av föräldrarna 
som skulle få vårdnaden. Men barn behövde goda relationer till båda 
sina föräldrar och en lösning med gemensam vårdnad skulle kunna 
tillgodose detta.

En öppning i frågan hittades slutligen då problembilden på detta 
sätt ramades om. I en promemoria från Justitiedepartementet år 1975 
föreslogs att alla icke-gifta föräldrar, frånskilda såväl som aldrig gifta, 
borde ges rätten att ansöka om gemensam vårdnad (Ds Ju 1975:17). 

6  Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt 9/3 1973, Lista B nr 3, RA.
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Frågan om att ge fäder till barn utom äktenskapet större rättigheter 
hade ju tidigare diskuterats både som en fråga om jämställdhet mel-
lan könen och som en fråga om jämställdhet mellan familjeformerna. 
Motståndet mot en sådan reform framfördes också i termer av jäm-
ställdhet. En sådan lagändring skulle ge ogifta föräldrar en särställ-
ning då de därmed gavs möjligheten till fortsatt gemensam vårdnad 
även efter samlevnadens upplösning, vilket gifta föräldrar inte tilläts 
vid en skilsmässa. I Justitiedepartementets promemoria presentera-
des därmed frågan om delad vårdnad i första hand som en fråga om 
jämställdhet mellan äkta makar. Den tidigare vinnar-förlorarfilosofin 
bakom att utse endast en vårdnadshavare vid skilsmässa rimmade illa 
med grundtanken att män och kvinnor skulle vara jämställda i äkten-
skapet, med samma rättigheter och skyldigheter i relation till barnet. 
Frågan kopplades nu också starkare till principen om ”barns bästa”, 
att barn behövde ha goda relationer till båda sina föräldrar, och hand-
lade inte bara om idéer om rättvisa mellan könen eller familjefor-
merna. Reformen ramades därmed närmast i ett könskomplementärt 
tänkande om att barn behövde både manliga och kvinnliga föräldrar, 
istället för i det individuella och könsneutrala föräldrarättighetsspråk 
som tidigare varit mer framträdande. Och genom att på detta sätt in-
föra möjligheten till gemensam vårdnad för frånskilda föräldrar kun-
de slutligen sammanboende ogifta föräldrar ges likvärdiga föräldrarät-
tigheter och ogifta fäders ställning stärkas (Proposition 1975/76:170).

Slutord

Frågor om familj och äktenskap handlar om privatlivet och de högst 
personliga beslut som görs där, men villkoren för dessa personliga val 
regleras offentligt och politiskt genom familje- och äktenskapslagstift-
ning. Historiskt har lagar kring äktenskap, barns familjerättsliga ställ-
ning och kring skilsmässa setts som medel för att begränsa människors 
möjligheter att helt fritt bestämma över sina personliga relationer. 
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Familjelagstiftningen har använts som ett instrument för att slå fast 
äktenskapet och kärnfamiljen som den av samhället önskvärda famil-
jeformen, och för att styra in människors livsbanor i den riktningen. 
Det intima medborgarskapet, och mäns och kvinnors möjligheter att 
själva välja formerna för sina nära relationer och sitt föräldraskap, har 
därmed varit kringgärdade. Men under 1900-talets gång har frågan 
om i vilken utsträckning familjelagstiftningen verkligen ska använ-
das för att disciplinera människors personliga relationer och familjeliv 
kommit att bli allt mer omdebatterad. På 1970-talet initierades en 
familjerättslig reformprocess där lagstiftningen i större utsträckning 
gjordes neutral i förhållande till olika samlevnadsformer. En ytterli-
gare aspekt av dessa förändringar är naturligtvis det skifte som skett 
vad gäller mäns och kvinnors könade rättigheter och skyldigheter och 
förväntade ansvarsfördelning inom familjen och i relation till gemen-
samma barn. Familjelagstiftningen har justerats så att föräldraansvaret 
fördelats mer lika mellan män och kvinnor, och detta oberoende av 
om de är gifta med varandra eller inte.

I denna artikel har jag diskuterat hur ett sådant skifte tog sig ut-
tryck i 1970-talets jämställdhetspolitiska debatter kring frågan om 
ogifta fäders rättigheter i relation till sina barn. Enligt en äldre famil-
jerättslig utgångspunkt hörde delad vårdnad och gemensamma för-
äldrarättigheter uteslutande hemma inom ramen för en äktenskaplig 
familjebildning. Barn utom äktenskap stod endast under moderns 
vårdnad. Detta gjorde att det ökade antalet fäder som under 1960- 
och 1970-talen levde i fria familjeförhållanden hade svaga rättsliga 
band till sina barn. Denna brist på erkännande av denna grupp fäder 
och denna familjeform hamnade under 1970-talet i fokus för kvinno- 
och jämställdhetspolitiska diskussioner. I denna fråga löpte två olika 
jämställdhetsfrågor samman, den om rättvisa mellan könen, mellan 
fäder och mödrar, och den om rättvisa mellan olika familjeformer. 
En mängd olika argumentationslinjer flätades därmed samman i den 
offentliga debatten kring frågan. Ett hårt motstånd formerades också, 
eftersom ett större erkännande av ogifta fäders föräldrarättigheter 
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samtidigt skulle underminera äktenskapets privilegierade familjerätts-
liga särställning. Motståndet mot sådana förändringar kunde slutligen 
brytas när frågan ramades som en reform som handlade om jämställd-
het inom äktenskapliga familjebildningar i händelse av skilsmässa. 
Jämställdhet kunde då också lanseras som en psykologisk och sociolo-
gisk underbyggd metod för att åstadkomma ”barns bästa” i samband 
med separation och skilsmässa.

Dessa politiska diskussioner kring en reformerad familjerättslig lag-
stiftning hade en inramning av att vara en fråga om mäns rättigheter 
som fäder. I kampen för jämställdhet på det familjerättsliga området 
arbetade jämställdhetsförespråkare, feminister och kvinnoförbund för 
att frånta kvinnor några av deras tidigare privilegier vad gällde rätten 
till vårdnad av barn. I ljuset av den övergripande politiska visionen 
av ett mindre traditionsbundet och könspräglat samhälle och av ett 
utvidgat intimt medborgarskap, där män och kvinnor själva kunde 
besluta över hur de ville utforma sina privata relationer och sitt famil-
jeliv, sågs detta som ett principiellt riktigt och symboliskt betydelse-
fullt steg att ta. På ett sätt utgjorde det politiska arbetet för utökade 
fadersrättigheter ett nytt inslag i den genuspolitiska kampen. Under 
tidigare decennier hade kvinnopolitiska aktivister försökt underlätta 
det ensamstående moderskapet genom att betona fäders ekonomiska 
skyldigheter gentemot utomäktenskapliga barn. På 1970-talet hade 
den genuspolitiska retoriken och strategierna en annan karaktär. Nu 
lades tonvikten vid fäders rättigheter och på frågan om mäns um-
gänge med barn. Samtidigt fanns en tydlig kontinuitet i att moderska-
pets status genom historien alltid varit kopplat till faderskapet. Den 
normalisering av fria familjebildningar som skedde under 1970-talet 
innebar förvisso att mödrar förlorade några av sina tidigare famil-
jerättsliga privilegier i jämställdhetens namn, men i utbyte vann de 
rättsligt och socialt erkännande av sitt familjeliv och sitt föräldraskap.
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Politics of Presence or Feminist 
Awareness? Two Perspectives on 
Gender Dynamics in Parliament

Lena Wängnerud

In 1995, Anne Phillips published her influential book The Politics of 
Presence. The theory of the politics of presence suggests that female 
politicians are best equipped to represent the interests of women. 
Phillips’s argument is built on differences between women and men 
in their everyday lives, such as differences related to child-rearing, 
education, occupation, divisions of paid and unpaid labor, exposure 
to violence and sexual harassment, and the fact that female politicians 
share, at least to some extent, the experiences of other women. Few 
deny that gender-related differences exist in contemporary societies; 
however, the connection to the political sphere is disputed. Phillips 
herself used the expression “a shot in the dark” (1995:83) in reference 
to expectations for female politicians to affect politics in specific ways. 
Her doubts stemmed from her knowledge about rigidity in political 
institutions; indeed, parliaments do not change easily.

There is a growing body of literature that examines the role of gen-
der in the parliamentary process (Wängnerud 2009 presents an over-
view). In this research there is a frequently-used distinction between 
descriptive and substantive representation (Pitkin 1967). This distin-
ction corresponds with whether the focus is on the number of wo-
men elected (descriptive representation) or on the effects of women’s 
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presence in parliament (substantive representation). In comparison 
to research on descriptive representation, research on substantive re-
presentation is less mature, partly because there used to be very few 
countries with substantial numbers of women elected to parliament.1 
There are additional complexities that, for example, relate to the way 
parliaments function as institutions. Some findings reveal that, once 
elected, female politicians meet certain obstacles. A further reason is 
that the dependent variable is rather diffuse or multi-faceted in re-
search on substantive representation. It is not self-evident what the 
presence of women in parliament will most affect: internal working 
procedures, policy outcomes, trust in government, or something else. 
However, when a large number of studies covering a wide set of indi-
cators are piled together, the picture that emerges shows that female 
politicians contribute to strengthening the position of women’s inte-
rests. The idea brought forward in the theory of the politics of pre-
sence – that there is a link between descriptive and substantive repre-
sentation – has by now received reasonable empirical support.

The Concept of Women’s Interests 

A core idea in the theory of the politics of presence is that there are 
certain interests and concerns that arise from women’s experiences 
and that these will be inadequately addressed in a political environ-
ment that is dominated by men. However, the concept of women’s 
interests is contested.2 Contemporary debates concern features of eli-
tism in gender research – that is, a tendency to ascribe interests to 

1  The Inter-Parliamentary Union runs an excellent web-site on women in parlia-
ments (www.ipu.org). The current world-average for the number of women in 
national parliaments is 18.3% (situations as of July 2009). 

2  The concept of interests is not the sole province of gender research. Hanna Pitkin 
(1967:156) has made the point that the concept of interests is “ubiquitous” in 
debates on representation. To differentiate interests is a matter of concretizing that 
which various groups can expect to gain through political inclusion. 
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women in a top-down fashion – and also features of essentialism: the 
tendency to view women and men as fixed, rather than changeable, 
categories. Debates also concern how gender is related to categories 
such as ethnicity, age and class (Dietz 2003).

One way to handle such controversies is to let politically active 
women themselves define women’s interests or what they perceive 
as gender equality; this strand of research relies on what are labeled 
“subjectively defined interests” (e.g., Celis 2006). Other researchers 
elaborate theoretically founded definitions that are sensitive to diver-
sity among women but also state some common ground (e.g., Loven-
duski & Norris 2003; Wängnerud 2000). In practice, these different 
approaches often produce similar lists of women’s interests. Phillips’s 
reasoning is an example of mainstream argumentation:

 
Women have distinct interests in relation to child-bearing (for any 
foreseeable future, an exclusively female affair); and as society is cur-
rently constituted they also have particular interests arising from their 
exposure to sexual harassment and violence, their unequal position in 
the division of paid and unpaid labour and their exclusion from most 
arenas of economic or political power. (Phillips 1995:67-68) 

When Phillips concretizes what women can gain from increased po-
litical inclusion, she stresses context; women’s interests are connected 
to how societies are currently constituted. The contextual approach 
implies that concepts such as women’s interests and gender equality 
are anchored in time and space; this means that more exact defini-
tions have to be worked out in relation to the actual parliaments/
countries studied. However, what Phillips suggest is that researchers 
should look for indicators that relate to “pure” gender equality issues 
such as increased power for women, as well as for indicators that relate 
to possibilities for combining family life and a paid working career 
(more women than men have to handle such conflicts in everyday 
situations).
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Politics of Presence or Feminist Awareness? 

In research on the substantive representation of women, an aspect of 
politicization is introduced. It is commonly argued that societies will 
not achieve equality between women and men by simply disregar-
ding gender-related differences (Phillips 2007:127). In this respect 
there are no noteworthy differences between Anne Phillips’s line of 
reasoning and the line of reasoning brought forward by Iris Marion 
Young in her book Inclusion and Democracy (Young 2000). Neither 
are there any noteworthy differences when it comes to conceptualiza-
tions of women’s interests. Instead, interesting differences arise when 
one compares discussions on the causal mechanisms behind change.

The point of departure for the theory of the politics of presence is 
sociological. Female politicians are expected to be better equipped 
for representing the interests of female voters because they share, to 
some extent, the same experiences. What is spelled out rather clearly 
in Phillips’ book is that equal voting rights are not strong enough to 
guarantee changes on the political agenda. Phillips argues that there 
also must be equality among those elected to office:

 
There are particular needs, interests and concerns that arise from 
women’s experience, and these will be inadequately addressed in a poli-
tics that is dominated by men. Equally rights to a vote have not proved 
strong enough to deal with this problem; there must also be equality 
among those elected to office. (Phillips 1995: 66) 

What is highlighted in Young’s alternative approach is the importance 
of feminist awareness. Instead of focusing on the common experienc-
es shared by female representatives and female voters, the feminist 
awareness approach concentrates on the formulation and implemen-
tation of programs explicitly aimed at changing society in women-
friendly directions. It is important to note that the theory of feminist 
awareness does not ascribe importance to female politicians per se, 
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but to politicians with a feminist agenda. The emphasis in the fol-
lowing quote from Young is on giving voice and expressing certain 
experiences:

 
First, I feel represented when someone is looking after the interests 
I take as mine and share with some others. Secondly, it is important 
to me that the principles, values, and priorities that I think should 
guide political decisions are voiced in discussion. Finally, I feel repre-
sented when at least some of those discussing and voting on policies 
understand and express the kind of social experience I have because 
of my social group position and the history of social group relations. 
(Young 2000: 134) 

The interpretation I make is that in the theory of feminist awareness, 
intentionality is a core mechanism; in order to represent women – or 
any other disadvantaged group in society – politicians must be expli-
citly aware of the social position of that group. The theory of the poli-
tics of presence likens this mechanism to an invisible hand connecting 
experiences and representation.

Previous Empirical Findings

It goes without saying that parliaments are complex institutions and 
that it is a methodological challenge to empirically test theories such 
as the theory of the politics of presence and the theory of feminist 
awareness. However, conclusions from many different studies using a 
wide range of indicators point in the same direction: that gender is an 
important factor in studies of the parliamentary process.

Sue Thomas’ 1994 book How Women Legislate is an early empirical 
study on the role of gender in the parliamentary process, focusing on 
state legislators in the United States. In her analysis, Thomas distin-
guishes between legislative procedures and legislative products. Legis-
lative procedures include activities such as giving speeches, working 
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with colleagues and bargaining with lobbyists. Legislative products  
include voting records, issue attitudes, and policy priorities. Thomas’ 
findings show a narrowing gap between women and men concerning 
procedures; when it comes to products, however, the gap does not 
appear to be closing. “Today,” Thomas (1994:7) concludes, “women 
legislators embrace priorities dealing with issues of women, and child-
ren and the family. Men do not share this priority list.”

Current research demonstrates an ambition to further develop mea-
surements for the role of gender related to the content of politics 
(legislative products) and gender differences in politicians’ attitudes 
is, for example, an area that has been studied rather frequently. There 
is agreement in the research that gender has an impact; what varies 
between studies is the strength of the impact (Esaiasson & Holm-
berg 1996; Lovenduski & Norris 2003; McAllister & Studlar 1992; 
Narud & Valen 2000; Norris & Lovenduski 1995). Even though the 
magnitude is disputed, the direction of the gender gap in attitudes is 
fairly clear: women in parliaments tend to be more leftist than men, 
and they tend to be more favorable toward new policies such as those 
concerned with environmental protection. Differences also appear on 
issues that can be defined as women’s interests, such as social policy 
(women support more permissive policies); pornography (women are 
more skeptical); and affirmative actions such as introducing gender 
quotas (women are more in favor).

A variation on measuring attitudes is to research how parliamen-
tarians define their task. Female politicians, to a larger extent than 
their male colleagues, view the “representation of women’s interests” 
(which has been included in questionnaires) as part of their duty. In 
a study of the five Nordic countries, Esaiasson (2000: 64) analyzes 
behavioral consequences of such a task definition, and he concludes 
that “self-defined champions” of women’s interests are more inclined 
than others to contact cabinet ministers on behalf of women. Dodson 
(2006) reports similar results regarding the U.S. Congress.

Research on attitudes examines what solutions are favored once an 
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issue is on the political agenda. In contrast, research on priorities fo-
cuses on an earlier step, asking which issues get onto the political 
agenda in the first place. Empirical research shows that female mem-
bers of parliament tend to prioritize issues that are also prioritized by 
female voters – typical examples include issues raised by Thomas, such 
as family policy and social welfare policies more generally (Diaz 2005; 
Reignold 2000; Skjeie 1992; Swers 1998; Thomas 1994; Wängnerud 
2000).

The results presented here should not, however, be interpreted to 
mean that all women in parliament necessarily promote the same 
kinds of solutions to social problems. In a study of the Norwegian 
parliament, Skjeie (1992) analyzes how effects of gender are filtered 
through party ideology. Her results show that more women than men 
give priority to issues of “care-and-career politics” (how to successfully 
combine family life and working life); however, while women from 
right-wing parties tend to support private solutions, women from 
left-wing parties tend to support state intervention.

Most of the research I have reported so far has relied on parliamen-
tarians’ responses to questionnaires. Vega & Firestone (1995) have 
examined legislative voting behavior from 1981 to 1992 in the U.S. 
Congress, and their results confirm the findings of the questionnai-
re-based research. They conclude that “congressional women display 
distinctive legislative behavior that portends a greater representation 
of women and women’s issues” (Vega & Firestone 1995: 213). This 
finding is in line with Celis’s (2006) analysis of speeches from the 
budget debates of the Belgian Lower House between 1900 and 1979. 
Female members of the Belgian Parliament were found to be women’s 
most “fervent” representatives (Celis 2006: 85).

Although there are studies on policy promotion, the closer one gets 
to “real” outcomes of the parliamentary process, the fewer empiri-
cal findings there are to report. In an analysis of child-care coverage 
in Norwegian municipalities for 1975, 1979, 1983, 1987 and 1991, 
Bratton & Ray (2002) demonstrate that the number of women elec-
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ted has influenced public policy outputs (increased child-care cover-
age), but that the effect of women representatives was not constant. 
This was most evident in the earlier years, which was the  period of 
policy innovation in Norway for this field.

A last study to mention is a comparative international study con-
ducted by Schwindt-Bayer & Mishler (2005) using data from 31 de-
mocracies. The starting point for their analysis is an integrated model 
of women’s representation that takes into account both descriptive 
and substantive representation. Indicators of substantive representa-
tion are weeks of maternity leave, indexes on women’s political and 
social equality, and marital equality in law. The main conclusion is 
that increased descriptive representation increases legislatures’ respon-
siveness to women’s policy concerns and also enhances perceptions of 
legitimacy among the electorate, but the authors perceive the effects 
of substantive representation to be smaller than anticipated in theory.

Testing Two Perspectives on Gender Dynamics in Parliament 

In the section above I report results that can be regarded as support 
for both the theory of the politics of presence and the theory of fe-
minist awareness. The point, however, is that there are few studies 
that try to distinguish between these two perspectives. What I will 
conduct here is an empirical test with the potential to show credibility 
for either the politics of presence or the feminist awareness approach.

The problems in finding good dependent variables in research on 
substantive representation of women have already been highlighted. 
This study focuses on two indicators that reflect priorities among poli-
ticians over a time period of more than 20 years. I study gender equa-
lity policy and social welfare policy as issues in the work of politicians 
in the Swedish national parliament (the Riksdag) between 1985 and 
2006, using data from parliamentary questionnaires.3

3  The questionnaires were conducted by Martin Brothén, Peter Esaiasson and Sören 
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While the choice of studying gender equality policy is rather 
straightforward, the choice to study social welfare policy could be dis-
cussed. I believe that social welfare policies, at least in Sweden and 
the other Nordic countries, have to a large extent been used to ease 
women’s disadvantaged position with regard to the division of paid 
and unpaid labor.  In Skjeie’s words, this area is about how to success-
fully combine family life and working life. Social policy is also an area 
highly prioritized by female voters in Sweden during the time period 
under study (Wängnerud 2009 unpublished material).

It is rather easy to single out the most important independent vari-
able in the approach stemming from the politics of presence theory: 
what is interesting to examine are the differences between women and 
men. It is also interesting to ask to what extent the results hold when 
controlled for other variables such as party affiliation. However, with 
regard to the approach stemming from the theory of feminist aware-
ness, I will use an independent variable that is constructed on a ques-
tion asked in the parliamentary questionnaires about how important 
the duty to represent the interests/views of women is for politicians 
personally (c.f. Esaiasson 2000). This is perhaps not an ideal way of 
concretizing Young’s theory, but it captures at least some intentional-
ity or awareness among politicians in relation to women’s position in 
society. Figure 1 shows percentages among women and men in the 
Swedish parliament that perceive the duty to represent the interests/
views of women as very important.4

Holmberg at the Department of Political Science, University of Gothenburg. The 
response rate at each occasion was ~95 percent. In 1985, the number of women in 
the Swedish parliament was 32 percent, in 2006 the corresponding figure was 47 
percent.

4  If the category “fairly important” had been included the vast majority of Swedish 
parliamentarians would have been captured.
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Figure 1. Promoting the Interests/Views of Women 
 
Number of Swedish MPs who consider this duty “very important” 1985-2006

Comments: The question read: “How important are the following duties for you 
personally as a member of the Riksdag?” The parliamentarians were asked to 
take a position on about ten different representatives duties such as “promote 
the policies of your own party”, “promote the interests/views of your own 
region/constituency”, etc. The response choices were “very important”, ”fairly 
important”, “not very important”, and “not at all important”. The figure shows 
the percentage that responded “very important” at each occasion. The number 
of respondents (women/men): 1985 (100/217); 1988 (121/192); 1994 (129/190); 
2002 (145/173); 2006 (149/170). 
Source: Parliamentary Studies, Department of Political Science, University of 
Gothenburg.

The most striking result in Figure 1 is that there is a considerable 
difference between the answers from women and men: in 1985, 55 
percent of women and 10 percent of men – a difference of +45 per-
centage points – considered this duty as very important. However, 
what is also striking is the shrinking trend among female politicians 
and the rising trend among male politicians: in 2006, 47 percent of 
women and 18 percent of men considered this duty as very important 
– a difference of +29 percentage points.
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I will not, at this stage, discuss these results in detail. What is impor-
tant here is that I use the data in Figure 1 to distinguish between wo-
men and men in the Swedish parliament who are “strong” or “weak” 
feminists. In the following analysis I will use four different gender 
categories: women MPs who are strong feminists; women MPs who 
are weak feminists; men MPs who are strong feminists; and men MPs 
who are weak feminists. The dividing line is between those who con-
sider the representation of women’s interests/views as very important 
(strong feminists) and the rest (weak feminists).5

Gender Equality Policy
The conclusion from previous research is that it is rather unusual for 
male politicians in Sweden to promote “pure” gender equality issues. 
The rationale has been that this is an area of the sole province of 
female politicians (Wängnerud 2000). Figure 2 shows the response 
to an open question that read: “Which political issues/area are you 
personally most interested in?” The members of parliament answe-
ring gender equality, women’s issues, sex discrimination, affirmative 
action, etc. have been included.

For 1985 and 1994 the picture is clear: it is women MPs, categori-
zed as strong feminists, who promote gender equality policy in their 
political work. In 1985 and 1994, 17 and 22 percent, respectively, 
gave priority to gender equality policy. In the other categories the 
figures are zero, or range between one and three percent. However, 
the picture is more complex for 2006. Most notably, among the men 
MPs categorized as strong feminists, the number promoting gender 
equality policy is as high as eight percent. The figure is exactly the 
same – eight percent – among women MPs categorized as weak femi-
nists. However, it is also important to note that the number among 

11  While I have conducted analyses taking the importance of party affiliation, parlia-
mentary experience and age into account, I am only reporting the results relating 
to party affiliation. The main result from the other analyses is that the overall pic-
ture does not change in any decisive way when controls are made.
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women MPs categorized as strong feminists remains the highest, at 
23 percent.

Figure 2. Gender Equality as an Issue in the Work of Swedish MPs 
(percent)

Comments: The figure shows the response to an open question that read: 
“Which political issues/area are you personally most interested in?” Up to three 
issues could be mentioned. The responses were coded according to a detailed 
code scheme. The members of parliament whose answers included gender equa-
lity, women’s issues, sex discrimination, affirmative action, etc. were entered 
into the “gender equality policy” category. Strong feminist refers to members of 
parliament who consider the duty to promote the interests/views of women as 
“very important”, and weak feminist refers to those who consider this duty as 
“fairly important”, “not very important”, or “not at all important” (categories 
are merged). For more information see Figure 1. The number of respondents: 
1985 women MPs strong feminist 54, women MPs weak feminist 44, men MPs 
strong feminist 19, men MPs weak feminist 190; 1994 women MPs strong femi-
nist 68, women MPs weak feminist 51, men MPs strong feminist 10, men MPs 
weak feminist 169; 2006 women MPs strong feminist 62, women MPs weak 
feminist 66, men MPs strong feminist 25, men MPs weak feminist 121.
Source: Parliamentary Studies, Department of Political Science, University of 
Gothenburg.
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Social Welfare Policy
The area of social welfare policy should be considered a rather tough 
test for the theory of feminist awareness. The indicator included here 
does not say anything about the direction of policies – whether it 
concerns increased spending or cutbacks, or whether it favors private 
or public solutions to social problems. Figure 3 shows the response to 
the same open question as in the previous section on gender equality 
policy. Included here are answers referring to social policy, family po-
licy, elderly care and/or health care. 

The results in Figure 3 should be interpreted as the extent to which 
politicians prioritize social welfare policy in their political work. Two 
results are striking. First, it becomes clear that over time the gender 
gap in this field has been closing. In 1985, social welfare policies 
were very much a female affair in the Swedish parliament: 54 percent 
among women MPs categorized as strong feminists and 48 percent 
among women categorized as weak feminists gave priority to social 
welfare policy. Among men MPs categorized as strong and weak fe-
minists, these figures were five and 10 percent, respectively. However, 
social welfare policy is no longer solely a female affair. 

Second, even though the patterns are not as clear as those in the 
analysis of gender equality policy, the results show a correlation bet-
ween the prioritization of social welfare policies and the degree of 
feminist awareness. The results from 1994 and 2006 display a rather 
interesting pattern: among both female and male politicians, those 
that are categorized as strong feminists give the highest priority to 
social welfare policy. However, men MPs categorized as strong femi-
nists do not transcend women MPs categorized as weak feminists in 
this respect – both gender in its basic sense and the degree of feminist 
awareness matters.
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Figure 3. Social Welfare as an Issue in the Work of Swedish MPs (percent)

Comments: The figure shows the response to an open question that read: 
“Which political issues/area are you personally most interested in?” Up to three 
issues could be mentioned. The responses were coded according to a detailed 
code scheme. The members of parliament whose answers included social policy, 
family policy, elderly care and health care were entered into the “social welfare 
policy” category. Strong feminist refers to members of parliament who consider 
the duty to promote the interests/views of women as “very important”, and 
weak feminist refers to those who consider this duty as “fairly important”, “not 
very important”, or “not at all important” (categories are merged). For more 
information see Figure 1. The number of respondents: 1985 women MPs strong 
feminist 54, women MPs weak feminist 44, men MPs strong feminist 19, men 
MPs weak feminist 190; 1994 women MPs strong feminist 68, women MPs 
weak feminist 51, men MPs strong feminist 10, men MPs weak feminist 169; 
2006 women MPs strong feminist 62, women MPs weak feminist 66, men 
MPs strong feminist 25, men MPs weak feminist 121.
Source: Parliamentary Studies, Department of Political Science, University of 
Gothenburg.
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Party affiliation taken into account
Unfortunately the data do not allow for any advanced statistical tests 
on which background characteristic is most important. One reason is 
that the number of men that can be categorized as strong feminists is 
rather low (see Figure 1). The results presented here should be seen as 
a first test of the credibility for the politics of presence as compared to 
the feminist awareness approach. However, since parties are strong in 
Swedish politics I would be standing on rather shaky ground if I did 
not try to take party affiliation into account.

In this section I will do the analysis among women members of 
parliament. Figure 4 presents results for gender equality policy and 
social welfare policy among women MPs belonging to different party 
groupings. I distinguish between right-wing parties (the four parties 
currently in government – the Moderate Party, the Liberal Party, the 
Center Party and the Christian Democrats) and leftwing parties (the 
three parties currently in opposition – the Social Democrats, the Left 
Party and the Green Party). Only the results for 2006 are included 
here.
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Figure 4. Gender Equality and Social Welfare as issues in the work of 
Women MPs from different parties 2006 (percent)

Comments: The figure shows the response to an open question that read: 
“Which political issues/area are you personally most interested in?” Up to 
three issues could be mentioned. The responses were coded according to a 
detailed code scheme. The members of parliament whose answers included 
gender equality, women’s issues, sex discrimination, affirmative action, 
etc., were entered into the “gender equality policy” category and those 
who included social policy, family policy, elderly care and health care were 
entered into the “social welfare policy” category.  Strong feminist refers to 
members of parliament who consider the duty to promote the interests/
views of women as “very important”, and weak feminist refers to those who 
consider this duty as “fairly important”, “not very important”, or “not at 
all important” (categories are merged). “Right-wing parties” refers to the 
four parties currently in government (Moderate Party, Liberal Party, Center 
Party and Christian Democrats) and “left-wing parties” refers to the three 
parties in opposition (Social Democrats, Left Party, Green Party). For more 
information see Figure 1-3. The number of respondents: rightwing parties 
women MPs strong feminist 15, women MPs weak feminist 41; leftwing 
parties women MPs strong feminist 47, women MPs weak feminist 25.
Source: Parliamentary Studies, Department of Political Science, University of 
Gothenburg.
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This analysis strengthens the picture of a complex situation. For the 
area of gender equality policy the results show that women MPs cate-
gorized as strong feminists are the most active in this field. However, 
it is also clear that party affiliation is important. In 2006, for example, 
it was particularly women from left-wing parties that prioritized gen-
der equality policy in their political work.

For the area of social welfare policy the picture that emerges is that 
the degree of feminist awareness is of importance among women from 
right-wing parties, but less so among women from left-wing parties. 
The gap is +21 percentage points (53 minus 32 percent) among wo-
men MPs from right-wing parties, and -4 percentage points (32 mi-
nus 36 percent) among women MPs from left-wing parties. Among 
women from left-wing parties in 2006, those categorized as weak fe-
minists gave the highest priority to social welfare policy.

Discussion

What do women do in parliaments? In most Western democracies, 
it is possible to find prominent female politicians in areas such as 
foreign affairs and finance, as well as in areas such as education or 
family policy. However, the core issue in research on substantive re-
presentation does not concern “what women do in parliaments” but 
more specifically the extent to which the number of women elected 
affects women’s interests. Phillips (1995: 47) argues that gender equa-
lity among those elected to office is desirable because of the changes 
it can bring about: “It is representation … with a purpose, it aims to 
subvert or add or transform.”

In this study I have used two indicators of priorities among po-
liticians in the Swedish Parliament, and the results substantiate the 
view that gender is an important factor to take into account when 
analyzing the parliamentary process. It is first and foremost female 
politicians that promote issues of gender equality and social welfare 
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in their political work. However, what also becomes clear is that, par-
ticularly in regard to the prioritization of gender equality policy, the 
gender dimension understood as a division between women and men 
is a rather hollow perspective. Politicians giving priority to issues of 
gender equality are those displaying a high degree of feminist aware-
ness. The degree of feminist awareness also seems to have some bea-
ring on priorities for social welfare policies, but in this area the picture 
is more complex. Taking a bird’s eye view, the preliminary suggestion 
from my study is that the theory of the politics of presence is credible 
when it comes to understanding the area of social welfare policies, 
particularly in earlier time periods. On the other hand, the theory 
of feminist awareness is credible when it comes to understanding the 
area of “pure” gender equality.

The last theme I want to touch on is the multi-layered nature of 
the question of how the presence of women affects the parliamentary 
process. The question is not just about whether women behave dif-
ferently, whether they encounter certain obstacles, or whether they 
are able to make an impact beyond a certain threshold of numbers. 
The question is also about whether their presence has an impact on 
the behavior of men. What this essay reveals is a need for more precise 
studies on gender dynamics in parliaments. For example, the driving 
forces behind the narrowing gender gap deserves to be examined clo-
sely. We also need to collect data from outside parliament in order to 
grasp the consequences of such a change.
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Att kriminalisera sexköparen. Kvinnor 
som politiska aktörer.

Josefina Erikson 

På senare år har forskning om kvinnors politiska representation upp-
märksammat att en ökad numerär representation inte nödvändigtvis 
innebär en ökad substantiell representation, det vill säga att en ökad 
andel kvinnor med politiska uppdrag också bidrar till en politik som 
gynnar kvinnor eller kan betecknas som ”kvinnovänlig” (Karam & 
Lovenduski 2005, Celis 2008a). Syftet med den här artikeln är att 
bidra till kunskap om kvinnors substantiella representation genom 
en fallstudie av den svenska sexköpslagen. Artikeln analyserar de ak-
törer som drivit på för en kundkriminalisering samt undersöker vilka 
strategier de har använt sig av. Tidigare forskning ger vid handen att 
sexköpslagen är ett lämpligt fall för att studera kvinnors substanti-
ella representation mer ingående. Yvonne Svanström (2004c) har i 
sin forskning om sexköpslagen kommit fram till att frågan framförallt 
har drivits av kvinnor med bakgrund i de olika partiernas kvinnoför-
bund. Maud Eduards (2007) konstaterar i sin bok om kroppspolitik 
att ”Gällande lagstiftning [om prostitution] kan beskrivas som ett 
verk av politiskt aktiva kvinnor” (Eduards 2007:151). Vidare fram-
håller hon när det gäller prostitutionslagstiftningen att ”Kvinnor har 
utnyttjat sitt demokratiska handlingsutrymme för att kräva kroppslig 
integritet och frihet från våld” (Eduards 2007: 151). 

Sexköpslagen som infördes 1998 är ett förbehållslöst förbud mot 
köp av sexuella tjänster. Lagen innebär att enbart kundens agerande 
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straffas medan den prostituerade liksom tidigare går straffri. Brott 
mot sexköpslagen kan ge upp till en månads fängelse. Tio år efter att 
lagen genomförts är det bara Norge som har följt efter Sverige. Tren-
den i många europeiska länder som exempelvis Tyskland, Holland 
och Spanien har istället varit att hantera prostitutionsfrågan genom 
att legitimera prostitutionskontakter och ”sexarbete” och att legalisera 
bordeller (Outshoorn 2004). 

Sexköpslagen var kontroversiell i flera olika aspekter när den an-
togs och är fortfarande omdiskuterad. Kvinnorörelsen och feminister 
i Sverige har överlag välkomnat lagen som en viktig jämställdhetspo-
litisk reform och en feministisk markering, men i andra europeiska 
länder där prostitution regleras som sex-arbete, har feminister varit 
mer delade i frågan.

Förbud mot sexköp kan beskrivas som ett åtgärdsförslag som enligt 
tidigare forskning borde vara utmanande att driva i svensk kontext. 
Traditionellt sett har jämställdhetsfrågor som kategoriseras som om-
fördelningsfrågor och som formuleras i termer av solidaritet mellan 
könen ansetts lättare att driva i Sverige än frågor som lyfter fram en 
intressekonflikt mellan könen (Lindvert 2002, Wendt Höjer 2002). 
Sexköpslagen pekar i sin konstruktion tydligt ut en intressekonflikt 
mellan könen och dessutom kopplas prostitutionsfrågan till den sexu-
ella, privata sfären och inte alls till arbetsmarknaden.  Sexköpslagen 
är onekligen en intressant politisk reform. Frågan är om den också 
lämpar sig för att studera kvinnors substantiella representation?

Kvinnors substantiella representation

Teorier om kvinnors närvaro i parlamentet framhåller att numerär 
kvinnorepresentation inte är tillräckligt för att kvinnors närvaro ska 
få någon effekt på den förda politiken i kvinnovänlig riktning. För-
utom ren närvaro krävs också att kvinnorna är motiverade att repre-
sentera kvinnors intressen för att förändringar i kvinnovänlig riktning 
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ska komma till stånd. Även ett fåtal medvetna kvinnor kan påverka 
och förändra politiken i egenskap av ”policy entreprenörer” men san-
nolikheten för förändring ökar när kvinnorna i parlamentet blivit så 
många att de utgör en grupp att räkna med (Karam och Lovenduski 
2005).

Celis med flera kritiserar forskningen om kvinnors substantiella re-
presentation för att göra allt för många antaganden a-priori och där-
med begränsa utrymmet för empirisk prövning (Celis et al. 2008). 
Kritiken gäller såväl vilka aktörer som har studerats (kvinnor i parla-
mentet) som hur kvinnors substantiella representation eller kvinnors 
intressen har definierats. Celis m.fl. menar att forskning om kvinnors 
politiska representation mer förutsättningslöst bör undersöka empi-
riskt vilka aktörer som gör gällande att de agerar för kvinnor samt un-
dersöka när, varför och hur kvinnors substantiella representation sker. 
Kort sagt anser de att studierna bör vara mer öppna för kontexten och 
därmed för att även män kan driva politik som verkar kvinnovänlig. 
De menar även andra platser än parlamentet kan fungera som arena 
för politisk representation och att kvinnors intressen är ett svårdefi-
nierat fenomen (Celis et al. 2008). I linje med Celis kritik avser den 
här studien att undvika a-priori-antaganden och istället låta det bli 
en empirisk fråga vilka aktörer och faktorer som varit av betydelse för 
införandet av sexköpslagen. Därmed avser studien också bidra till mer 
kunskap om kvinnors substantiella representation. 

Ett krav med anor

Prostitutionsfrågan aktualiserades under 1970-talet på den politiska 
arenan till följd av några motioner. Därefter har frågan återkomman-
de behandlats i motioner, debatter och propositioner. Fyra statliga 
utredningar mellan 1970- och 1990-talet berör på olika sätt prosti-
tutionsfrågan. Den dominerande synen på prostitution har under 
tidsperioden varit en socialpolitisk förståelse där prostitution har be-
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skrivits som ett socialt problem som bör lösas med sociala åtgärder av 
olika slag. Kravet på ett förbud mot sexköp utmanar det här synsättet 
genom att beskriva prostitution som ett kriminalpolitiskt problem 
som bör lösas med straffrättslig reglering (Erikson kommande). 

Att straffa den som köper sex är inte en modern idé, lång därifrån. 
Redan i början av 1900-talet inkom ett protestbrev till prostitutions-
byrån i Stockholm från en grupp ”bildade gifta kvinnor” som ansåg att 
man borde straffa mannen i prostitutionen (Svanström 2004b:227). 
På den politiska arenan aktualiserades kravet på 1970-talet då prosti-
tutionsfrågan åter kom upp på den politiska agendan. 

Yvonne Svanström (2004a) har i en studie av tre stora riksdagsde-
batter om prostitution beskrivit sexköpslagen som ett resultat av kvin-
norörelsens kontinuerliga lobbying. Svanström har också jämfört den 
svenska och den holländska debatten om prostitution och trafficking 
genom att göra några nedslag i den offentliga debatten i offentligt 
tryck och i media. Svanström menar att den svenska lagstiftningen 
bör ses i ljuset av den allt större närvaron av kvinnor i riksdagen. 
Hon framhåller också att det är framförallt kvinnor som drivit frågan 
framåt (Svanström 2004b). Trots en hel del forskning om sexköpsla-
gen finns fortfarande en empirisk lucka. Svanströms forskning pekar 
ut intressanta resultat som kan tas som utgångspunkt för mer syste-
matiska studier av strategier på aktörsnivå.  

Den här artikeln avser att genom en systematisk studie av policy-
processen pröva tidigare forskningsresultat och bidra med ny kunskap 
om aktörerna och deras strategiska handlande. Analysen utgör en del 
i mitt avhandlingsprojekt om sexköpslagen som i en processtudie går 
igenom allt offentligt tryck i prostitutionsfrågan från 1970-talet fram 
till år 1998. Inom ramen för avhandlingsprojektet har dessutom ett 
20-tal intervjuer med fokus på aktörsstrategier genomförts med per-
soner som på olika sätt varit politiskt engagerade i prostitutionsfrågan 
under den här perioden. Jag har även kompletterat analysen med att 
studera den mediala debatten för att få en uppfattning om vad som 
skedde utanför riksdagen. Huvudfokus är emellertid den parlamenta-
riska arenan.
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I det följande undersöker jag huruvida det är kvinnor som har drivit 
kravet på en kundkriminalisering framförallt genom att titta på mo-
tioner och riksdagsdebatter men även intervjumaterial kommer att 
användas. Därefter undersöks argumentationen i remisser, debatter 
och motioner, för att se om förespråkarna av en kundkriminalisering 
har argumenterat utifrån att göra anspråk på att agera för kvinnor. 
Om svaret är ja på dessa två frågor är sexköpslagen att betrakta som ett 
bra fall för att mer ingående studera substantiell kvinnorepresentation 
och närmare granska vilka aktörerna är och hur de har arbetat. Den 
andra delen av undersökningen utgår från riksdagstryck och intervju-
er om aktörernas strategiska handlande. Genom sådana mer ingående 
analyser av aktörerna och deras strategier bidrar studien till att utöka 
kunskapen om kvinnors möjlighet att driva politik för kvinnor. 

En fråga som drivits av kvinnor för kvinnor?

Kvinnorepresentationen i riksdagen ökade successivt under 1980- och 
1990-talet och i takt med ökningen vann kravet på förbud mot sex-
köp ett ökat stöd i motioner och debatter. Kravet på en kriminalise-
ring av sexköp förekom återkommande under 1980- och 1990-talen. 
Totalt lades 42 motioner som föreslog en kriminalisering av sexköp 
mellan riksdagsåret 1983 och fram till dess att propositionen Kvin-
nofrid kom 1998. Av de 42 motionerna var 35 undertecknade av en 
kvinna som första namn. Av de återstående var sex stycken partimo-
tioner från Vänsterpartiet där den manlige partiledaren underteck-
nade motionen. Riksdagsdebatten förstärker bilden av att det fram-
förallt är kvinnor som driver kravet på en kundkriminalisering. Män 
förekommer i debatterna framförallt som motståndare till kravet, i 
försvar för majoritetens ståndpunkt och för status quo. I mina inter-
vjuer framgår att flera riksdagskvinnor menar att det finns en typ av 
kvinnopolitiska frågor, till vilken de räknar prostitutionsfrågan, som 
spänner över partigränserna, där kvinnor från olika partier kan göra 
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gemensam sak (Intervjuer Barbro Westerholm (fp), Ulla Hoffmann 
(v)). Barbro Westerholm (fp) menar att ”När det gällde prostitutions-
frågan så var det inte en partiskiljande fråga. Den går på andra led-
den” (intervju Barbro Westerholm). Sammantaget visar analysen att 
riksdagskvinnorna var överlägset mer aktiva i att driva kravet på en 
kundkriminalisering än riksdagsmännen. Män som stöder kravet fö-
rekommer men främst i reservationer i utskottsbetänkanden, tillsam-
mans med kvinnor (jfr Norrbin 2004, Wängnerud 1999).  I en när-
mare granskning av ställningstagandena för en kundkriminalisering 
framgår att flertalet ställningstaganden, från tidsperiodens början och 
framåt, utgår från ett kvinnoperspektiv i bemärkelsen att förslagen 
uppmärksammar kön som kategori. Det tar också ställning för kvin-
nor när mäns och kvinnors intressen beskrivs som motstridiga (Erik-
son, kommande). 

Sammanfattningsvis är förbud för köp av sexuella tjänster således 
ett krav som drivits av kvinnor utifrån ett kvinnoperspektiv. Därmed 
menar jag att man kan slå fast att frågan lämpar sig väl som ett fall av 
”substantiell kvinnorepresentation”. Vilka var det då som drev kravet 
och vilka strategier använde de sig av?

Kvinnor i riksdagen

Centerkvinnor står bakom 16 av de 42 motionerna som yrkar på ett 
förbud mot könsköp. Gunilla André (c), Ingbritt Irhammar (c) och 
Rosa Öst (c) kan nämnas som de mest verksamma. Inte en enda man 
från Centerpartiet har rest en motion i frågan. Däremot finns flera 
exempel på centermän i utskotten som ställer sig bakom reservationer 
som kräver en kundkriminalisering (ex. 1989/90: JuU6). Några soci-
aldemokratiska kvinnor är också flitiga motionärer i frågan. Nio av de 
42 motionerna är undertecknade av socialdemokratiska kvinnor, och 
här är Margareta Persson (s) och Ulla Pettersson (s) de mest aktiva. 
Båda är verksamma inom kvinnoförbundet. Det finns ett exempel på 



162

en socialdemokratisk man som står som första namn på en motion, 
Oskar Lindkvist (s) (1990/91:Ju617). Margareta Persson (s) berät-
tar att detta var ren taktik från S-kvinnornas sida. När S-kvinnorna i 
Stockholm lyckats få med sig arbetarkommunen i Stockholm, alltså 
det lokala partiet, fick ordföranden och partiveteranen Oskar Lind-
qvist (s) skriva under riksdagsmotionen som första namn. ”Ska vi få 
det här rumsrent så måste vi ha gamla beprövade män.” resonerade 
Persson och Teorin (Intervju Margareta Persson).

Kvinnor från Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har mo-
tionerat i frågan ett antal gånger. Värt att uppmärksamma i samman-
hanget är emellertid att Vänsterpartiet redan 1985 fattade ett beslut 
på partiets kongress om att arbeta för kundkriminalisering. Därefter 
lade partiet varje år en partimotion med krav på kundkriminalisering 
vilket gjorde enskilda motioner onödiga. I riksdagsdebatten är Vän-
sterkvinnor däremot synliga. Berith Eriksson (v) kan nämnas som en 
av de mest aktiva debattörerna. 

När det gäller röstning i kammaren kan noteras att stödet för en 
kundkriminalisering ökar från 23 mot 294 röster år 1984 till 67 mot 
217 våren 1991. Efter att prostitutionsutredningen tillsätts år 1993 
minskar aktiviteten i riksdagen i avvaktan på att dess resultat ska kom-
ma. Inga Lantz (v) framhöll i en riksdagsdebatt den 6 april 1988 att 
det framförallt var kvinnor som har röstat för en kundkriminalisering 
(riksdags prot.1987/88:94). Eftersom det inte framgår i riksdagspro-
tokollen hur ledamöter lagt sina röster har dessa uppgifter inte kunnat 
bekräftas, men övriga tendenser i materialet pekar i samma riktning.

Kvinnoförbunden

De politiska partiernas kvinnoförbund har i tidigare forskning pe-
kats ut som viktiga och inflytelserika aktörer när det gäller att driva 
kvinnovänlig politik (Freidenvall 2006, Bergqvist et al. 1999). Starka 
kvinnoförbund som är kopplade till de politiska partierna känneteck-
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nar den svenska kvinnorörelsen, vilket internationellt sett inte är så 
vanligt. När det gäller prostitutionsfrågan visar min analys liksom in-
dikerats i tidigare forskning att kvinnoförbunden har varit betydelse-
fulla för att driva på för ett sexköpsförbud. 

I tidigare forskning konstateras även att Socialdemokratiska kvin-
noförbundet (SSKF) verkar ha tagit ledningen i att driva frågan 
(Svanström 2004a:242). Socialdemokratiska kvinnoförbundet lycka-
des driva igenom kravet på ett sexköpsförbud på Socialdemokratiska 
partiets kongress 1997, vilket naturligtvis var av stor betydelse för re-
formens genomförande. Min analys visar emellertid att Socialdemo-
kratiska kvinnoförbundet inte var först med att driva kravet i riksda-
gen. Istället utmärker sig borgerliga kvinnoförbund som pådrivande 
initialt. Centerns kvinnoförbund och Folkpartiets kvinnoförbund 
ställde sig redan i remissförfarandet av 1977 års prostitutionsutred-
ning (SOU 1981:71) bakom kravet på ett förbud mot sexköp. Värt 
att notera är att Socialdemokratiska kvinnoförbundet vid den här 
tidpunkten tillstyrkte utredningens förslag om att inte kriminalisera 
prostitution överhuvudtaget. Kravet på ett förbud mot sexköp kom 
således inte ursprungligen från Socialdemokratiska kvinnoförbundet 
även om förbundet senare kom att bli en aktiv förespråkare. 

Även Moderata kvinnoförbundet och Vpk:s kvinnopolitiska utskott 
avstyrkte förslag på en kriminalisering då frågan behandlades 1981. 
Också i remissförfarandet av sexualbrottskommittén (SOU 1982:61) 
året efter är Centerns och Folkpartiets kvinnoförbund de enda kvin-
noförbunden som uttrycker sitt stöd för en kundkriminalisering.  

I mitten på 1980-talet hade både Socialdemokratiska kvinnoför-
bundet och Folkpartikvinnorna i Stockholm sällat sig till dem som 
ger sitt stöd till en kundkriminalisering (riksdags prot. 1985/86:37). I 
en riksdagsdebatt i november 1985 framgår att dessa har uttryckt sitt 
stöd i frågan. Vpk-kongressen tog, som nämnts, ställning för kundkri-
minalisering 1985. I övriga partier fanns däremot fortfarande oenig-
het i frågan mellan moderpartier och kvinnoförbund.

Kundkriminalisering var som synes en fråga som stod högt på agen-
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dan för Centerns och Folkpartiets kvinnoförbund. Flera av de center-
kvinnor som aktivt drivit frågan i riksdagen har en tydlig koppling 
till kvinnoförbundet. Gunnel Jonäng, Gunilla André, Karin Starrin 
och Ingbritt Irhammar har alla varit ordförande i Centerns kvinno-
förbund under 1980- och 1990-talen. Samma tydliga koppling finns 
mellan Folkpartiets kvinnoförbund och de Folkpartikvinnor som ak-
tivt driver kravet på ett sexköpsförbud i riksdagen. Både Charlotte 
Branting (fp), ordförande mellan 1977-1988 och Barbro Westerholm 
(fp), ordförande mellan 1988-1997 har lagt motioner som kräver en 
kundkriminalisering.

Flera av de intervjuade kvinnorna menar att arbetet med prosti-
tutionsfrågan till stor del drevs inom de politiska partiernas kvinno-
förbund. Flera har också inspirerats till sitt engagemang i frågan av 
andra kvinnor i kvinnoförbunden (Intervjuer Rosa Östh (c), Ingbritt 
Irhammar (c), Liisa (Rulander) Svenningsson (kd). 

Min analys visar att det i huvudsak är kvinnor som har drivit kravet 
på ett sexköpsförbud, både enskilda riksdagskvinnor och de politiska 
partiernas kvinnoförbund. Inom samtliga politiska partier utom Mo-
deraterna var kvinnoförbunden vid slutet på 1980-talet positiva till 
en kundkriminalisering. Kristdemokraternas kvinnoförbund stödde 
visserligen officiellt en kriminalisering av båda parter men kunde även 
acceptera en kundkriminalisering, något som vi kommer att se senare 
i analysen. Motståndet till en kriminalisering fanns i samtliga poli-
tiska partier, kanske framförallt bland män. I intervjuerna framgår 
att förespråkarna för en kundkriminalisering framförallt såg män som 
motståndarna. Undantaget är Vpk som tidigt tog ställning som parti 
för en kundkriminalisering. Vilka strategier använde sig kvinnorna av 
i sin kamp för ett sexköpsförbud? 

Koalitionsbildning som strategi

Feministisk forskning har intresserat sig för koalitionsbildning och 
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samarbete mellan kvinnor men enligt statsvetaren Anne Maria Holli 
behövs mer forskning på området. Holli (2008) menar att kvinnors 
samarbete och koalitionsbildning är centralt för kvinnors substantiella 
representation och för policyförändring. Tidigare empirisk forskning 
har också visat betydelsen av olika typer av koalitioner mellan kvin-
nor för politisk framgång (Mazur 2002, McBride & Mazur 2006). I 
föreliggande analys om kvinnors substantiella representation kommer 
koalitionsbildning som strategi att undersökas lite närmare.

Holli betonar i likhet med Celis m.fl. vikten av att vara öppen för 
empirin och låta den visa vilka koalitioner som varit relevanta för ett 
specifikt fall (Holli 2008:174). I linje med resonemanget kommer 
den föreliggande analysen vara förutsättningslös vad gäller vilka aktö-
rer som kvinnor initierar samarbete och allierar sig med för att uppnå 
sina mål. I mina intervjuer har flera typer av koalitionsbildning lyfts 
fram som viktiga i arbetet för ett förbud mot könsköp. 

Koalitioner mellan de politiska kvinnoförbunden
I de intervjuer som jag har gjort beskriver flera av kvinnorna ett ut-
brett tvärpolitiskt arbete i riksdagen mellan kvinnor från olika poli-
tiska partier (Intervjuer Ingbritt Irhammar (c), Rosa Östh (c), Ulla 
Hoffmann (v), Inger Segelström (s), Barbro Westerholm (fp)). Under 
1980- och 1990-talen arbetade kvinnor i riksdagen tvärpolitiskt med 
en rad olika sakfrågor i mer eller mindre formaliserade grupper. 

Upprepade gånger har kvinnoförbunden samarbetat för att driva 
förbudet mot sexköp. Ett av de första mer organiserade samarbetena 
kring just prostitutionsfrågan är de aktioner som de lokala kvinno-
förbunden i Stockholm stad anordnade under 1980-talet innan det 
nationella kvinnoförbundet tagit ställning för en kundkriminalise-
ring. S-kvinnorna genomförde två stora aktioner tillsammans med de 
andra kvinnoförbunden i Stockholm. En av aktionerna genomfördes 
på Malmskillnadsgatan och handlade om att visa sitt motstånd till 
prostitutionen och att uppmärksamma prostitutionens koppling till 
spridningen av HIV, som nyligen kommit till Sverige. Representanter 
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från de olika kvinnoförbunden delade ut flygblad till förbipasserande 
män (Intervju Margareta Persson (s), riksdags prot. 1985/86:130). 

Den andra aktionen riktade sig mot våldspornografi. Kvinnor från de 
olika kvinnoförbunden stod skift i flera månader utanför en porrbutik 
som sålde våldspornografi och delade ut flygblad (Intervju Marga-
reta Persson (s). Kvinnoförbunden i Stockholm uppvaktade dessutom 
gemensamt justitieministern Sten Wickbom (s) med krav på att ett 
förbud av våldspornografi skulle införas (Prop. 1986/87:151 s 102, 
Intervju Margareta Persson (s)). 

I riksdagen var det i början av 1980-talet endast enstaka kvinnor 
som drev kravet på en kundkriminalisering, nämligen Gunilla André 
(c), Gunnel Jonäng (c) och Margareta Persson (s). Något tvärpolitiskt 
samarbete i frågan fanns ännu inte. Sporadiska kontakter förekom 
däremot mellan förespråkarna. 

Allt eftersom tog de nationella kvinnoförbunden ställning för en 
kundkriminalisering. Under 1990-talet hade representanter från de 
olika partiernas kvinnoförbund, eller motsvarande, regelbunden kon-
takt. De stöttade varandra i att driva kravet på en kundkriminalise-
ring inom respektive riksdagsgrupp. Kvinnoförbunden delade med 
sig av erfarenheter från arbetet med att förankra frågan inom respek-
tive parti. Samarbetet var informellt till karaktären och ägde rum när 
riksdagsledamöterna träffades i olika sammanhang. Strategier och er-
farenheter utbyttes och diskuterades (Intervjuer Ulla Hoffmann (v), 
Ewa Larsson (mp)). 

Motioner över partigränserna med krav på en kundkriminalise-
ring hade förekommit redan riksdagsåret 1992/93 då Vänsterpar-
tiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet skrev en gemensam motion 
(1992/93:Ju622). År 1996 lyckades emellertid alla kvinnoförbunden 
eller motsvarande (utom Moderaterna) att enas i en gemensam mo-
tion (1996/97:Ju718) för en kundkriminalisering. Inger Segelström 
(s), Ingbritt Irhammar (c), Barbro Westerholm (fp), Ewa Larsson 
(mp), Ulla Hoffmann (v) och Rose-Marie Frebran (kd) skrev under 
motionen. Alla utom Rose-Marie Frebran (kd) var vid tidpunkten 
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ordföranden för respektive partis kvinnoförbund eller motsvarande. 
Kd:s kvinnoförbunds ordförande, Ulla Britt Hagström (kd), satt vid 
tidpunkten inte i riksdagen varför motionen inte kunde skrivas under 
av henne. 

Att enas kring motionen beskrivs som oproblematiskt. Hur turerna 
gick minns ledamöterna därför inte i detalj. Barbro Westerholm (fp) 
menar att det ”var så självklart så det var bara att skriva”(Intervju Bar-
bro Westerholm). Inger Segelström (s) menar att motionen var en del 
i det samarbete som fanns mellan kvinnoförbunden och därför inte 
stack ut som något unikt (Intervju Inger Segelström). Moderatkvin-
norna valde som enda kvinnoförbund att inte skriva under motionen. 
I samband med motionen anordnades en gemensam presskonferens. 
Detta brukade kvinnoförbunden göra efter gemensamma utspel för 
att visa att alla stod bakom samma linje (Intervjuer Barbro Wester-
holm (fp), Ulla Hoffmann (v)).

Detta tvärpolitiska samarbete mellan kvinnor över block- och par-
tigränser kan sägas vara en tradition med anor. Samarbete har histo-
riskt förekommit i en rad frågor som varit av vikt för kvinnor bl.a. i 
rösträttsfrågan, lagen för utomäktenskapliga barn och våldtäktslag-
stiftningen (jfr Thomsson, 2000, Bergman 2003, Rönnbäck 2000, 
Norrbin 2004). 

Koalitioner mellan utom- och inomparlamentariska grupper
Av riksdagstrycket framgår att den utomparlamentariska kvinnorörel-
sen har varit engagerad och haft inflytande i prostitutionsfrågan. Ett 
skäl till att 1977 års prostitutionsutredning tillsattes var att drygt ett 
dussin kvinnoorganisationer hade kritiserat en tidigare tillsatt sexu-
albrottsutredning (SOU 1976:9) som föreslagit att koppleribestäm-
melsen skulle begränsas. Kvinnoorganisationerna uppvaktade dåva-
rande justitieministern Lennart Geijer (s) med krav på att en eventuell 
lagändring i koppleribestämmelsen måste föregås av en utredning 
(SOU 1976/77:7). 
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I remissbehandlingen av 1977 års prostitutionsutredning 
(SOU 1981:71), som avrådde från alla former av kriminalisering, 
gavs flera kvinnoorganisationer möjlighet att yttra sig. En rad kvin-
noorganisationer krävde i sina remissvar att den som köper sexuella 
tjänster borde straffas. Alla kvinnors hus, Fredrika Bremerförbundet, 
Kvinnohusgruppen i Stockholm och Yrkeskvinnors riksförbund gick 
alla emot prostitutionsutredningen på den punkten och ställde krav 
på en kundkriminalisering (prop. 1981/82:187). Den utomparla-
mentariska kvinnorörelsen var aktiv också i debatten efter den andra 
prostitutionsutredningen som tillsattes 1993 (SOU 1995:15).  Ut-
redningen föreslog en kriminalisering av både köparen och säljaren. 
Förslaget kritiseras av flera kvinnoorganisationer som återigen före-
språkare en kriminalisering av enbart kunden i prostitutionsförhål-
landet, bl.a. Fredrika Bremerförbundet och Riksorganisationen för 
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) (Dnr S97/8122/IFO, 
Svanström 2004). 

ROKS arbetade med prostitutionsfrågan också i sin ordinarie verk-
samhet. Runt 1987/88 arrangerade ROKS den första träffen med 
riksdagskvinnor. Därefter presenterade organisationen årligen en 
önskelista till alla kvinnor i riksdagen inför allmänna motionstiden. 
Kundkriminalisering stod på listan redan från början. (Intervju Ebon 
Kram). 

I Fredrika Bremerförbundets tidning Hertha behandlas prostitu-
tionsfrågan återkommande. Redan 1977 har tidningen en artikel med 
radikalfeministiska förtecken: ”Våldtäkt och prostitution hör ihop” 
(Hertha 1977 nr 64). Grupp 8:s tidning Kvinnobulletinen har också 
den återkommande artiklar på temat. Här förekommer inlägg som 
argumenterar för en kundkriminalisering, exempel på ett sådant är 
”Kriminalisera torskarna!” (Kvinnobulletinen 1990, häfte 3: 26-27). 

Flera av kvinnorna i riksdagen som drev prostitutionsfrågan be-
rättar om lösa nätverk med utomparlamentariska grupper där bl.a. 
prostitutionsfrågan diskuterades (Intervjuer med Ulla Pettersson (s), 
Inger Segelström (s), Ulla Hoffmann (v)). Både Inger Segelström och 
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Ulla Hoffmann berättar att de ingick i breda utomparlamentariska 
kvinnonätverk som de hade kvar från sin tid som aktiva i kvinnofrå-
gor utanför riksdagen. 

Ett samarbete mellan kvinnor i riksdagen och utomparlamenta-
riska kvinnoorganisationer fanns alltså, om dock inte så formaliserat. 
Befintliga kvinnonätverk diskuterade och fångade upp prostitutions-
frågan men de formerades inte just för detta ändamål. Många av de 
intervjuade aktörerna menar att det framförallt var på den traditio-
nellt politiska arenan som prostitutionsfrågan drevs (Intervju Inger 
Segelström (s)). Några större gemensamma aktioner eller samordnade 
strategier verkar inte ha förekommit mellan utomparlamentariska- 
och parlamentariska kvinnoorganisationer. 

Koalition mellan kvinnor och män
Kravet på en kundkriminalisering har drivits i det närmaste uteslu-
tande av kvinnor. En strategi som återkommande nämns av aktörerna 
är att försöka få med sig män och att låta män tala för en kundkrimi-
nalisering. 

Inger Segelström (s) menar att sexköpslagen inte skulle ha varit 
möjlig före valet 1994, efter vilket kvinnorna för första gången be-
satte nästan hälften av platserna i riksdagen. Insikten om att det skulle 
räcka med att ett fåtal män stödde förslaget, gav styrka att driva frågan 
menar Segelström. Ulla Hoffmann (v) berättar att en stor del i arbetet 
med att driva kundkriminaliseringen i riksdagen under 1990-talet, 
handlade om hur kvinnoförbunden skulle få med sig männen i res-
pektive parti. ”Bland kvinnorna i riksdagen var stödet redan utbrett.” 
framhöll Ulla Hoffmann (v) i en av mina intervjuer.

Gunilla André (c) och Karin Söder (c) beskrev det som betydelse-
fullt att de tidigt lyckades få med sig några respekterade män inom 
Centerpartiet, nämligen Bertil Fiskesjö och Gunnar Björk. Bertil Fis-
kesjö var lektor i statsvetenskap och en av riksdagens vice talmän. Ka-
rin Söder framhöll i en intervju att när Fiskesjö och Björk ställde sig 
bakom kundkriminaliseringen så minskade motståndet inom partiet.
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En strategi som användes av S-kvinnorna var att alliera sig med de 
män som var positiva till en kundkriminalisering och låta dem föra 
talan.  Motionen som partiveteranen Oskar Lindqvist (s) skrev under 
är ett exempel på detta. Samma taktik återkom på Socialdemokratiska 
partiets kongress 1997 då S-kvinnorna strategiskt valde att skicka upp 
män att tala för deras motion om kundkriminalisering. På kongres-
sen var en majoritet av de som talade för S-kvinnornas motion män, 
bland andra Göran Jonsson från Metall (Intervju Inger Segelström 
(s)).

Slutdiskussion

En hög numerär andel kvinnor i parlamentet är inte tillräckligt för 
att kvinnors närvaro ska få någon reell effekt på den förda politiken i 
”kvinnovänlig” riktning. Utöver ren närvaro krävs också att kvinnor 
är motiverade att representera kvinnor för att förändringar i kvinno-
vänlig riktning ska komma till stånd (jfr Karam & Lovenduski 2005).  
I fallet sexköpslagen kan vi konstatera att det både fanns en hög nu-
merär andel kvinnor i riksdagen och kvinnor som aktivt drev frågor 
utifrån ett kvinnoperspektiv. Fallet lämpar sig därmed väl för att stu-
dera substantiell representation. 

Den kamp som fördes under två decennier och i riksdagen initie-
rades framförallt av Centerkvinnor fick successivt ökat stöd under 
1980- och 1990-talen. Fler riksdagsledamöter stödde reservationer i 
omröstningarna i kammaren och fler aktörer uttalade sig till förmån 
för ett förbud. Samtidigt ökade kvinnorepresentationen i riksdagen 
under perioden från ca 20 procent 1976 till 43 procent 1998. 

Motståndarna till en kundkriminalisering fanns inom samtliga po-
litiska partier, framförallt bland män. När frågan aktualiserades på 
1970- talet var en övervägande majoritet i riksdagen mot en kundkri-
minalisering av prostitution. Förespråkarna av kundkriminalisering, 
ett antal kvinnor från olika politiska partier, befann sig i minoritet. 
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Genom strategiskt handlande lyckades dessa policyentreprenörer 
vända majoritetsförhållandena och driva igenom kravet på ett sex-
köpsförbud. Kvinnorna bildade koalitioner mellan kvinnoförbunden, 
de samarbetade för att övertyga män inom respektive parti och skrev 
gemensamma motioner. En annan strategi de använde sig av var att 
alliera sig med män och låta dem föra talan i kampen (jfr Florin 2006, 
Florin & Nilsson 2000, Freidenvall 2006). Dessa strategier var bety-
delsefulla för att stödet ökade. Sannolikt har och kan dessa strategier 
också användas för att driva igenom andra frågor. 

Införandet av sexköpslagen bör ses som ett exempel på kvinnors 
substantiella representation. Den höga andelen kvinnor i riksdagen 
och kvinnornas strategiska handlande var betydelsefullt för att sex-
köpslagen infördes.  Slutsatserna av den här studien kan därmed lära 
oss mer om kvinnor som politiska aktörer både generellt och i hur de 
arbetar och driver kvinnopolitiska frågor. 
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Feminiserad segregation och 
förortsfeminism i Fittja. Om behovet 
av ny forskning och nya perspektiv på 
’integration’ och segregation 

Juan Velasquez 

Fittja i Botkyrka kommun i Storstockholm utgör en av de platser 
där valdeltagandet jämfört med övriga landet är förhållandevis lågt 
till följd av den ständiga in- och utflyttningen av migranter. I media 
brukar man många gånger utgå från Fittja när man i sina integra-
tionsdebatter ofta knyter ihop erfarenhet av migration med urban kri-
minalitet, fattigdom och våld. Som en följd av det har den politiska 
debatten om integration ”kulturiserats” så att media gärna lyfter fram 
migranternas språk, religion eller hudpigment som de mest centrala 
utgångspunkterna för tillgång till både medborgerliga rättigheter och 
lokal välfärd. I skuggan av mediernas kulturiserade utifrånbeskriv-
ningar har en tilltagande feminisering av segregationen gått helt obe-
märkt förbi. Men för kvinnor bosatta i Fittja är det istället ojämlik-
heter längst klass och genus det som står i fokus. I den riktning kan 
kvinnors perspektiv från en plats som Fittja visa på vägar som skulle 
kunna nyansera den politiska debatten om både integrationen och 
välfärdens framtid. Syftet med denna artikel är att diskutera hur arbe-
tet för en feministisk hållbar utveckling i Fittja kan erbjuda en möjlig 
utväg bort från den tilltagande kulturiseringen av politiken som har 
präglat den mediala diskussionen om välfärdstatens framtid genom 
”integrationsdebatten”. 
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Tre spår följs i artikeln för att belysa den anförda kulturiseringen. Det 
första spåret ska svara på frågan om hur integrationsbegreppets tillkor-
takommanden kan analyseras i förhållande till klass- och genusojäm-
likheter.  Det andra spåret uppmärksammar hur integrationsdebat-
tens androcentriska kulturisering överskuggar en hittills osynliggjord 
feminisering av migration, segregation och urban fattigdom, som har 
villkorat framväxten av en förortsfeminism. Det tredje spåret svarar på 
frågan hur man kan bemöta denna kulturisering av politiken med en 
deltagandeansats på forskning, planering och lokal aktivism. 

I fråga om material bygger artikeln på ett forskningsprojekt som 
involverade lokala tjänstemän, lokala kvinnonätverk och mig själv 
som forskare och som genom dialog syftade till  att stärka kvinnors 
delaktighet i den lokala planeringen. Projektet utgick från antagandet 
att delaktighet i lokala planeringsprocesser är ett sätt att liva upp den 
lokala politiken. Att delta i den lokala välfärdens utformning är fort-
farande ett ganska underteoretiserat fält, den visar hur politisk delta-
gande kring människors substantiella rättigheter pågår på flera plan 
än i den proceduriella valrörelsen (se Mouffe 1993).  Utifrån denna 
ansats vill jag understryka att man ska kunna se urban planering, och 
arbete med dialoger kring den lokala utvecklingen, som demokratin 
i praktiken (se även Velasquez 2005a). Projektets insamlade material 
byggde främst på deltagande observation från drygt 30 olika plane-
ringsmöten, öppna möten och uppföljningsmöten genomförda mel-
lan 2005 och 2009. Detta var dock inget heltidsprojekt för någon av 
de inblandade. De kvinnor som närmade sig projektet var drygt 30 
stycken till antal och kom till mötena under sin fritid någon söndag, 
eller vardagskväll. De allra flesta bodde i Fittja, och det fanns ett fåtal 
som kom ofta till Fittja för att umgås med väninnor, släktingar eller 
bekanta från olika föreningar. Kvinnorna hade skilda erfarenheter av 
lönearbete; en del tog främst hand om hemmet och barnen, andra 
kombinerade det med att deltidsarbeta, och flera till hade ett långt 
yrkesliv bakom sig. De allra flesta var medelålderskvinnor och äldre 
kvinnor. En del var förtidspensionerade, och en del andra vanliga 
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pensionärer som bodde ensamma och var mycket stolta över att vara 
helt oberoende av någon än sig själva för att kunna ha ett eget liv. 
Samtliga hade olika erfarenhet av migration, allt från att vara bland 
de första inflyttarna från trångboddheten i innerstaden på 1970-talet; 
migrera till Stockholm och till Fittja från en annan del av Sverige, till 
att under senare år ha kommit från Syd- eller Östeuropa eller något 
krigshärjat samhälle i mellanöster eller bortre Asien. Kvinnorna kom 
i kontakt med projektet efter en gemensam kallelse till alla kvinnor 
i Fittja som gjordes tillsammans mellan mig, Fittjas områdesutveck-
lare, och en handfull lokala kvinnoaktivister. Vi hade träffats tidigare 
under 2005 när vi förberedde ett par forskningsansökningar ämnade 
åt att öka kvinnors delaktighet i den lokala planeringen och i den 
lokala politiken. Den ena ansökan var ställd till Vinnova om medel 
för att lägga grund till ett delaktighetsförsök. Men den avslogs dess-
värre. Dock samma grupp fortsatte träffas i olika planeringsmöten 
inför större öppna möten. Dessa kvinnor fungerade som en bro gen-
temot andra vidare konstellationer av kvinnor i Fittja.   Den andra 
forskningsansökan ställdes till forskningsrådet Formas, som beviljade 
medel för att täcka mitt arbete (på deltid) inför detta försök. 

Integrationstankens kulturisering

Begreppet integration ställer till stora bekymmer när den används som 
social och politisk metafor. När invandrade avkrävs att integreras till 
det svenska samhället innebär det att ansluta sig till ett redan struktu-
rerat system av sociala relationer bestående av en rad maktojämlikhe-
ter. Många har förstått att integration ska vara en ömsesidig process, 
men man har ännu inte lyckats reda ut vad folk ska integreras till när 
det gäller strukturella ojämlikheter av klass- och genuspositioner.

Integrationsmetaforen erbjuder inga direkta möjligheter att för-
handla nya positioner eller ifrågasätta etablerade orättvisor. Till exem-
pel förväntas invandrade män passa in i bilden som dels produktions-
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arbetare och dels hushållsförsörjare. Invandrade kvinnor, å sin sida, 
förväntas dels förvärvsarbeta i samhällets produktion lika mycket som 
män, och därutöver även ta den större bördan i samhällets reproduk-
tion – genom att passa barn och hem, precis som en stor del kvinnor 
i den svenska arbetarklassen också gör. Ojämställda genuskontrakt 
byggs ihop med klassojämlikheter på ett sätt som förstärker ojämlik-
heterna och gör att människor alltid är integrerade till ”arbetsmark-
naden” och till ojämställdhetsnormer. Vare sig man är uppvuxen eller 
invandrad ska alla tillägna sig tekniker och beteenden för att kunna 
fungera i både arbetets produktion och samhällets reproduktion. När 
invandrade hittar ett arbete förväntas de efterlikna övriga löntagare 
på arbetsplatserna, vilket också innebär att upprätthålla ett ojämlikt 
heteronormativt klassamhälle. 

Hur vi än studerar utgör integration i praktiken en metafor för att 
upprätthålla ojämlikhetsvillkor. Den som integreras avkrävs att sälla 
sig till eller efterlikna orättvisa förhållanden på någon annans andro-
centriska, heteronormativa och klasscentrerade villkor. Kritiken mot 
denna typ av underordning har lyst med sin frånvaro. Men nu vill 
konservativa politiker istället cementera denna underordning genom 
att upprätta ”välkomst- och integrationskontrakt”, som efter fransk 
modell började segla iväg som en alleuropeisk lösning som ska tvinga 
migranter att upprätthålla ”nationens lagar och värderingar” (Koff 
& Duprez 2009: 715). Sedan hösten 2006 har socialdemokraterna 
arbetat med liknande ”etableringskrontrakt” (Sydsvenskan 091123) 
och under 2008 aktualiserades denna franska nyhet när det svenska 
politiska etablissemanget skyndade sig att ”ställa krav” på invandrare 
med förslag om ”svenskkontrakt för invandrare” (DN 081123, SvD 
081123, 081127). 

Den här typen av integrationskontrakt, som hänvisar till kulturella 
skillnader, legitimerar de hegemoniska klass- och genuspositioner 
som håller ihop föreställningen om den nationella gemenskapen. Ar-
jun Appadurai (2007) har diskuterat hur sociala eliter i våra samtida 
liberala samhällen förhåller sig till konkurrerande politiska agenter på 
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ett predatoriskt sätt. När minoriteter inte förmår eller aktivt vägrar 
att underordna sig till de nationalistiska eliternas värderingar aktive-
ras olika former av diskriminering, som lägger grunden till en rasi-
fiering av de olikheter som minoriteter av olika slag gestaltar. Appa-
durai menar att dessa eliter brukar utveckla populistiska agendor om 
rädsla för de minoriteter som står i vägen för totalitära fantasier om 
ett nationellt territorium besatt av ett fullkomligt homogent folkslag. 
Agendorna förordar krav på anpassning med hot om hårdare exklu-
dering och genomför sina propåer antingen genom extraordinära åt-
gärder för att tvinga migranterna till återvandring, ”svälta ut” dem 
genom att hindra deras delaktighet i näringslivet, eller helt utrota dem 
genom etnisk rensning.

Det är just denna predatoriska attityd som gjorde integrationstan-
ken oförenligt med ett pluralistiskt och demokratiskt samhälle och 
som banat vägen för stort sett alla europeiska krig. Då som nu an-
vändes integrationstankens föreställning om en kulturisering av skill-
nader som grund för att cementera och osynliggöra orättvisor längst 
andra beständiga dimensioner av ojämlikhet. De olika restriktioner 
till transnationell migration som har spirat ur kulturiseringen av po-
litiken på senare tid i Europa har i sin tur bäddat för framväxten av 
en så kallad metodologisk nationalism (Beck 2002; Wimmer & Glick 
Schiller 2003). Begreppet relaterar till det sätt som forskare använ-
der samhällsvetenskap på för att i sina studier naturalisera en global 
regim av nationalstater och de ojämlika sociala relationer som där 
råder.  Metodologisk nationalism möjliggör att ständigt lägga fokus 
på kunskapsbehov för ”nationens intressen”, i synnerhet när det gäl-
ler ”migrationens utmaningar”. Denna snäva inriktning på vetenskap 
erbjuder en ganska fattig vägledning till framgångsrika åtgärder för 
att övervinna diskriminering, segregation och rasism (Se exempelvis 
Bhagwati 2003; Castles 2004). 

För att besegra politikens kulturisering och dess metodologiska na-
tionalism har forskare föreslagit att analysera transnationella fältens 
möjligheter på lokal nivå (Wimmer & Glick Schiller 2003: 599; 
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Glick Schiller & Caglar 2009:197). Detta kan inledningsvis göras 
genom att följa hur en politisering av kulturer tar plats när männis-
kor interagerar lokalt, till vardags. En sådan uppföljning kan gå till 
med fokus på två handlingsinriktningar. Den första handlingsinrikt-
ningen är att följa inslag av revolutionär allianspolitik där det inte 
är kulturer eller deras identiteter som förenas, utan där det istället 
är de förtryckta, de utsugna och lidande, de ”delar av icke-delarna” 
från varje kultur som möts i en gemensam kamp (Žižek 2008:133 f ). 
Den andra inriktningen är att följa en feministisk solidaritetspolitik 
som förmår att överskrida nationalistisk militarism, så grundläggande 
i patriarkala krig. Feminister har visat detta genom att erkänna de 
situerade kunskaper som kvinnor förvärvar från delade erfarenheter 
av underordning i de olika system som håller ihop det globala patri-
arkatet och kapitalismen (Yuval-Davis 1997, Cockburn 1998, 2004, 
2006, Eschle 2002).  

Mot bakgrund av detta kan Fittja ses som en plats där karaktären av 
transnationella fält pockar på sociala allianser bland marginaliserade 
konstellationer av kvinnor. Härnäst vill jag visa hur deras kamp utgår 
från två bottnar. Den första bottnen bejakar varierande erfarenheter 
av både arbete och migration.  Den andra politiserar diskursen om 
kulturisering av ”skillnader” för att kunna ställa krav på att utveckla 
den lokala välfärden med hjälp av en förortsfeministisk jämställdhet.     

Feminiserad migration och segregation

Som kring andra platser har debatten om integrationen av nya in-
vandrade bosatta i Fittja ofta drivits ur androcentriska och metodolo-
gisknationalistiska perspektiv. Genom att bunta ihop migranter med 
främmande kulturer nedtonas den inhemska migrantens närvaro. 
Denne suddas ut i statistiken för att osynliggöra både förortsbornas 
klassamhörighet och de relationer som ligger till grund för en femini-
sering av deras migration och segregation.
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Kvinnors andel av den globala migrationen har stigit så pass under 
de senaste decennierna att forskare har kunnat säkerställa den som en 
kvalitativ trend. Parallellt med den feminiserade migrationen i världen 
har man i Sverige utvecklat en jämställdhetspolitik som rönt interna-
tionell uppmärksamhet. Men när det kommer till migration kring 
arbetarklasskommuner som Botkyrka har mycket litet kring migra-
tionens feminisering analyserats. Den officiella statistiken bekräftar 
att det är fler kvinnor än män som bosätter i kommunen (se Diagram 
1), vilket leder till frågor om vad för slags livsvillkor som möter denna 
feminiserade migration på lokal nivå. Fittja är i denna riktning en 
plats där migration är mycket närvarande. Kvinnors rikliga närvaro i 
dialogerna hållna under forskningsprojektets gång kunde antyda hur 
den kvinnliga migrationen tagit plats i kommundelen. Ett bra sätt att 
närma sig frågan är att analysera hur kvinnor mår genom att titta på 
platsens så kallade ohälsotal. Det beräknas genom att för ett område 
summerar antalet sjukpenningdagar, dagar med förtidspension/sjuk-
bidrag, dagar med rehabiliteringsersättning, dagar med förebyggande 
sjukpenning och dagar med arbetsskadeersättning och därefter divi-
derar summan med antalet sjukpenningförsäkrade.

 Ohälsotalet skulle kunna ses som mått på välfärdsstatens räckvidd 
hos de svagaste medborgarna. I Botkyrka kommun, som i resten av 
landet, stiger talet i takt med att befolkningen blir äldre. Men pro-
portionerna blir helt olika för den som bor i Fittja, vars ohälsotal för 
kvinnor innan de når pensionsålder är extremt högt – det ligger över 
200 dagar per antal försäkrade, jämför med resten av kommunen 
(107,3), länet (85,1) och riket (98,6) (Försäkringskassan 2009). Jag 
tar just denna åldersgrupp som referens därför att merparten av de 
kvinnor som jag kom i kontakt med under min forskning i Fittja 
hörde till denna åldersgrupp, som i sin tur brukade ta upp frågor om 
deras ohälsa i olika samtal.  

Det är också värt att notera hur ohälsotalet fördelas mellan män 
och kvinnor (se Diagram 2). Kvinnor i åldersgruppen 60-64 år har 
ett ännu högre ohälsotal än genomsnittet för hela Fittja. Det manliga 
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ohälsotalet steg i början av decenniet fram till mitten av 2000-talet, 
för att sedan under 2007 gå nedför till nivåer att jämföras med det 
kvinnliga ohälsotalet för år 2000. Det kvinnliga ohälsotalet, å andra 
sidan, steg istället från 149 år 1999 till 206 dagar per antal försäk-
rade år 2007. Situationen skulle kunna antyda den androcentriska 
karaktären av de senaste åren med arbete mot den diskriminerande 
segregationen, som i förorter som Fittja pågick genom Blommansats-
ningen, Fittjasatsningen och den så kallade Storstadssatsningen. Ytter-
ligare ett problem är att ohälsotalet finns bara för den sjukförsäkrade 
befolkningen. Utförsäkrade personer som inte står till arbetsmarkna-
dens förfogande ingår inte i denna statistik. Deras hemarbete är ”obe-
talt” och upptas inte heller i lönestatistiken. Det innebär att många 
kvinnor kan insjukna utan att beaktas i försäkringskassans hälsosta-
tistik, och därmed exkluderas från välfärdens fulla ersättningssystem. 
Det finns med andra ord ett mörkertal som kan antas vara ganska 
stort.

Förvärvsfrekvensen i Fittja för båda könen har varit mellan 50 och 
55 procent under decenniet. Det innebär också att minst 45 procent 
av dem som kan förvärvsarbeta saknar ett lönearbete.  Det är män 
som lönearbetar mest, ofta heltid i dubbla skift, vilket naturligtvis 
återspeglas i de kvinnliga pensionärernas sämre ekonomi.  Här är det 
återigen intressant att beakta hur löneskillnaderna blir mellan såväl 
män och kvinnor som boende i olika kommundelar. För de kvinnor 
i Fittja som lönearbetar ligger den genomsnittliga årsinkomsten på 
117 000 kronor (se Diagram 3). Det är ungefär 79 procent av vad 
männen i Fittja tjänar i genomsnitt (175 000 SEK).  Det är dessutom 
bara 35 procent respektive 56 procent av vad män (332 900 SEK) 
respektive kvinnor (252 000 SEK) i Tullinge tjänar. Jag tar Tullinge 
som referent eftersom där bor en stor del av kommunens tunga makt-
havare och en stor del av kommunens kulturintelligentsia. 

Mot bakgrund av en etablerad feminiserad migration i kommunen 
kan man dra slutsatsen att kvinnor i Fittja, åtminstone de som finns 
bland den 55 procent som förvärvsarbetar, tjänar minst och har den 
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högsta ohälsotalet i den kommun som ligger sämst till i hela Stock-
holmsregionen. Trots de senaste årens arbete för att bryta den dis-
kriminerande segregationen i landet träder en bild fram av en tydlig 
feminisering av både segregationen och fattigdomen, en bild som säl-
lan uppmärksammas i den androcentriska integrationsdebatten. Lik-
nande analyser skulle kunna föras på de andra stadsdelar som under 
de senaste åren har blivit utsedda till ”nationella exempel” eller som 
slutit lokala utvecklingsavtal mot segregationen. 

Förortsfeminism och känslopolitik

Den feminiserade segregationen och tilltagande feminiserade fattig-
domen har aktualiserat en rad villkor för framväxten av en förorts-
feminism som inte kunde belysas inom ramen för den tidigare inte-
grationsdebatten. Högre andel kvinnor i migrationsprocesser betyder 
förstås inte större möjligheter att bestämma över orsakerna till mig-
rationens feminisering eller den feminiserade segregationen på lokal 
nivå. I mina träffar med kvinnor i Fittja kom det fram att på samma 
gång som flera insatser lanserats för att ”öka jämställdheten” i allmän-
het, var inte kvinnorna själva delaktiga i genomförande av dessa. De 
kvinnliga informanterna lyfte också fram att många kvinnor var sjuka 
och levde ett ganska ensamt liv (Velasquez 2007). Kvinnorna upp-
levde också att de inte var välkomna att delta i föreningslivets akti-
viteter. Det ska också sägas att som ingående i exkluderade grupper 
var kvinnorna en mycket heterogen grupp. Förutom skillnader när 
det gäller trosuppfattning, ålder och fysisk rörlighet, kännetecknades 
gruppen av skillnader längst erfarenhet av lönearbete och migration 
och olika sätt att uppleva nationalism. Men från de positionerade 
kunskaper som dessa skillnader erbjuder har en gemensam vision växt 
fram i gruppen, en vision om en utveckling som tar större hänsyn till 
kvinnors villkor och erfarenheter i både planeringsprocessen och den 
lokala demokratin. 
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Framväxten av denna förortsfeminism bärs upp såväl av en emotio-
nell förståelse av upplevelse av makt som av betydelsen av känslor för 
att bygga upp sociala rörelser. Förortskvinnors stigmatisering relate-
rade till deras transnationella erfarenheter och marginaliserade posi-
tioner i klassamhället bäddar för tolkningsramar som feminister har 
teoretiserat under beteckningar som känslopolitik (se Ahmed 2004). 
När de kvinnor som jag mötte träffades använde de sig av ett brett 
register av känslor i två riktningar. Den första riktningen är den emo-
tionella förståelsen av upplevelsen av makt, som också kan komma 
att nyansera debatten om intersektionalitet (De los Reyes & Mulinari 
2005). Under mötena i Fittja aktualiserades betydelsen av känslor för 
hur kvinnorna tillägnade sig en intersektionell förståelse av makto-
jämlikheter. Kvinnorna bejakade känslor för att lyfta fram hur deras 
stigmatisering, osynliggörande och inslag av marginalisering vilar på 
återkommande erfarenheter av förnedring, skam, bristande solidaritet 
och hänsyn gentemot deras utsatthet från både närstående män och 
manliga (och kvinnliga) eliter i allmänhet. Dessa känslor har spelat 
en viktig roll för många kvinnors självaktning och personliga hälsa 
och har påverkat deras motivation att delta i olika sammanhang som 
skulle behöva deras politiska närvaro. 

Den andra riktningen berörde hur kvinnorna också använde sig 
av känslor för att bygga upp sociala rörelser mot diverse former av 
diskriminering. Som med intersektionalitet har det också funnits fe-
ministiska perspektiv för att bygga upp rörelser, också ur marxistiska 
och postkoloniala perspektiv, genom till exempel en sorts transversell 
politik (se Yuval-Davis 1997, Cockburn 1998, 2004, 2006). Bety-
delsen av känslor för att bygga upp frigörande rörelser har också varit 
underteoretiserad. I Fittja gick det till så att när kvinnor diskutera-
de förnedring och exkludering blev många av dem också upprörda 
över situationerna och frammanade andra känslor såsom mod, ilska, 
kampvilja, hop, solidaritet, respekt och kärlek för att mobilisera sig. 
Genom att bejaka detta känsloregister har kvinnor lagt grunden till 
gränsöverskridande rörelser som vill förändra de maktojämlikheter 
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som har stått i vägen för deras delaktighet i den lokala politiken.

Från kulturisering till delaktighet genom ett hus att ”bara vara”

Känslopolitiken i Fittja har spelat en viktig roll för att kvinnor både 
förstår och agerar mot ojämlika maktförhållanden knutna till deras 
erfarenheter av arbete och migration. Den har hjälpt kvinnor att 
strukturera krav och förslag på lösningar som berörde bostadsförvalt-
ning, skola och en lokal ungdomspolitik, näringsliv och kommunika-
tioner. Kommundelens tjänstemannagrupp lyssnade noggrant på de 
framförda förslagen och förbättrade den basala välfärdsservicen som 
hade bantats ner under 1990-talet (Velasquez 2005b). Under tiden 
med forskningsprojektet (2005-2008) fick kvinnorna möjlighet att 
träffas vidare för att problematisera hur deras uteblivna delaktighet 
i den lokala politiken skulle kunna förändras. Denna var inte den 
enda arena som fanns för deras mobilisering – lokala tjänstemän drev 
också ett projekt inom programmet ”Delaktiga Sverige”. Men från 
forskningsprojektets möten kunde vi ta de första stegen att gå från en 
kulturiserad och androcentrisk ”integration” till en förortsfeministisk 
delaktighet. Insikterna som växte fram var att kvinnor, som män, re-
dan är integrerade i olika ojämlikhetsrelationer, med diverse inslag av 
över- och underordning och passivitet-aktivitet. 

Genom att synliggöra den känslomässiga upplevelsen av makt från 
dessa positioner öppnas för att ifrågasätta underordning inom just 
dessa positioner. Först då börjar man gå från den passiva integreringen 
till maktojämlikheter till en vaken och närvarande delaktighet som 
kan ifrågasätta denna integrering. Delaktighetsperspektivet lägger så 
större vikt på de revolutionära allianser som kan uppstå ur kvinnor-
nas förenande som exkluderade bland de marginaliserade. Fittja som 
transnationellt fält visar just att en förutsättning för att kvinnor ska 
kunna mobiliseras är att den feminiserade segregationen blir erkänd 
som grundläggande i de sociala förhållandena. 
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Från projektmötena växte fram en del enkla åtgärder om erkän-
nande, tillgång till en mötesplats och självbestämmande som skulle 
kunna leda till en tydligare deltagande i lokal politik, som att:

1) erkänna kvinnors marginaliserade perspektiv och livsvillkor. 
Detta erkännande utgör ett första steg i riktning mot att börja betala 
den sociala, politiska och ekonomiska skulden gentemot kvinnornas 
sämre villkor för politisk delaktighet. Detta görs bäst genom att skapa 
förutsättningar för att kvinnor överhuvudtaget kan träffas. 

2) kvinnorna föreslog att bygga eller upplåta ett kvinnors hus där 
de kan odla en lokal offentlighet och kanske ett lokalt kvinnoråd med 
möjlighet att 

3) bestämma över en budget för en feministisk hållbar utveckling i 
kommundelen. 

Att upplåta ett kvinnors hus med minst dessa tre komponenter för att 
få igång en förortsfeministisk deltagande planering i Fittja var under 
utredning när jag skrev denna text. Här var det fortfarande politiker 
och lokala tjänstemän som övervägde att avstå från en del av sin makt 
för att ge större plats för kvinnors insikter och perspektiv i den lokala 
planeringen. En del tjänstemän och politiker väntade fortfarande på 
att underrepresenterade kvinnor i Fittja skulle mobilisera sig genom 
föreningar och politiska organisationer, ungefär på samma sätt som 
män och medelklasskvinnor kan göra. Men det är svårt att se att detta 
kommer att ske inom överskådlig tid. Anledningen är att kvinnors 
förutsättningar för mobilisering och organisering försvåras som visats 
av sämre hälsa, begränsade tillgång till en egen ekonomi, begränsade 
förutsättningar till egen fritid samt begränsad medverkan i lokalt för-
eningsliv. 

De kvinnor i Fittja som jag träffade tyckte inte om att ”aktiveras” så 
fort de har tid över, som har varit mottot under åren med nyliberala 
nedskärningar i den lokala välfärden (se Dahlstedt 2009). De tänkte 
istället att kvinnohuset ska erbjuda en plats att ”bara vara”. Det vill 
säga en plats där kvinnor kan träffas i lugn och ro. De ville också att 
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huset ska inrättas utan krav på motprestationer och betraktas som en 
del av den lokala välfärdsstatens reguljära strukturer. Det innebär att 
huset ska besättas med personal som kan sköta huset och bistå kvin-
nor med de aktiviteter som de behöver initiera. Andra forskare (se 
Thomsson 2005: 91) har ansett att en sådan inställning kan vara pas-
siviserande. Men kvinnorna i Fittja tyckte å ena sidan att det var vik-
tigt för kvinnor att komma ifrån hem och andra platser där de måste 
vara aktiva hela tiden. Å andra sidan tyckte dem att det var också 
viktigt att kvinnor ges tid för att tänka på sina egna sociala, ekono-
miska, hälsomässiga, kulturella och politiska behov. Min uppfattning 
är att för att stärka kvinnors delaktighet i den lokala politiken måste 
makthavare avstå den hegemoniska feminismens föreställningar om 
”aktivism” och ”organisering”. Man kanske bör lägga större vikt på att 
undanröja de hinder de själva utgör och inrätta det hus som  kvinnor 
behöver för att kunna träffas i lugn och ro och på sina egna villkor, 
och som ska utgöra en del av den lokala välfärdens strukturer. 

Erfarenheterna från Fittja bär på en intressant utvecklingspotential 
som aktualiserar behovet av ny forskning och nya forskningsperspek-
tiv på integration och segregation. Dessa erfarenheter kan visa på hur 
förortskvinnor formulerar krav på återuppbyggnad av den lokala väl-
färden och hur de agerar för att komma till rätta med feminiseringen 
av segregationen på såväl denna som andra marginaliserade platser 
runtom i landet. Här står vi med andra ord inför två utvecklingsvägar. 
En väg är den kulturiserande och androcentriska integrationsvägen, 
som med stora jämlikhets- och jämställdhetsproblem har lämnat oss 
på tröskeln till ett främlingsfientligt samhälle. Eller delaktighetsvägen, 
där kvinnors medborgerliga rättigheter får verkligen substans när de 
över-och-underordnade positioner som vi redan är passivt integrerade 
i förstås och ifrågasätts, för att börja leda utvecklingen i en feministisk 
och hållbar riktning.
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Stort tack till Parvaneh Sharafi, områdesutvecklare i Fittja, Siv Wrangås, 
Manahil Jakob, Zenaida Abbaspour och de drygt 30 kvinnor i Fittja som 
på olika sätt medverkade i de möten som genomfördes under tiden med 
projektet.
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Diagram 1. Den feminiserade migrationen i Botkyrka.

Källa: Botkyrka kommuns statistik
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Diagram 2. Ohälsotal i Fittja 1999-2007.

Källa: Botkyrka kommuns statistik

Diagram 3. Genomsnittliga årliga medelinkomst i Botkyrka.

Källa: Botkyrka kommuns statistik
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Genusgränser i Sveriges 
innovationspolitik

Malin Lindberg 

Innovation har under det senaste decenniet blivit ett allt vanligare 
föremål för politiska insatser i Sverige. Sedan millennieskiftet erbju-
der staten ekonomiskt stöd till utveckling av så kallade ’innovations-
system’ och ’kluster’, som är en sorts samverkansnätverk med aktörer 
från privat, akademisk och offentlig sektor. Redan när begreppen lan-
serades i de regionala tillväxtavtalen 2000 och vid inrättandet av den 
nya statliga myndigheten Vinnova 2001 uppstod en diskussion om 
konsekvenserna av denna politik utifrån ett genusperspektiv (Lind-
berg 2004). Därefter har en rad forskare utfört genusanalyser av Sve-
riges innovationspolitik (bland andra Pettersson & Saarinen 2004, 
Blake & Hanson 2005, Balkmar & Nyberg 2006). Det som hittills 
har lyst med sin frånvaro är dock en övergripande granskning av vilka 
samverkansnätverk och branscher som lyfts fram och beviljats medel i 
de policyprogram som riktats till innovationssystem och kluster. Med 
detta kapitel vill jag råda bot på detta genom att presentera den stu-
die jag gjort av prioriteringsmönstret i den innovationspolitik som 
bedrivs i Sverige. På så sätt hoppas jag kunna belysa en av de genus-
gränser som medborgare av olika kön upplever i relation till politiken 
idag, knappt 90 år efter att riksdagen beslutade om lika rösträtt för 
kvinnor och män.
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Den studie jag presenterar tar avstamp i en rad offentliga insatser 
rörande innovationssystem och kluster. Dels handlar det om strategier 
och program på nationell nivå från regering och myndigheter. Dessa 
utgörs av Sveriges nationella innovationsstrategi Innovativa Sverige, 
Vinnovas verksamhetsplan och sektoriella innovationssystem, Vinno-
vas Vinnväxt-program, Nuteks regionala klusterprogram samt Vin-
nova, Nutek och ISA:s gemensamma program Visanu. Dels har jag 
valt att studera de regionala tillväxtprogrammen i Norrbotten, Väster-
botten, Västmanland och Södermanland. Anledningen till att jag valt 
just dessa fyra län är att de speglar den regionala utvecklingspolitiken i 
två olika delar av landet: norra och mellersta Sverige. De källor jag har 
använt mig av består av policydokument och hemsidor. Detta innebär 
att det enbart är de uppgifter som myndigheter och andra organisa-
tioner har angett i text som ligger till grund för mina slutsatser. Huru-
vida det finns en diskrepans mellan ord och handling framgår inte av 
denna studie. Teoretiskt syftar kapitlet till att analysera könsgränser i 
innovationspolitiken med inspiration från befintlig forskning om ge-
nus och innovation, angreppssättet ’doing gender’ och forskningsfältet 
feministiska vetenskaps- och teknikstudier. Kapitlet inleds med en re-
dogörelse för hur innovation har kommit att bli föremål för politiska 
insatser i Sverige och för de verktyg som denna politik omfattar. Där-
efter går jag vidare till presentationen av vilka aktörer och områden 
som prioriterats i de olika policyprogrammen, vilket jag jämför med 
könssegregeringen på Sveriges arbetsmarknad. Avslutningsvis presen-
terar jag några tankar om hur prioriteringsmönstret i innovationspo-
litiken bidrar till segregerande och hierarkiska genuskonstruktioner, 
samt vilka öppningar för förändring jag tycker mig kunna urskilja.

Centrala begrepp om innovation i politiken

Innovation har under det senaste decenniet blivit ett allt vanligare 
föremål för politiska insatser i Sverige. I EU:s riktlinjer för samman-
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hållningspolitiken 2007-2013 definieras innovation som nya eller för-
bättrade produkter, processer och tjänster (Gemenskapens strategiska 
riktlinjer2007-2013:18). Officiellt utgör denna verksamhet ännu inte 
ett eget politikområde i Sverige, utan åtgärderna fördelas mellan ex-
isterande politikområden som exempelvis regional utvecklingspolitik, 
näringspolitik, utbildningspolitik och forskningspolitik (Regerings-
kansliet 2004a:43). Anledningen till att det överhuvudtaget finns en 
politik för att främja innovationer i Sverige har att göra med att ut-
veckling och spridning av innovationer anses vara ett sätt att ställa 
om landets ekonomi till att bli mer dynamisk och kunskapsbaserad 
(Uhlin 2005:165). Sverige följer här en internationell trend. Enligt 
det mål som antogs av EU:s ministerrådsmöte i Lissabon under mars 
2000 ska unionen vara världsledande som kunskapsekonomi senast år 
2010 (Europeiska Unionens Råd 2006). 

Ett av de verktyg som medlemsländerna förbundit sig att använda 
för att uppnå detta mål är det som kommit att kallas för ’innova-
tionssystem’ (Uhlin 2005:165, Europeiska Unionens Råd 2006). 
Begreppet syftar på en typ av samverkansnätverk där deltagare från 
olika samhällsområden går samman för att stimulera utvecklingen av 
innovationer. En variant av innovationssystem är det som kallas för 
’triple helix’. I denna modell utpekas forskning, politik och näringsliv 
som de huvudsakliga tre aktörerna i innovationssystem (Rimmerfeldt 
2005b). Samverkan mellan dessa tre aktörer anses bidra både till att 
ny, relevant kunskap utvecklas och till att denna kunskap omsätts i 
innovationer och på så sätt kommer till nytta i samhället (Rimmer-
feldt 2005a). Innovationer betraktas då som beroende av ett system 
av institutionella och kulturella sammanhang. Det vill säga att inno-
vationer tros uppstå när ovan nämnda samverkansnätverk stöttas av 
lagar, regler, normer med mera (Asheim 2005:33-34). Inom forsk-
ningen lanserades denna systemsyn på innovation och innovations-
politik i början av 90-talet, då bland andra OECD, Michael Porter 
och Bengt-Åke Lundvall publicerade rapporter på detta tema (Granat 
Thorslund m.fl. 2006:17). 
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Ett annat verktyg som inom politiken används för att uppmuntra 
en systemsyn är det som kallas för ’kluster’. Begreppet har använts 
som ett komplement till begreppen sektor och bransch. Alla tre be-
grepp syftar på olika sorters anhopningar av företag. Men till skillnad 
från de övriga två ringar begreppet kluster in de grupper av företag 
som är lokaliserade inom samma geografiska område och som ingår i 
ett komplicerat nätverk av relationer där utbyte av kunskap, personal, 
varor och tjänster sker kring ett gemensamt fokusområde. Själva fo-
kusområdet bygger på en eller flera kompetenser som är specifika för 
den aktuella platsen. Kluster är därmed branschöverskridande (Reger-
ingskansliet 2004b:9). 

Finansiärer och deras prioriterade målgrupper

I Sverige delar staten ut ekonomiska medel till utveckling av inno-
vationssystem och kluster via myndigheter på regional och nationell 
nivå. I de regionala tillväxtprogram som utarbetas under ledning av 
länsstyrelser och regionförbund utpekas i regel specifika områden och 
aktörer som prioriterade målgrupper för denna finansiering. Detsam-
ma gäller för de program som utvecklas och genomförs av de natio-
nella myndigheterna Nutek och Vinnova. 

Sveriges nationella innovationsstrategi
I strategin Innovativa Sverige som lanserades av regeringen 2004 pe-
kades två grupper av näringar ut som särskilt kännetecknade av hög 
kompetens och konkurrenskraft. Dels handlade det om industrier 
med ”en lång utvecklingshistoria”. Dessa återfanns enligt strategin 
inom skog, papper, pappersmassa, fordon, gruva, stål, telekommu-
nikationer och läkemedel. Dels nämndes ett antal ”nya områden” så-
som informationsteknik, mikroelektronik, biovetenskap, utrustning 
och hjälpmedel inom åldringsvården, trafiksäkerhet, miljö och energi. 
Till detta fogades ytterligare en grupp med musik, design och mat 
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som beskrevs vara ”spetskompetenser” (Regeringskansliet 2004a:5-6). 
Längre bak i strategin sades den offentliga sektorn vara ”en drivkraft” 
för innovation genom att utveckla innovativa lösningar inom vård 
och omsorg, säkerhet, energi och miljöteknik (ibid:32). Ett par år 
senare pekades sex nyckelbranscher ut för genomförandet av Sveriges 
innovationsstrategi: Läkemedel, bioteknik och medicinteknik, Flyg- 
och rymdindustrin, IT- och telekombranschen, Metallurgiindustrin, 
Fordonsindustrin, samt Skogs- och träindustrin (Regeringskansliet 
2006).

Visanu
Mellan åren 2003-2005 genomförde de tre nationella myndigheter-
na Vinnova, Nutek och ISA det gemensamma programmet Visanu, 
där kluster och innovationssystem fick medel till utveckling. Totalt 
tilldelade regeringen programmet 70 miljoner kronor. Medlen för-
delades mellan 1) processtöd till cirka 30 stycken kluster och inno-
vationssystem runt om i landet, 2) kunskapsutveckling om kluster 
och innovationssystem, samt 3) internationell marknadsföring av 
Sveriges styrkeområden. Det första området – processtöd – syftade 
till att ”mobilisera regionala aktörer och resurser, med utgångspunkt 
i regionens behov och prioriteringar” (Visanu 2005:4-5). Medlen till 
processtöd delades ut enligt Tabell 1.

Tabell 1. Prioriterade samverkansnätverk och verksamhetsområden 
i Visanu

Län/region Samverkansnätverk Verksamhetsområden

Västerbotten

Georange Gruva & mineral
iWood Trä

IGIS GIS (geografiska informations-
system)

Intelligenta fordon off 
road Fordon

Västernorrland Bio Fuel Region Biobränsle



197

Jämtland Sport & evenemang Upplevelser

Gävleborg
Future Position X GIS

Ljusdal CRM/IKT Kundmanagement IKT (informa-
tions- och kommunikationsteknik)

Dalarna Crystal Valley Displays
Värmland The Packaging Arena Förpackningar
Örebro Måltiden Upplevelser

Stockholm
Sthlm Bio Region Bioteknik
Kista Science City IKT 
Röda Linjen Upplevelser

Södermanland
Biotech Valley Bioteknik
IDEA Plant Design & kommunikation

Kalmar

PUCK Plast
Sustainable Sweden 
South East Energi & miljö

K-märkt Upplevelser

Kronoberg
Aluminiumriket Aluminium
Tunga Fordon Fordon

Halland
Hälsoteknikalliansen

Hjälpmedel för äldre
Medicin-tekniska produkter frisk-
vårdsteknik

Livsmedel Livsmedel

Västra 
Götaland

Innovativa livsmedel Livsmedel
Microwave Road Mikrovågsteknik

Open Arena  
Lindholmen

Säkerhetslösningar för fordon
Trådlösa tjänster t ex för fordon
Avancerade logistiksystem IT- 
lösningar för säkerhet i samhället

Promedes Verkstadsindustri 
Mediaindustri

Biomedicinsk
utveckling Biomedicin

Gothia Cluster
Initiative

Ventilation
Energioptimering

Kultur & Media Kultur
Media

Plast för ett uthålligt 
samhälle Plast

Källa: Visanu 2005:6.
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Nuteks regionala klusterprogram
Efter att Visanu avslutades gick Nutek vidare med ett regionalt klus-
terprogram som löpte mellan åren 2005-2010. I första hand var det 
klusterinitiativ ”i en mogen fas” som finansierades via programmet. 
Budgeten var densamma som för Visanu, 70 miljoner kronor. Även 
strategin att utgå från de initiativ som fanns med i de regionala prio-
riteringarna (till exempel i de regionala tillväxtprogrammen) var ett 
arv från Visanu, vilket i ett andra steg kompletterades med en dialog 
utifrån de kriterier som satts upp inom det nationella programmet. 
Omkring 1 miljoner kronor vardera delades ut till tre klusterinitiativ: 
Biotech Valley i Södermanland (bioteknik), The Packaging Arena i 
Värmland (förpackningsindustri) och Future Position X i Gävleborg 
(geografiska informationssystem). Som komplement till detta bevilja-
des utvecklingsbidrag på mellan 250 000 och 500 000 kronor till yt-
terligare sex samverkansnätverk: Sustainable Sweden South East i Kal-
mar (energi och miljö), Hälsoteknikalliansen i Halland (hjälpmedel 
för äldre, medicintekniska produkter och friskvårdsteknik), Georange 
i Västerbotten och Norrbotten (gruva och mineral), Måltidsriket i 
Örebro (upplevelser), ReFine i Jönköping (lättmetall, polymer, trä- 
och skärande bearbetning) och Tunga Fordon i Kronoberg (fordon) 
(www.nutek.se).

Vinnova
Via Vinnovas olika program för finansiering stöttas bland annat ut-
vecklingen av regionala och sektoriella innovationssystem. I verksam-
hetsplanen för 2003-2007 räknades 18 områden upp som priorite-
rade i myndighetens insatser. Dessa var telekomsystem, mikro- och 
nanoelektronik, programvaruprodukter, e-tjänster i offentlig verk-
samhet, IT för sjukvård i hemmet, upplevelser, läkemedel och diag-
nostika, bioteknikens verktyg, medicinsk teknik, innovativa livsmed-
el, komplexa sammansatta produkter, trämanufaktur, intelligenta och 
funktionella förpackningar, lätta material och lättviktskonstruktioner, 
designade material inklusive nanomaterial, gröna material från förny-
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elsebara råvaror, innovativa fordon, farkoster och system, samt inno-
vativa logistiksystem och godstransporter (www.vinnova.se).

Ett annat sätt att dela in Vinnovas verksamhet är de sektoriella inn-
ovationssystem som myndigheten uppger att de arbetar med. Dessa 
är sex till antalet: Informations- och kommunikationsteknik, Tjäns-
ter och IT-användning, Bioteknik, Produktframtagning och material, 
Transport, samt Arbetsliv. Budgetmässigt fördelade sig Vinnovas ut-
betalade bidrag under 2005 som så att Transport och Informations- 
och kommunikationsteknik omsatte mest medel, med drygt 200 mil-
joner kronor vardera. Näst största budgetområdet var Bioteknik (ca 
125 miljoner), följt av Produktframtagning och material (ca 97 mil-
joner). Minst pengar delades ut av Tjänster och IT-användning samt 
Arbetsliv, som vardera omsatte drygt 50 miljoner (www.vinnova.se).

Vinnväxt
Sedan 2002 har Vinnova bedrivit programmet Vinnväxt där regio-
nala innovationssystem inbjudits att tävla om långsiktigt stöd från 
myndighetens sida. De vinnande samverkansnätverken har varje år 
fått upp till 10 miljoner kronor var under maximalt 10 års tid. Re-
dan 2001 utsågs fem pilotprojekt för att testa modellen. I program-
mets första officiella urvalsomgång 2003 utsågs tre vinnare. År 2004 
utökades antalet vinnare till fem stycken (www.vinnova.se). I 2005 
års tävlingsomgång beviljades fem initiativ finansiering i den andra 
ansökningsomgången (Laestadius, Nuur & Ylinenpää 2007:18). De 
kriterier som tillämpades i urvalsprocessen var att initiativen skulle 
vara ledda av en triple helix-formation, vara baserade på ny forsk-
ningsbaserad kunskap, vara entreprenörskapsdrivna, ha potential att 
skapa tillväxt i företag och kunna garantera en egen medfinansiering 
av samma storlek som Vinnovas insats. Vidare skulle processledarna 
ha regional legitimitet och processen skulle vara baserad på identifie-
rat och befintligt regional styrkeområde (Utlysning Vinnväxt 2004:1 
och 4-5, Utlysning Vinnväxt 2005:3). De samverkansnätverk som be-
viljades medel via Vinnväxt presenteras i Tabell 2 nedan.  
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Tabell 2. Prioriterade samverkansnätverk och verksamhetsområden i 
Vinnväxt

Program Samverkansnätverk Verksamhetsområden

Vinnväxt 
2001

Bioteknik (Uppsala) Bioteknik
IT-konsultsektorn (Karlstad) IT

Underleverantörssamverkan 
(Jönköping)

Telekommunikation, 
Fordon, Övrig verkstads-
industri

Innovationsstaden (Halmstad) Företagsstart,  
Företagsutveckling

Samverkan industri, samhälle
och universitet (Umeå) Industri

Vinnväxt 
2003

Innovation i Gränsland (Skåne) Livsmedel, Bioteknik, 
Hälsa, Handel

Robotdalen (Mälardalen) Robotik

Uppsala Bio (Uppsala)
Bioteknik, Läkemedel, 
Diagnostik, Medicinsk 
teknik

Vinnväxt 
2004

ProcessIT Innovations (Umeå/Luleå) Processindustri, Verkstads-
industri, IKT/IT

Biomedicinsk utveckling
i Västsverige (Göteborg) Biomedicin

Triple Steelix (Borlänge) Verkstad, Stål, Teknik, 
Tjänster

Fiber Optic Valley (Hudiksvall) Fiberoptik
Hälsans nya verktyg  
(Linköping/Norrköping)

Vård, Hälsa, Medicinsk 
teknik

Vinnväxt 
2005

Framtidens bioraffinaderi
(Örnsköldsvik) Bioraffinaderi

Peak of Tech Adventure 
(Åre/Östersund) 

Turism, Idrott, 
Upplevelseindustri, IT

Vinnväxt 
2005

Smart textiles (Borås) Textil- och modeindustri 
(Teko)

Printed Electronics Arena
(Norrköping)

Papperselektronik, 
Kommunikation

Robusta intelligenta produkter
(Jönköping)

Elektronik, IT, 
Tillverkningsindustri

Källa: www.vinnova.se, www.halsansnyaverktyg.se, Balkmar & Nyberg 
2006:23-24, Balkmar 2006:46
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Regionala tillväxtprogram
Den regionala utvecklingspolitikens mål är att skapa ”väl fungerande 
och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i 
alla delar av landet” (Regeringskansliet 2007:6). En väg att genom-
föra denna politik går via de regionala tillväxtprogrammen. Sådana 
program initierades i Sverige 2002, som en vidareutveckling av det 
programorienterade arbetssätt som tidigare tillämpats i de regionala 
tillväxtavtalen. En av de strategiska frågor som enligt regeringens rikt-
linjer skulle behandlas i tillväxtprogrammen. var innovationssystem 
och kluster, vilket återspeglades i de flera av de program som sedan 
utarbetades (Regeringen 2002:13-14).

I det regionala tillväxtprogrammet för Norrbotten 2004-2007 
skrevs att bil- och komponenttestverksamheten var länets mest upp-
märksammade klusterbildning. Process-IT, som inbegrep tillverk-
ningsindustri och informationsteknik, omnämndes som ett annat 
prioriterat klusterutvecklingsområde. Även inom trä- och mineralin-
dustrin hade kluster identifierats. Överhuvudtaget omnämndes ”den 
traditionella basindustrin” som en fortsatt viktig del av länets närings-
liv och ett område för innovativ verksamhet och produktutveckling. 
Livsmedelsproduktion och förädling av livsmedel samt miljöinriktade 
tjänster angavs som ytterligare två områden med tillväxtpotential 
(Regionalt tillväxtprogram för Norrbotten 2004-2007:9,50-51). I hand-
lingsprogrammet för triple helix-samverkan gavs ett antal exempel på 
potentiella kluster i Norrbotten: biltest, testarena, upplevelseindustri, 
basindustri, e-hälsa, e-service, process-IT, forskarstation Östra Norr-
botten där turism, IT, träprodukter och livsmedel ingick (Ett skapande 
universitet 2004:3-4). 

I det regionala tillväxtprogrammet för Västerbotten 2004-2007 
uppgavs att länet hade klusterbildningar inom områdena sten och mi-
neral, trä och testverksamhet. Förutsättningar för framtida kluster och 
innovationssystem ansågs finnas inom bioteknik, hydraulik, skogsma-
skiner, livsmedelsutveckling, verktyg för plåtbearbetning, verkstads-
industri, GIS, IT och ”en mängd nya teknologier som utvecklas via 
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universitetens forskningsverksamhet” (Regionalt tillväxtprogram för 
Västerbottens län 2004-2007:12,33,40). Besöksnäringen utpekades 
som ett område där ökad samverkan är viktig (ibid:36). Rörande livs-
medel stod att det fanns fina utsikter för att i länet bilda kluster med 
inriktning på nyskapande livsmedelsteknik och livsmedelsproduktion 
(ibid:55).

I det regionala tillväxtprogrammet för Södermanland 2004-2007 
uppgavs att det fanns tre ”fungerande” klusterformationer i länet, 
två som var på väg att genomföras samt ett flertal som undersökte 
möjligheterna att bedriva en ”klustringsprocess”. I programmet fanns 
ett diagram där dessa olika formationer var utritade. Av diagrammet 
framgick att IDEA Plant (design och kommunikation) omfattade 
flest företag och också var ett av de mest utvecklade klustren i regio-
nen. Även Biotech Valley ritades ut som långt framme i sin mognad, 
även om antalet involverade företag bara uppgick till hälften (cirka 30 
stycken) av IDEA Plants (cirka 80 stycken). Tre formationer uppgavs 
vara på väg från start till genomförande: Logistik Onyx, Leverantörs-
nät DU (fordonskomponenter) och Säkerhetscentrum. I sonderings-
fasen hade Food Experience, Hälsa/omsorg, Säkerhet/Fred, Hästar, 
Robotdalen (industrirobotik, fältrobotik och robotik för vård och 
omsorg) och Elektro-mekanik ritats in, i fallande ordning från flest 
involverade företag till minst (Regionalt tillväxtprogram för Sörmland 
2004-2007:49-50).    

I det regionala tillväxtprogrammet för Västmanland 2004-2007 
omnämndes Robotdalen som ett av länets utvecklade kluster/inno-
vationssystem på området automation och robotik. Även Teknikbyn 
i Västerås beskrevs som ett av länets företagskluster. Totalt pekades 
fyra kluster ut i regionen: automatik (bland annat ABB:s robottill-
verkning), fordon (Volvo, Scania med flera samt underleverantörer 
inom Bilkomponent D.U.), elkraft (ABB:s tillverkning av elkraftan-
läggningar) och metall (bland andra Seco Tools och Kanthal). I övrigt 
uppmärksammades ett antal potentiella kluster inom trävaror, hem/
fastighet, försvar, handel/logistik och grafisk industri. Att stötta klus-
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terbildning inom hälso- och friskvård samt bland miljöteknikföretag 
hade förts fram som ett särskilt önskemål av flera aktörer som varit 
med i arbetet med RTP. Även bland kulturföretagare var det enligt 
programtexten möjligt att utveckla kluster (Tillväxtprogram 2004-
2007 för Västmanlands län:1,19-23).

Prioriteringsmönster i översikt

I min genomgång av de innovationssystem och kluster som fått medel 
via innovationspolitiken går det att urskilja att det främst är två grup-
per av näringar som prioriterats. Den ena gruppen består av näringar 
inom basindustri och tillverkningsindustri. Denna grupp har priorite-
rats i nära hälften (47 procent) av fallen. Den andra gruppen omfattar 
näringar som har sin bas i ny teknik, exempelvis IT och bioteknik, 
och har prioriterats i en tredjedel (33 procent) av fallen. Utöver dessa 
två grupper syns en tredje grupp av service- och upplevelsenäringar, 
där bland annat hälsa och kultur ingår. Denna grupp har genomgå-
ende givits en lägre prioritering i de policyprogram jag analyserat och 
uppgår endast till en femtedel (20 procent) av alla fall. Det samman-
vägda prioriteringsmönstret sammanfattas i Tabell 3 nedan.

Tabell 3. Antal kluster och innovationssystem som prioriterats i policyprogram

Program Bas/Tillverkning Ny teknik Service/Upplevelser
Nat. nyckelbranscher 4 2 0
Visanu 13 11 9
Nuteks klusterprogram 5 4 2
Vinnovas prioriterade områden 8 11 4
Vinnväxt 9 10 3
Regionala tillväxtprogram 25 8 10
    - Norrbotten 8 4 5
    - Västerbotten 4 3 2
    - Sörmland 5 1 1
    - Västmanland 8 0 2
Samtliga program 64 st (47 %) 46 st (33 %) 28 st (20 %)
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Bas industri/Tillverkning

Ny teknik

Service/Upplevelser

20%

33%

47%

I Figur 1 nedan illustreras det sammanvägda prioriteringsmönstret 
som ett diagram i syfte att förmedla en grafisk bild av fördelningen 
mellan de tre näringsgrupperna. Figur 1 förtydligar den ojämna för-
delningen mellan de tre näringsgrupperna. Det blir synligt hur do-
minerande de två grupperna av ny teknik och bas- och tillverknings-
industri är i de prioriteringar som gjorts i policyprogrammen. Den 
andel som gruppen med service- och upplevelsenäringar upptar är 
jämförelsevis liten. I följande avsnitt kommer jag att analysera denna 
fördelning i ljuset av Sveriges könssegregerade arbetsmarknad. Jag 
kommer även att diskutera hur resultatet kan tolkas på en symbolisk 
nivå utifrån befintlig forskning om genus och innovation, angrepps-
sättet ’doing gender’ och forskningsfältet feministiska vetenskaps- och 
teknikstudier.

Figur 1. Fördelning mellan näringsgrupper i prioriteringsmönstret
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Sveriges könssegregerade arbetsmarknad

När det gäller den horisontella könssegregeringen uppvisar Sverige 
en tydligt könsuppdelad arbetsmarknad. I sammanfattningen av 
den jämställdhetspolitiska utredningen från 2005 skrivs att även om 
”den primära könssegregeringen mellan betalt och icke betalt arbete 
är bruten genom att kvinnor finns på arbetsmarknaden i nästan lika 
stor utsträckning som män (så är) den sekundära könssegregeringen 
(…) fortfarande stark, där kvinnor och män återfinns inom olika sek-
torer, branscher, yrken och befattningar på arbetsmarknaden” (SOU 
2005:66:11-12). Män är till 81 procent anställda inom privat sektor. 
Kvinnor är generellt anställda i samma utsträckning inom privat som 
offentlig sektor; 48 respektive 50 procent (På tal om kvinnor och män 
2006:59,64). En översiktlig bild av könsfördelningen i olika bran-
scher ges i Tabell 4 nedan.

Tabell 4. Könsfördelning i olika branscher (anställda och ledning)

Könsfördelning Branscher

Mansdominans
(mer än 60 % män)

IT, Fordon & maskin, Gruva & metall, Kemi, Skog, 
Telekom, Transport, Övrig industri, Jordbruk, Till-
verkningsindustri, Stål, Bioteknik, Trä, Datateknik, 
Elektronik, Tele/bild/ljud-teknik
➙ Mestadels Bas- & tillverkningsindustri samt Ny teknik

Jämn könsfördelning 
(max 60 % av endera 
könet)

Hälsovård, Konsumentvaror/Handel, Media och under-
hållning, Tjänster, Teko-industri, Rekreation, restaurang 
och hotell

➙ Mestadels Service- och upplevelsenäringar

Kvinnodominans
(mer än 60 % 
kvinnor)

Biomedicin, Vård och omsorg, Hälso- och sjukvård, Per-
sonlig service, Utbildning och forskning, Detaljhandel

➙ Mestadels Service- och upplevelsenäringar

Källa: www.folksam.se, På tal om kvinnor och män 2006:64-65, Balkmar 
2006:54, Balkmar & Nyberg 2006:24-26
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Av Tabell 4 ovan framgår att de näringsgrupper som prioriterats i 
innovationspolitiken (det vill säga bas- och tillverkningsindustrier 
samt ny teknik) främst sysselsätter män som anställda och företagare. 
Den grupp av näringar som givits en låg prioritet i innovationspoliti-
ken (det vill säga service- och upplevelsenäringar) uppvisar antingen 
kvinnodominans eller en jämn fördelning av kvinnor och män. Enda 
undantaget är biomedicin, som snarast kan kopplas till ny teknik. 
Detta betyder att de offentliga satsningarna på innovationssystem och 
kluster i första hand bidragit till att främja mäns arbetsmarknad, så 
som yrkesvalen ser ut idag. Detta kan anses vara problematiskt uti-
från såväl ett jämställdhets- som ett genusperspektiv. Utifrån ett jäm-
ställdhetsperspektiv är prioriteringsmönstret i det statliga stödet till 
innovationssystem och kluster problematiskt i relation till regeringens 
jämställdhetspolitiska mål att kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv, och regeringens strategi av jäm-
ställdhetsintegrering som föreskriver att alla politikområden ska präg-
las av ett jämställdhetsperspektiv (SOU 2005:66). Utifrån ett genus-
perspektiv kan prioriteringsmönstret ifrågasättas eftersom det innebär 
att medborgare tillskrivs olika värde utifrån dualistiska föreställningar 
om kön, när det gäller deras förmåga och intresse av att bidra till och 
dra nytta av samverkansnätverk för innovation. I följande avsnitt dis-
kuteras den genusteoretiska aspekten av prioriteringsmönstret vidare.

Genuskonstruktioner i innovationspolitiken

I ett genusteoretiskt perspektiv bidrar prioriteringen av mansdomine-
rade näringar i Sveriges innovationspolitik till att konstruera genus på 
ett segregerande och hierarkiskt sätt. Denna prioritering stämmer så-
ledes överens med de två element som Yvonne Hirdman (1990) iden-
tifierat som grundläggande beståndsdelar i genussystemet, nämligen 
könens isärhållande och den manliga normens primat. Segregeringen 
i innovationspolitiken består i att ’kvinnor’ och ’män’ implicit särskiljs 
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som kategorier när det gäller synen på olika människors bidrag till 
samverkansnätverk för innovation. Hierarkin i innovationspolitiken 
uppstår i och med att de grupper av näringar som främst sysselsät-
ter män värderas högre i relation till innovationssystem och kluster 
än näringar som sysselsätter fler kvinnor. Denna genuskonstruktion 
avslöjar att det idag existerar en sorts genusgräns för medborgare av 
olika kön när det gäller möjligheten att bidra till och dra nytta av den 
innovationspolitik som statens bedriver. Knappt 90 år efter att riksda-
gen beslutade om lika rösträtt för kvinnor och män råder det således 
fortfarande olika villkor inom vissa delar av politiken. 

Att jag väljer att lyfta fram mönstret av könssegregering i de inno-
vationspolitiska stöden ska emellertid inte tolkas som en önskan att 
befästa dualistiska könskategorier. Tvärtom menar jag att genusforsk-
ningens förtjänst ligger just i att synliggöra hur kön ständigt ”görs”, 
det vill sägas konstrueras som social och kulturell kategori. Denna ge-
nusteoretiska inriktning går under beteckningen ’doing gender’ (West 
& Zimmerman 1987). Görandet av kön behöver dock inte vara en 
medveten handling, utan avsikten med ett visst agerande kan skilja 
sig från hur agerandet uppfattas ur ett genusperspektiv (Andersson, 
m.fl. 2009:69). Konsekvenserna av handlandet kan dock bli påtag-
liga – oavsett om det var avsikten eller ej – inte minst om samma 
agerande upprepas under en längre tid (ibid:81). I min granskning av 
prioriteringsmönstret i Sveriges innovationspolitik har jag velat visa 
på hur kön görs i värderingen av olika aktörer och områden, vilket 
har krävt att jag refererar till just de dualistiska könskategorier som 
de isärhållande genuskonstruktionerna bygger på. Detta betyder dock 
inte nödvändigtvis att jag befäster denna dualism, eftersom poängen 
med min analys är problematisera hur kategorier som ’män’ och ’kvin-
nor’ indirekt styr innovationspolitiken och visa att dessa kategorier 
skulle vara irrelevanta som medborgarna värderades lika när det gäller 
samverkansnätverk för innovation (jmf Waldemarsson 2000, Thurén 
2003:11). 

Inom forskningsfältet feministiska vetenskaps- och teknikstudier 
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har omfattande analyser genomförts av hur teknik och innovation 
kännetecknas av ständigt pågående genuskonstruktioner. Redan 1989 
konstaterade Sally Hacker att eftersom teknik ofta har tolkats som 
maskulint har innovation getts samma genusmärkning. Därefter har 
flera forskare visat att den dominerande förståelsen av hur innovation 
uppstår och bäst främjas från offentligt håll utgår från en maskulin 
syn på ekonomi, där teknik ofta tillskrivs en central roll (se exempel-
vis Blake & Hanson 2005, Pettersson & Saarinen 2004, Pettersson 
2007, Lindberg 2009, Nyberg 2009). Judy Wajcman (1991) menar 
att teknik – och därmed innovation – kan kopplas till två föreställda 
former av maskulinitet. Dels en form där fysisk styrka och mekanisk 
skicklighet ställs i centrum. Dels en form som utgår från en profes-
sionellt kalkylerande rationalitet och som tillskrivits teknikexperter. 
Föreställningen om dessa två typer av maskulinitet följer innovations-
politikens prioriteringsmönster. Den första näringsgruppen som prio-
riterats, bas- och tillverkningsindustrier, brukar beskrivas just i termer 
av den fysiska styrka och mekaniska skicklighet som arbetet i dem 
påstås kräva. Den andra gruppen av ny teknik, med branscher som 
betecknas som högteknologiska, liknas ofta vid den andra formen av 
maskulinitet som anses bygga på en professionellt kalkylerande ratio-
nalitet. 

Genom lanseringen av konceptet ’co-construction of gender and 
technology’ har Wendy Faulkner (2001) bidragit med ett verktyg för 
att analysera genus och teknik som ömsesidigt konstruerade. Istäl-
let för att behandla teknik som neutralt eller deterministiskt blir det 
då möjligt att urskilja hur utformningen av ny teknik påverkas av 
materiella förhållanden och sociala relationer, och vice versa. Att upp-
märksamma sådana aspekter medför att teknik inte längre behandlas 
som en svart låda, det vill säga som ett givet och oföränderligt feno-
men. Detta motverkar risken att på ett symboliskt plan automatiskt 
sätta likhetstecken mellan teknik och manlighet. Det bidrar även till 
en förståelse där alla människor betraktas som potentiella aktörer i 
teknisk utveckling och innovation. I och med att prioriteringsmönst-
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ret i innovationspolitiken i Sverige bygger på teknikområden som går 
att härleda till två sorters hegemoniska maskuliniteter, anser jag det 
fruktsamt att i detta sammanhang modifiera Faulkners koncept till 
’co-construction of gender and innovation’. Det vill säga en ömsesidig 
konstruktion av genus och innovation. Genus och innovation skapas 
ömsesidigt inom innovationspolitiken när ett urval av branscher prio-
riteras på ett sätt som följer den horisontella könssegregeringen på 
arbetsmarknaden, vilket min empiriska studie visar, och när innova-
tion främst kopplas till två sorters teknik som båda har anknytning till 
hegemoniska maskuliniteter. På detta sätt tillskrivs människor olika 
betydelse för den ekonomiska utveckling som innovationspolitiken 
ska bidra till. 

Öppningar för förändring

Att som inom ’doing gender’ betrakta kön som någonting som skapas 
genom våra handlingar gör det möjligt att urskilja såväl stabilitet som 
förändring, entydighet som variation (Gunnarsson m.fl. 2003:6-7). 
På så sätt synliggör ’doing gender’ hur handlingsmönster kan brytas 
och att kön kan göras på olika sätt på olika platser och vid olika tid-
punkter. Genom att se till variation i tid och rum blir det tydligt 
att människor har ett visst handlingsutrymme, så kallad ’agency’, 
inom strukturerna. Även om vissa strukturer kan vara sega och svara 
med olika former av repressalier när detta utrymme nyttjas. Detta 
synsätt skapar en möjlighet att bryta det rådande prioriteringsmönst-
ret i Sveriges innovationspolitik och göra kön på ett sätt som inte är 
segregerande och hierarkiskt. Även inom forskningsfältet feministiska 
vetenskaps- och teknikstudier har det framförts idéer om hur kön 
kan göras på ett annorlunda sätt. Donna Haraway (1991) menar att 
högteknologi i sig utmanar dualismer som kropp/själ, natur/kultur, 
kvinna/man, passiv/aktiv. I relationen mellan människa och maskin 
är gränserna mellan dessa tillstånd flytande, menar hon. Maskiner kan 
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göra att vi klarar av sådant vi skulle ha svårt för om vi enbart hade våra 
fysiska kroppar att tillgå. Därmed skulle kanske de högteknologiska 
områden som prioriterats i innovationspolitiken kunna innebära en 
öppning för förändring.

Utifrån ovanstående forskning om möjligheten att förändra rå-
dande genuskonstruktioner i Sveriges innovationspolitik ser jag i mitt 
empiriska material några öppningar för förändring i de innovations-
system och kluster som knyter samman aktörer och områden tvärs 
över bransch- och sektorsgränser på ett sätt som även korsar gränserna 
på den könssegregerade arbetsmarknaden. Som högteknologiskt om-
råde har IT visserligen efter hand kommit att bli en mansdomine-
rad näringsgren när det gäller arbetsuppgifter som systemutveckling, 
programmering, grafisk design och innehållsarbete (Augustsson & 
Sandberg 2006). Ändå skymtar jag en möjlig öppning till förändrade 
genuskonstruktioner i de innovationssystem och kluster som knyter 
ihop IT med service- och upplevelsenäringar (exempelvis media och 
underhållning, utbildning och forskning eller rekreation, restaurang 
och hotell). Utöver e-tjänster i offentlig verksamhet är IT för sjukvård 
i hemmet, e-service samt design och kommunikation några exempel 
på gränsöverskridande verksamhetsområden i de policyprogram jag 
granskat. 

En annan öppning för förändring urskiljer jag i Vinnovas satsningar 
på att utveckla innovationssystemen i olika service- och upplevelse-
näringar, bland annat inom vård och omsorg, samt journalistik (se 
exempelvis www.vinnvard.se och www.vinnova.se). KK-stiftelsen har 
också bidragit till en sådan öppning genom att uppmärksamma och 
stötta utvecklingen av upplevelseindustrin (se www.kks.se). Även här 
finns en potential i överskridandet av gränserna på den könssegrege-
rade arbetsmarknaden. Ett av de innovationssystem som lyfts fram i 
både nationella och regionala program arbetar med robotteknik, vil-
ket till största delen inbegriper de mansdominerade områdena fordon 
och maskin, elektronik och IT. Men det involverar även det kvinno-
dominerade området vård och omsorg, i och med att en viss del av 
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verksamheten handlar om att utveckla robotteknik för just detta an-
vändningsområde. Att på dessa sätt skapa en bättre balans mellan de 
olika näringsgrupperna skulle kunna bidra till att utradera betydelsen 
av dualistiska könskategorier i Sveriges innovationspolitik. En inno-
vationspolitik som utmanar de rådande segregerande och hierarkiska 
genuskonstruktionerna skulle kunna bryta den genusgräns som gör 
att medborgare av olika kön har olika möjligheter att bidra till och dra 
nytta av den innovationspolitik som statens bedriver.
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I själva verket. Könsblind styrning

Eva Wittbom 

I svensk statsförvaltning tillämpas målstyrning. Genom årliga reg-
leringsbrev ger regeringen myndigheterna ansvaret att inom givna 
budgetramar verkställa politiskt fastställda mål (Sundström 2003). 
Införandet av målstyrning utgör en del av den utveckling som skett 
inom ramen för New Public Management, ett koncept som speglar 
hur offentlig sektor hämtar styrpraktiker från det privata näringslivet. 
Utvecklingen har lett till ett ökat avstånd mellan politikernas styrning 
av myndigheterna och den styrning som sker inom myndigheterna. 
Mot denna bakgrund har medborgarens möjligheter att få inflytande 
i egenskap av väljare minskat, samtidigt som påverkansmöjligheterna 
– teoretiskt sett – ska vara större i egenskap av brukare och kund 
(Hasselbladh mfl. 2008). 

Förutom målstyrning tillämpas även jämställdhetsintegrering i 
svensk statsförvaltning. Jämställdhetsintegrering är en strategi som 
handlar om att integrera jämställdhetsdimensioner i de sakpolitiska 
frågorna. Strategin har brett internationellt stöd och svenska reger-
ingar förordar strategin för att uppnå jämställdhetspolitiska mål (Ds 
2001:64). Ett tydligt uttryck för jämställdhetsintegrering är beslutet 
att lägga till ett sjätte transportpolitiskt delmål om jämställda trans-
portsystem i berörda myndigheters regleringsbrev från år 2002: 

 
Målet skall vara ett jämställt transportsystem, där transportsystemet är 
utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. 
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Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transport-
systemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar 
skall tillmätas samma vikt. Målet är en jämn fördelning av makt och 
inflytande mellan kvinnor och män inom transportområdet. (SOU 
2001:44; Prop. 2001/02:20).

Målformuleringen tar upp könsmaktsfrågan vilken är central i jäm-
ställdhetspolitiken (Prop. 2005/06:155). Att målet kommer in i den 
normala styrningen av myndigheterna gör att förutsättningarna borde 
vara goda för måluppfyllelse. Men mot bakgrund av att styrmodel-
ler som ingår i New Public Management är grundade på idén om 
vinstmaximering, en ekonomism som exkluderar utjämning av struk-
turellt skeva könsmaktsordningar (Bacchi & Eveline 2003), finns det 
anledning att ställa sig frågan hur myndigheterna klarar av att hantera 
jämställdhetsmål. 

Detta kapitel bygger på forskningsresultat från en longitudinell fall-
studie av hur statliga målstyrningsprocesser, närmare bestämt hur New 
Public Management fungerar för jämställdhetsintegrering (Wittbom 
2009). Empirin är hämtad genom intervjuer, deltagande i möten och 
läsning av styrdokument i två svenska transportmyndigheter: Ban-
verket och Vägverket. Fältstudien omfattade myndigheternas interna 
verksamhetsstyrning med särskilt fokus på styrningen av ett jämställt 
transportsystem. Sociologiskt institutionell teori och genus är de två 
teoretiska perspektiv som analysen utgår från, och den teoretiska refe-
rensramen presenteras i nästa avsnitt. Därefter följer en diskussion av 
vad som hände när medborgarna skulle bli myndigheternas kunder, 
hur kvinnor och män doldes av en könlös kund. Kapitlet avslutas med 
några slutsatser om könsblindhet i styrningen. 

Att styra genus – teoretisk referensram

I den normativa ekonomistyrningslitteraturen framställs styrmodel-
ler som cybernetiska system med tydliga samband mellan orsak och 
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verkan. Detta tekniskt rationella synsätt har dock ifrågasatts av det 
sociologiskt institutionella perspektivet som utgår från ett mer kritiskt 
förhållningssätt (se exempelvis Lounsbury 2007; Lukka 2007). Till 
exempel argumenterar DiMaggios & Powell (1983) att organisatio-
ner tenderar att likna varandra (så kallad isomorfism) beroende på 
tvingande regler som styr hur verksamheter får bedrivas, professions-
specifika normer för hur verksamheter bör bedrivas och en trygghet i 
att bedriva verksamheten så som andra gör. Deras argumentation har i 
sin tur konceptualiserats av Scott (2001), som menar att institutioner 
vilar på tre pelare: regler, normer och kultur. 

Den pelare som har regulativa dimensioner syftar till att med tvång 
begränsa och styra handlingar genom lagar, regler och sanktioner. 
Den normativa pelaren bygger på moraluppfattningar som bekräftar 
ett förväntat beteende och därmed utgör ett socialt tvång. Normer 
kan handla om olika professioners överenskommelser om vad som är 
den bästa praktiken och hur olika uppgifter bör utföras. De kulturella 
dimensionerna grundas i gemensamma uppfattningar som vilar på en 
kognitiv bas. Kulturen är inte tvingande på samma sätt som regler och 
normer, utan lockar till vissa beteenden. Man kan säga att regler och 
normer utövar externt tryck medan kulturen utgör ett internt tryck. 
De kulturella dimensionerna är de som ligger djupast, då de hör till 
det mest omedvetna och förgivettagna av alla dimensioner i de tre 
olika pelarna (Scott 2001). 

Institutioner utgör väl förankrade, socialt konstruerade föreställ-
ningsramar. De är så väl förankrade att den som lever mitt i den in-
stitutionaliserade normen och kulturen inte ifrågasätter den. Så länge 
som aktörer fortsätter att reproducera institutioner lever de vidare. 
För att förändra dessa sega strukturer på makronivå räcker det inte att 
röra sig inom den regulativa pelaren (Scott 2001). Justerade eller nya 
regelverk måste mötas av normativ stöttning och kulturell acceptans 
även på mikronivå, i olika praktiker (Hasselbladh & Kallinikos 2000; 
Lounsbury 2007). Behovet av att inkludera flera nivåer för att förstå 
institutionell förändring återkommer hos Dambrin m.fl. (2007) som 
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argumenterar för att institutionalisering inte är klar förrän den är in-
ternaliserad hos individen.

Genusintegrering i institutioner
Att studera institutioner enligt ovan öppnar för ett dynamiskt och 
därmed processuellt perspektiv vilket samverkar väl med ett genusper-
spektiv som bygger på synen att kön inte är utan något som görs (West 
& Zimmerman 1987). Att anlägga genusperspektiv på forskningen 
kan lämpligen göras genom att utgå från Walbys (1988) kategorise-
ring av samhällsvetenskaplig forskning i fyra steg. Det första steget 
är den, sedan länge, väl etablerade forskningen i vilken genusmed-
vetenhet saknas och som därmed kan betraktas vara könsblind. Det 
andra steget är att inse problemet med frånvaron av genusanalys och 
att vilja göra något åt det genom att ställa genuskritiska frågor. Det 
tredje steget innebär att studier av kvinnors förhållanden ställs i kon-
trast till mannen som norm. Mycket av det jämställdhetsarbete som 
genomförs runtom i världen är kvar på det tredje steget genom att det 
inriktar sig ensidigt på kvinnors behov av förändrade förhållanden 
(Daly 2005).  

Det fjärde steget är en fullständig teoretisk integration av genus i 
analysen av ämnets kärnfrågor. Det betyder att det inte bara är en 
analys av kvinnor i olika kontexter som är relevant att genomföra utan 
det gäller att med genusperspektiv studera kontexten i sig – och där-
med även dekonstruera den manliga och den heterosexuella normen 
(Butler 1990). Det handlar om att bli medveten om hur kön görs 
och hur föreställningar om kön påverkar olika sammanhang. Utöver 
att kartlägga könsfördelning i vertikala och horisontella dimensioner 
behöver man uppmärksamma symboler och diskurser som konstru-
erar föreställningar om kön. Hur interaktion och kommunikation 
sker i genusperspektiv och hur individens identitet förhåller sig till 
den genusmärkta kontexten är aspekter som synliggör genusrelationer 
(se exempelvis Acker 1992; Connell 2003). Det perspektivskifte som 
genus innebär öppnar för att kunna värdera jämställdhet, och det är 
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först på det fjärde steget som jämställdhetsintegrering kan studeras ur 
ett genusperspektiv som innebär fokusering på könsbaserade relatio-
ner (Daly 2005).

Genusintegrering till jämställd norm
På det fjärde steget med genusintegrering finner vi Squires (2007) dis-
kussion när hon poängterar att jämställdhetsintegrering har ett trans-
formerande syfte. Med genusperspektiv ifrågasätts rådande ordning 
vilket ger möjlighet att transformera kärnverksamheten till att ge-
nomsyras av jämställda normer och kultur. Det innebär en övergång 
från att låta systemets grundstruktur gälla till ett systemförändrande 
arbete (Mark 2007). Systembevarande och systemförändrande är de 
två olika spår som jämställdhetspolitiken förs på. Principerna om när-
varo och röst hör till förändringsarbete som ofta leder till assimilering 
eller särkoppling och därmed ett systembevarande spår, medan åt-
gärder som är inriktade på att förändra processer i kärnverksamheter 
innebär ett transformerande, systemförändrande spår (Mark 2007; 
Squires 2007). 

I assimileringsprocesser anpassas det nya genom normering till 
kulturell igenkänning så att status quo upprätthålls. Det uppstår en 
”frivillig”, och ofta omedveten, anpassning till rådande kultur ge-
nom normaliseringsprocesser (Berge & Ve 2000; Gherardi & Pog-
gio 2001). Likhet mellan könen är utgångspunkten för synsättet att 
jämställdhet uppnås genom att alla behandlas lika. Ansträngningarna 
går ut på att skapa lika förutsättningar, och skillnader mellan könen 
utgör hinder som ska elimineras. Kvinnor som tränger in på männens 
arenor tvingas därför till assimilering för att få vara med på lika villkor 
(Squires 2005; Calás & Smircich 1996). 

Genom att lyfta fram olikheterna mellan könen blir det uppenbart 
att det krävs olika behandling för att skapa lika möjligheter för kvin-
nor och män. Konsekvenserna av integreringsförsök utifrån ett sådant 
synsätt tenderar dock att skapa särkoppling (Squires 2005). Där man-
lig norm råder kan både kvinnlighet och jämställdhet accepteras, men 
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ofta saknas vilja att åstadkomma några förändringar i männens egna 
villkor. Kvinnor och jämställdhetsarbete kan få finnas, men inordnas 
i ett löst kopplat system (Orton & Weick 1990) där de i egenskap av 
inträngande fenomen marginaliseras och hålls särkopplade från det 
som anses utgöra kärnverksamheten (Squires 2005; Verloo 2005). 
Sett som en institutionaliseringsprocess avstannar genusintegreringen 
på grund av att den idé som var tänkt att genomsyra kärnverksamhe-
ten försvinner ut i särkopplade ceremonier (Dambrin m.fl. 2006; jfr 
Meyer & Rowan 1977).

Saknas förutsättningar för att kunna förändra ojämna könsmakts-
förhållanden blir resultaten av jämställdhetsintegrering assimilering 
eller särkoppling, och därmed en fortsatt strukturell ojämställdhet. 
Den kan vara svår att upptäcka eftersom det både finns kvinnor, män 
och jämställdhetsdiskurser närvarande. Det som saknas är uppmärk-
samhet på maktrelationer och tolkningsföreträden kvinnor och män 
emellan. Exempelvis poängterar Connell (1996) den kulturella dyna-
mik som gör att män kan behålla ledande positioner även i föränd-
rade förhållanden, eller där det finns en kvinnodominans. Connell 
pekar på existensen av en maskulin hegemoni vilken underhåller en 
fortlevande genusordning som innebär att män och maskuliniteter 
över- och underordnas inbördes, samtidigt som kvinnor hamnar i 
underordning. Det som anses vara viktigt framställs ofta som en kon-
struktion av manlighet vilket gör att det är naturligt för män att fort-
sätta att ha maktfyllda positioner (Abrahamsson 2000; Wahl 1992). 
Även om många män lever i en vardaglig kompromiss med kvinnor 
under tämligen jämställda former så drar de samtidigt nytta av den 
strukturella överordning som män åtnjuter (Göransson 2006). 

En förutsättning för att jämställdhetsintegreringsprocessen ska full-
göras är att det finns en öppenhet för förändringar (Squires 2005). Det 
innebär att etablerade organisationer måste vara inställda på verksam-
hetsanpassningar för att uppnå jämställdhet och att institutioner som 
befäster ojämställdhet behöver ifrågasättas och förändras med hjälp av 
genusmedvetenhet (Walby 2005). Genom att utmana rådande genus-
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normer och kulturella föreställningar om kön öppnas möjligheterna 
till en sådan transformering (Squires 2005; Verloo 2005). 

Motstånd mot jämställdhetsintegrering
Av diskussionen ovan ser vi att integrering inte behöver leda till ut-
jämnade maktförhållanden. Diskussionen om likhet eller olikhet mel-
lan kvinnor och män hjälper inte integreringsstrategin när man för-
håller sig till en given norm (Bacchi & Eveline 2003). Transformering 
innebär att det är normen som ska utmanas. Men att utmana rådande 
norm möter ofta på motstånd i såväl aktiva som passiva former (Pin-
cus 1997 och 2002). Aktivt motstånd kan utövas med motargument 
som ofta handlar om att försöka göra jämställdhetsmål oförenliga 
med andra verksamhetsmål (Elgström 2000). En annan form av ak-
tivt motstånd är urholkning som innebär att frånta jämställdhetsini-
tiativ förändringskraften. Genom att hänvisa till ekonomi och effek-
tivitet och att utgå från att jämställdhet ingår i det dagliga arbetet på 
ett ”naturligt” sätt, men utan att ge frågorna någon uppmärksamhet, 
tonas genusperspektivet ner. 

Urholkning kan också ske genom att speciella jämställdhetskom-
mittéer utses som får leva ett eget liv vid sidan av, mer eller mindre 
särkopplat från, kärnverksamheten (Pincus 1997).

De passiva formerna av motstånd omfattar tystnad och skenhand-
lingar. Tystnaden kan frammanas genom att se till att de som har 
kompetens i genus- och jämställdhetsfrågorna inte kommer i närhe-
ten av kärnverksamhetens viktiga beslutsfora. Exempel på skenhand-
ling är att upprätta jämställdhetsplaner som aldrig får någon uppfölj-
ning. Utöver aktivt och passivt motstånd ser Pincus (1997) en form 
som hon kallar tillmötesgående motstånd vilket innebär att inte göra 
något mer för jämställdhet än att tala om det i positiva ordalag; prat 
utan handling. De olika formerna av motstånd innebär ofta norma-
liseringsprocesser och följer det assimileringsmönster som beskrevs 
tidigare (Berge & Ve 2000; Squires 2005). 
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Jämställdhetsmål upplevs ofta som udda eller ovidkommande och 
har svårt att få genomslag i praktisk tillämpning (Benschop & Ver-
loo 2007; Eduards 2002). Oavsett om jämställdhetsmål står i någon 
konflikt med andra mål för verksamheten eller ej måste regelrätta 
jämställdhetsmål tampas med verksamheternas både normativt och 
kulturellt förankrade mål för kärnverksamheten. De mål som passar 
in i traditionella normer prioriteras före att utveckla jämställda nor-
mer (Elgström 2000). På ett diskursivt plan kan ojämställdhet för-
nekas samtidigt som bristande jämställdhet rationaliseras till något 
förväntat, naturligt och normalt av organisationens medlemmar på 
alla nivåer. Det leder till att även de som är utsatta för diskriminering 
anpassar sig, istället för att göra motstånd, då den diskursiva makten 
är så stark att även marginaliserade grupper blir övertygade om att 
deras problem inte är värda att kämpa för (Hoeber 2007).  

Den okönade medborgaren som kund i transportsystemet 

En bärande tanke i New Public Management är ett marknadstänkan-
de där kunden ska vara i centrum. De studerade transportmyndighe-
terna försöker implementera ett sådant synsätt genom att övergå från 
en produktionsorienterad till en kundorienterad verksamhetskultur. 
Verksamheten ska styras för att tillgodose kundbehov istället för att 
leverera det den är bäst på att producera. Mycket arbete har gjorts för 
att definiera kundgrupper och finna lämpliga processer för att fånga 
och bearbeta kundbehov så att de finns med i prioriterings- och pla-
neringsarbetet. Inom Vägverket delas medborgarna in i kundgrupper 
utifrån ett livscykelperspektiv och näringslivet kategoriseras i bransch-
visa kundgrupper. Medborgarna utgör en jämnt fördelad grupp vad 
gäller kön eftersom vi i ett kön-som-variabel-perspektiv (Alvesson & 
Billing 1999) i stort sett är hälften kvinnor och hälften män i Sverige. 
Men när det gäller näringsutövarna inom transportsektorn dominerar 
männen (Markör 2004). Totalt sett är därför huvudparten av myndig-
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heternas direkta kunder män. Banverket har bara näringsutövare som 
kunder. Då är medborgarna endast indirekta kunder och betraktas 
som kundens kund. Mansdominansen blir därmed extra stor vilket 
gör kundbegreppet särskilt kritiskt ur genusperspektiv. 

Myndigheternas kundorientering har av några intervjupersoner 
setts som en potential för att kunna uppnå ett jämställt tranportsys-
tem. Det ställs krav på att all offentlig statistik ska brytas ner i katego-
rierna kvinnor och män, och om myndigheterna dessutom tillämpar 
genusperspektiv när de tar reda på vilka behov kunderna har blir det 
också möjligt att göra jämställd resursfördelning i transportsystemet. 
Men studien visar att denna teoretiska potential inte är omsatt till 
praktisk handling. Ointresset för att koppla samman kundorientering 
med jämställdhet framkom bland annat i en intervju med en av dem 
som ansvarade för samordningen av ett jämställt transportsystem:

 
...man har svårt att komma till tals, svårt att nå fram. Vem ska man 
prata med, vem ska man leverera sina idéer till? Det känns motigt. Och 
det var som jag sa att ett sätt att komma runt det är att koppla det till 
kundperspektivet, till kundorienteringen. Våra kunder, de är män och 
kvinnor. På det sättet kan man få möjlighet att få prata jämställdhet 
också. Och allt hänger samman så jag tycker det är jättebra att tänka 
så också. Då kopplar man ihop så man inte ser jämställdhetsmålet för 
sig och kundorientering för sig.  (Samordnare på en Vägverksregion)

Några normer för att alltid ha genusperspektivet aktuellt har inte ut-
arbetats inom myndigheten och kulturen bidrar inte till att driva på 
jämställdhetsfrågan i kärnverksamheten. Denna tolkning förstärks i 
en nära läsning av kundgruppsdokument. Ordformer av ”jämställd-
het” eller ”kvinna och man” finns med i alla kundgruppsdokument 
rörande medborgarna. Men det varierar i vilken mån begreppen 
används. I flera fall presenteras statistik och behov uppdelat på kön 
medan begreppen i några fall enbart finns med inom citat av det 
sjätte transportpolitiska delmålet. I två av kundgruppsdokumenten 
avseende näringslivet nämns jämställdhet, men det sker bara som en 
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dimension i samband med de transportpolitiska målen. Dokumenten 
konstaterar kort i detta sammanhang: ”Inga särskiljande samhällskrav 
för kundgruppen har identifierats”. Det kan noteras att begreppen 
”människa” och ”huvudman” används mycket frekvent i näringslivets 
kundgruppsdokument. I referenslistorna återfinns ändå På tal om 
kvinnor och män, SCB, 2004, men det framgår inte om eller hur den 
källan är använd.

Elva kundgruppsdokument enligt ovan har använts för att samman-
ställa två kundprogram vilka ska ligga till grund för prioriteringar i 
myndighetens resursfördelning. Under myndigheternas arbete med 
att formulera dessa kundprogram närvarade jag som observatör vid 
två arbetsmöten, där cirka 30 tjänstemän deltog varje gång. Köns-
fördelningen var jämn och andan var jämställd. Alla lyssnade på alla, 
ingen blev avbruten. Stämningen var kollegialt god. Detta gällde såväl 
kvinnor som män. Kvinnor och män var föredragande, de diskuterade 
och ifrågasatte, alla med samma kraft. Men, det var bara vissa frågor 
som fanns med på agendan. Jämställdhet var inte en av dem. De få 
personer som försökte ta upp könsrelaterade frågor blev bemötta med 
tystnad och tunga suckar. Det var uppenbart att jämställdhet och ge-
nus inte var några välkomna diskussionsämnen. Mot bakgrund av att 
ett jämställt transportsystem finns med som ett formellt mål i myn-
digheternas regleringsbrev betyder detta bemötande att jämställdhet 
som regel inte passar in i myndigheternas rådande normer och kultur 
(jfr Scott 2001). Med tanke på att regeringen framställt jämställd-
hetsmålet som ett tydligt krav på myndigheternas verksamheter kan 
motståndet tolkas som aktivt (jfr Pincus 2002), och som ett tecken på 
könsblindhet (jfr Walby 1988).    

På de observerade mötena diskuterades en hel del om spårbarhet 
och transparens, att kunna följa varifrån olika transportbehov härrör, 
men genus och jämställdhet ingick inte i den diskussionen. Jämställd-
heten kom ändå upp lite sporadiskt. I samband med arbetsgruppsin-
delning på mötet fick en man ta en frånvarande kvinnas plats i en 
grupp. Det kommenterades av seminarieledaren med att det blev en 
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”dramatisk jämställdhetsförskjutning i den gruppen”. Kommentaren 
är ett tecken på att jämställdhet ses i kvantitativa termer, som jämn 
könsfördelning. 

Efter genomförda grupparbeten om innehållet i kundprogrammen 
nämns att jämställdhetsmålet har blivit osynligt i texterna. Man säger 
att jämställdhet hellre ska vara ett förhållningssätt som finns med i en 
mer aktiv dialog mellan kundansvariga och projektledare när hänsyn 
ska tas till de krav som framkommit. En sådan uppfattning kan tolkas 
som att man anser att jämställdhetsfrågan inte behöver vara med i de 
styrande dokumenten, i regelverket, utan förväntas komma in genom 
medarbetarnas egna initiativ. För att medarbetarna ska kunna ta så-
dana initiativ behöver genusmedvetenhet och jämställdhetsmålet ha 
transformerat verksamhetens normer och kultur (jfr Squires 2005).   

I de färdiga kundprogrammen kan man i generaldirektörens förord 
läsa att myndigheten ska kunna redovisa ”en samlad bild av de vikti-
gaste behoven, kraven och förväntningarna på det svenska transport-
systemet”. Eftersom dokumenten saknar genusperspektiv och ingen 
lyckas lyfta jämställdhets- eller genusperspektivfrågan i processen sak-
nas kunskapen om hur behoven ser ut i relationerna mellan kvinnor 
och män. Med en maskulint orienterad verksamhet som möter en 
manligt dominerad kundkrets finns uppenbara risker för att kvinnors 
behov och erfarenheter marginaliseras. 

Två år efter det att kundprogrammen publicerats, och när det sjätte 
delmålet om ett jämställt transportsystem funnits med i regleringsbre-
ven under fem år, satt generaldirektörerna för de två studerade trans-
portmyndigheterna i panelen på ett slutseminarium för ett projekt om 
jämställda kommunikationer i huvudstadsregionen. På en direkt fråga 
om kundorienteringens roll för ett jämställt transportsystem svarade 
den ene att han inte funderat på hur kundorientering och jämställd-
het relaterar till varandra, och att han inte tidigare insett hur viktig 
jämställdhet kan vara för kundorienteringen och vice versa. Intervju-
svar ger samma indikation på att den högsta chefen själv inte har en-
gagerat sig i frågan om arbetet med ett jämställt transportsystem. 
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Den andre generaldirektören talade om hur han försöker ingjuta 
en ny kultur i myndigheten som ska göra att man går från att bygga 
transportsystem till att leverera resmöjligheter för kunderna. Det ska 
läggas mer energi på att garantera driftssäkerheten än på att bygga 
nytt. Det exempel som han använder är den tågpendlande 36-åriga 
mamman som måste hinna skjutsa sina barn till fotbollsträningen ef-
ter jobbet. Generaldirektören säger att han ser jämställdhet som en 
bonus när de anstränger sig mer för att få trafiken att fungera så att 
tidtabellen kan hållas.

Generaldirektörens uttalande kan tolkas som ett sätt att diskursivt 
vilja styra jämställdhetsfrågan till att bli en del av kärnverksamheten. 
Men allt pekar på att män är lika intresserade av punktlighet som 
kvinnor. Trafikforskare har visat att punktlighet är en fråga som är lika 
viktig för kvinnor som för män, det är andra frågor som skiljer kvin-
nors och mäns intressen åt (se exempelvis Eriksson & Garvill 2003; 
Friberg m.fl. 2004; Polk 2001 och 2004; Transek 2004 och 2006 som 
alla studerar transportsystemen, främst resmönster och attityder till 
resande, ur genusperspektiv). I de fall då kvinnors och mäns upp-
fattningar inte skiljer sig åt blir frågan irrelevant ur jämställdhetssyn-
punkt. 

En annan aspekt på sättet att diskutera jämställdhetsfrågan är att 
det befäster ojämställda föreställningar genom stereotypa könsroller. 
Varför är det just mamman som ska ha ansvaret för barnens trans-
porter? Resultatet av uttalandet blir istället ett försök att ge sken av 
ett engagemang i jämställdhetsfrågor, vilket kan tolkas både som ett 
sätt att försöka legitimera det bristfälliga agerandet (Meyer & Rowan 
1977) och att bjuda på ett välmenande motstånd till jämställdhetsfrå-
gor (Pincus 1997). Det säger också något om hur högsta ledningen 
kan föra en diskurs som gör att organisationen upplever sig vara på 
rätt spår i förhållande till jämställdhetsmålet, trots att det de talar om 
inte har med jämställdhet att göra (jfr Hoeber 2007). 
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Sammanfattande diskussion

Berättelserna om hur jämställdhetsmålet hålls särkopplat från kund-
orienteringsprocessen visar på avståndet mellan myndighetskulturen 
och genusmedvetenhet. Även när kärnverksamheten genomgår en 
kraftig förändringsprocess, från produktions- till kundorientering, 
saknas vilja att även ta med genusperspektivet i transformeringen. 
Den bristande viljan gestaltas med tystnad och suckar. I det som Pin-
cus (1997) kallar välmenande motstånd, hade man i alla fall gjort 
någon slags läpparnas bekännelse. Pincus (1997) klassar tystnad som 
en passiv form av motstånd, men mött i denna kontext, när det finns 
formella och specifika krav på jämställdhet, kan ointresset från högsta 
ledningen samt tystnaden och suckarna från kollegorna knappast tol-
kas som passivitet. Motståndet mot att diskutera jämställdhetsfrågor 
kan lika väl ses som ett medvetet och därmed aktivt motstånd. 

Motståndet i form av tystnad kan förklaras med okunskap. Istället 
för att inleda en diskussion på ett område där man inte är kunnig, 
och därmed utsätta sig för risken att tappa kontrollen, undviker man 
frågorna genom tystnad (Morrison & Milliken 2000). Det kan också 
förklaras med att transportsektorn är en manlig institution och den 
som passar in där har ingen anledning att ifrågasätta det som är förgi-
vettaget. Ytterligare en förklaring är att den normaliserade transport-
myndighetsmedarbetaren är så fylld av det kulturrevolutionerande 
kundorienteringsarbetet. För den som är van vid tekniskt rationella 
lösningar i ett produktionsperspektiv finns det inte utrymme att han-
tera flera dimensioner än det livscykelperspektiv som man redan upp-
fattar som ett utslag för en främmande social omsorgsrationalitet (jfr 
Waerness 1984). 

Trots att jämställdhetsintegrering har fått en institutionaliserad po-
sition på makronivån och att Sverige anses vara ett föregångsland när 
det gäller jämställdhet uppträder sprickor när ljuset riktas mot förhål-
landen på mikronivån. Den påverkan som kommer från makronivån 
på en stabil regulativ institutionell pelare är inte tillräcklig för att klara 
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institutionalisering på mikronivån. Problemet är att genus som ett 
analytiskt verktyg inte integreras i myndigheternas, de statliga ver-
kens, normer och kultur. Jämställdheten kan därför inte bedömas, 
och på så sätt vidmakthålls en könsblind styrning: i själva verket. 
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Medborgarskapandets paradoxer. 
Demokrati, nationell symbolik och 
medborgarideal i rörelse

Magnus Dahlstedt 

Medborgare föds inte – de skapas.
Barbara Cruikshank (1999: 3)

I vårt politiska liv och i de outtalade normer som styr våra handlingar 
har vår nation förverkligat en demokrati renare och fastare än kanske 
någorstädes eljest på jorden.

Alva Myrdal & Gunnar Myrdal (1941: 356)

Det finns i dag, bland såväl forskare som beslutsfattare och samhällsde-
battörer, en stor uppslutning bakom idén om att människor genom 
att engagera sig i föreningar, sammanslutningar och organisationer av 
olika slag tillägnar sig flera av de förmågor och kvalitéer som krävs för 
en livaktig, väl fungerande demokrati. Sådant engagemang sägs inte 
sällan skola medborgarna till demokrati. Idén om föreningslivets be-
tydelse för demokratin och dess roll som demokrati- och medborgar-
skola har en stark förankring inte minst i de skandinaviska länderna 
(Trägårdh 2007). Sverige har en lång tradition av starka, väl orga-
niserade folkrörelser, som också har haft en fram trädande roll inom 
den korporativt organiserade svenska modell som växte fram under 
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efterkrigstiden (Micheletti 1994). Inom både politik och forskning 
har det med tiden etablerats ett samförstånd om det livaktiga fören-
ingslivet som något av den svenska demokratins främsta kännetecken. 
Även om den svenska modellen genomgått en rad förändringar lever 
idéerna om folkrörelsernas roll för den svenska demokratin och som 
arenor för ”demokratisk skolning” vidare.

Samhälleliga ideal av olika slag framträder som allra tydligast i rela-
tion till grupper i samhället som upplevs som i ett eller annat avse-
ende ”främmande”. Gentemot ”de främmande” mobiliseras i skilda 
sammanhang olika slags tekniker för att på olika sätt markera, stärka 
och försvara bestämda värden och levnadssätt. Detsamma gäller även 
folkrörelserna som arena för med borgarfostran. På vilket sätt förmed-
las idén om folkrörelsen som demokratiskola till ”invandrare” som 
engagerar sig i folkrörelser i Sverige? Hur går den så hett eftertraktade 
demokratiska skolningen egentligen till? Hur ser villkoren för inklu-
deringen ut? 

Enkelriktat lärande 

Det är 1998 och valår. Jag är ute på den första fasen av det fältar-
bete som senare kom att resultera i avhandlingen Reserverad demokrati 
(Dahlstedt 2005). I en förort till Stockholm träffar jag Obi. Han är 
född och uppvuxen i ett afrikanskt land, men är sedan ett tiotal år 
bosatt i Stockholm, tillsammans med sin familj. Obi är ordförande 
för en lokal förening bildad på etnisk grund och anställd inom ett 
kommunalt projekt som går ut på att öka valdeltagandet i flera av 
Stockholms mångetniska förortsmiljöer. Under vårt samtal berättar 
han om en incident som inträffat några veckor tidigare. Tillsammans 
med ett antal föreningar har han anordnat ett evenemang i en mötes-
lokal. Syftet är att informera om det stundande valet och att väcka det 
politiska intresset bland föreningsmedlemmarna i området. När Obi 
kommer för att förbereda inför evenemanget är lokalen redan uppta-
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gen. Den är dubbelbokad. En viss irritation uppstår. En äldre infödd 
lokalpolitiker tappar fattningen.

”Håll käften!”, sade den där killen. ”Inga afrikaner ska lära oss om 
demokrati!” De fortsatte att tjafsa där ute, trakasserade oss! […] Den 
ena sade ingenting när den andra sade att vi svarta afrikaner inte ska 
lära dem om demokrati. Han sade ingenting, utan började själv att 
tjafsa: ”Och du ska bära den där knappen: Rösta den 20 september, det 
är ett skämt”, sade han. 

Lokalpolitikern uppfattar Obis arbete som en ren provokation. För 
honom är blotta idén att människor med afrikansk bakgrund arbetar 
för att värna svensk demokrati inget annat än en skymf mot honom, 
mot Sverige och ”svenskarna”. Obi berättar att han känner sig djupt 
kränkt, men han låter sig inte nedslås utan fortsätter enträget sitt ar-
bete. Obis politiska erfaren heter och brinnande engagemang för delta-
gande och demokrati tycks inte vara någonting värt. I lokalpolitikerns 
ögon är Obi här som gäst. Han är här för att lära sig. Hur ska han 
kunna lära ut? Skolningen går i en – och endast en – riktning. Det är 
vi som skolar dem, inte tvärtom. Obi är långt ifrån ensam om sina er-
farenheter. Många av dem som i Sverige betecknas som ”invandrare” 
har liknande erfarenheter av mötet med svenska folkrörelser.

Forskare har pekat på liknande mönster inom fackföreningsrö-
relsen (Mulinari & Neergaard 2004) och folkbildningen (Osman 
2005), men även inom de politiska partierna (Dahlstedt 2005; Rod-
rigo Blomqvist 2005). Dessa forskningsrön tyder sammantaget på att 
demokratisk skolning genom folkrörelsearbete bygger på premissen 
att demokrati på något sätt skulle vara synonymt med Sverige och 
specifikt ”svenska traditioner”, på ett sätt som påminner om forna ti-
ders nationalromantiska föreställningar om den unika ”svenskheten”. 
Folkrörelserna tycks i detta sammanhang fortfarande ses som bärare 
av det ”svenska nationella arvet”, som fallet var längre tillbaks i his-
torien, detta trots att befolkningen i dag är mer etniskt heterogen än 
den någonsin har varit. För att ”invandrare” genom aktivt folkrörelse-
arbete ska kunna inkluderas i den svenska samhällsgemenskapen och 
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skolas till goda demokrater tycks det förutsättas att de i någon mening 
blir mer som vi – vilka nu egentligen kan anses höra till det ena eller 
andra facket. Det är nämligen ”vi svenskar” som anser oss förvalta 
exklusivt demokratiska traditioner. Frågan är då vad det egentligen är 
för slags gott demokratiskt medborgarskap som detta ”vi” anser oss 
förvalta – och som vi i vår tur bör förmedla till ”invandrare”. 

Ett bekönat och nationellt medborgarskapande 

Innan vi går närmare in på hur folkrörelsen fungerar som arena för 
medborgarfostran så behöver vi först säga något om begreppet med-
borgarskap, som bara det senaste decenniet har fått ett enormt ge-
nomslag inom en rad olika discipliner. I huvudfåran av social- och 
välfärdspolitisk forskning ses medborgarskap, med utgångspunkt i 
T.H. Marshall (1991/1950) och hans idéer, som ”fullvärdigt medlem-
skap” i samhällsgemenskapen, en institutionell ordning som garante-
rar medlemmarna en viss uppsättning medborgerliga rättigheter och 
skyldigheter. Medborgarskap ses därmed som en relation mellan stat 
och individ, där var och en har både rättigheter och skyldigheter gen-
temot den andra, stadsfäst i ett socialt kontrakt. Ett annat angrepps-
sätt tar avstamp i den teoretisering kring makt och styrning som ut-
vecklats i spåren av Michel Foucault (2008/1991). Medborgarskap 
kan här ses som en intrikat form av styrning, något som i sig gör det 
möjligt att vara medborgare (White & Hunt 2000). 

Medborgarskap skapas, ur denna synvinkel, i och genom bestämda 
”sanningsregimer” (Foucault 1980), som anger ramarna för vad det 
innebär att vara medborgare, vilka egenskaper och värden, förmågor 
och karaktärsdrag en medborgare har eller bör ha, vilka moraliska 
förpliktelser som åligger enskilda medborgare, vad som krävs för att 
överhuvudtaget räknas som medborgare – kort sagt vad som känne-
tecknar ett gott medborgarskap. Själva ordet medborgarskap kan där-
med tyckas något missvisande. Ordet, som ju är ett substantiv, leder 
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tankarna i riktning mot ett väl avgränsat fenomen eller ”ting”, med 
bestämda egenskaper eller värden. Möjligen vore det mer träffande att 
tala om medborgarskap som ett verb – medborgarskapa. Det skulle 
på ett tydligare sätt just understryka att medborgarskap är något som 
ständigt, överallt skapas, praktiseras eller görs, snarare än något som en 
gång för alla är (Cruikshank 1999).

Medborgarskap skapas genom ett komplex av – intimt samman-
vävda – processer av inkludering och exkludering, som försiggår på 
olika nivåer, arenor och platser runtom i samhället, bland annat inom 
ramen för just folkrörelser. Dessa processer har såväl materiella som 
symboliska inslag. Medborgarskap är inte bara knutet till klass, den 
kategori som traditionellt har stått i fokus i diskussionen om medbor-
garskap, utan även till en rad andra kategorier, inte minst kön och ras/
nation/etnicitet (Lister 1997; Yuval-Davis 1997). 

Feministiska forskare har noterat att kön inom de politiska idéernas 
historia sedan länge har förnekats som politisk dimension (Eduards 
2002). Samtidigt pekar de på att tänkandet om medborgarskap och 
politik har utgått från det ”manliga” som självklar måttstock. Kvinnor 
har betraktats som först och främst kvinnor. De har varit själva sinne-
bilden för det specifika, män för det allmängiltiga (Di Stefano 1991). 
Idén om medborgarskap baseras därmed på ett ”genuskontrakt” 
(Pateman 1988), en outtalad arbetsdelning mellan män och kvinnor, 
där kvinnor har förväntats ha huvudansvar för familjen. Mannens 
främsta skyldighet till samhällsgemenskapen – förutom att arbeta och 
producera – har varit att försvara staten med sitt eget liv. Kvinnans 
yttersta skyldighet har varit att ge liv, alltså föda barn. Men denna 
förmåga eller skyldighet har setts som av naturen given, inte medbor-
gerlig. Den faller därför med självklarhet utanför politikens domäner. 
Även om kvinnor under 1900-talet, med den allmänna rösträttens 
införande och välfärdsstatens framväxt, förvärvat en rad medborger-
liga rättigheter och distinktionen mellan offentligt och privat i olika 
avseenden har utmanats, så är medborgarskap fortsatt starkt färgat 
– eller villkorat, om man så vill – på grundval av kön (Lister 1997).  
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På ett liknande sätt har en rad forskare pekat på hur medborgarskap 
samtidigt är intimt förbundet med ras/nation/etnicitet. Demokra-
tin har växt fram i en nationalstatlig ordning, där det med tiden har 
framstått som självklart att demokratiskt medborgarskap förutsätter 
nationell gemenskap. Idén om ”nationen” har i liberala demokratier, 
liksom andra regimer, exkluderat samtidigt som den har inkluderat. 
Etniska minoriteter och invandrade har alltid utgjort en anomali i 
”(de nationella) tingens ordning”(Malkki 1997). Principen om natio-
nell suveränitet är förkroppsligad i läran om ”medborgare som delar 
ett territorium och en kultur, vilket innebär att besitta rätten till att 
exkludera och straffa ’främlingar’ och utomstående. Det är just detta 
’politiska sunda förnuft’ [som] drar upp konturerna för västs invand-
ringspolitik” (Hansen 2005:11). Tillhörighet till ”nationen” har där-
med, så småningom, blivit avgörande för demokratins sätt att fung-
era, i takt med att de processer av inkludering och exkludering som 
nationsbyggandet bar på etablerats som styrestekniker inom det de-
mokratiska systemet. Ett demokratiskt styrelsesätt antogs, enligt det 
nationella medborgarskapandets doktrin, självklart förutsätta folklig 
gemenskap och en kulturellt homogen befolkning (Dahlstedt 2005). 
Det blev i detta sammanhang snarast omöjligt att ens föreställa sig 
demokratiska styrelseformer bortom en nationalstatlig inramning. En 
sådan förståelse av demokrati har inte minst växt fram – och förts 
vidare, från generation till generation – inom folkrörelserna, bland 
annat i Sverige. 

Tidsmaskinen

I takt med att byggandet av Folkhemmet framskrider från och med 
slutet av 1920-talet, förändras den nationella självbilden. Uttalat et-
niskt svenska principer tonas gradvis ner till förmån för principer som 
humanism och modernitet. Enligt den nationella självbild som eta-
bleras under folkhemsepoken ansågs ”svenskarna” stå i frontlinjen för 
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det ”moderna” (Ehn m.fl. 1993). Enligt denna självbild är det i mångt 
och mycket det som påstås vara ”svenskarnas” individualism som skil-
jer dem från andra folk. 

Vad händer när denna självförståelse möter människor från andra 
delar av världen, som anses ”annorlunda”? I förhållande till denna 
individualistiska, moderna svenskhet är det många ”invandrare” från 
olika delar av världen har kommit att som betraktas som mer eller 
mindre förmoderna eller eftersatta. Det som förenar oss är vår olik-
het (som individer), medan det som förenar dem är deras likhet (som 
kollektiv). I synnerhet ”invandrare” som har sitt ursprung i länder 
utanför den rika västvärlden tenderar i mötet med folkrörelserna, 
liksom i en rad andra sammanhang, att definieras och bemötas med 
utgångspunkt i sin ”annorlunda kultur”. Det vill säga inte utifrån sin 
individualitet utan utifrån sin tillhörighet i ett kollektiv. De är, kan 
man säga, i någon mening sin kultur. ”Svensken”, däremot, är individ. 
Oavsett vad de, ”invandrarna”, företar sig så tolkas deras handlingar 
alltid i termer av kultur, endera i positivt eller i negativt hänseende 
(Mulinari & Neergaard 2004). 

Inom folkrörelserna framstår ”invandrares kultur” allt som oftast 
just som ett ”samverkanshinder”, något i grunden problematiskt, en 
barriär som behöver överskridas för att ”invandrare” aktivt ska kunna 
delta och inkluderas i svenskt folkrörelse- och samhällsliv (Ålund & 
Schierup 1991). Demokratisk skolning framstår därmed som en slags 
evolutionär process, där ”invandrare” förpassas till en annan tid. Pro-
cessen går ut på att vi, å ena sidan, delar med oss av våra historiska 
erfarenheter och förmedlar vårt demokratiska arv och att de, å andra 
sidan, steg för steg överger sina förmoderna, kollektivistiska lojaliteter 
och omvandlas till moderna individer, det vill säga mogna, demokra-
tiska medborgare. 
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Bildning för vad? 

Liksom inom en rad olika folkrörelser har det inom folkbildningen 
historiskt vuxit fram en specifikt ”svensk” nationell självbild, där rö-
relsen förstås som ”typiskt svensk” (Nordvall 2005). Pedagogen Ali 
Osman (2005) har studerat just folkbildningen som demokratisk are-
na och mötesplats för människor med olika etnisk bakgrund. Bland 
folkbildningens tongivande aktörer finns, menar han, ett grundläg-
gande antagande om att det mellan ”svenskar” och ”invandrare” skul-
le finnas en mer eller mindre fundamental skillnad i sättet att se på 
samhället, inte minst när det gäller demokrati. Inom folkbildningen 
anses det i mångt och mycket vara just dessa skillnader som gör att 
”invandrare” har svårt att etablera sig i det svenska samhället. Dessa 
skillnader tolkas inte sällan i termer av kultur.

I folkbildningens värld, liksom i andra sammanhang, utgör kön 
en viktig markör för åtskillnad mellan ”vi” och ”dem” (Yuval-Davis 
1997; de los Reyes & Mulinari 2005). I en tidigare studie om inklu-
dering av ”invandrare” i folkbildningssammanhang baserad på inter-
vjuer med olika företrädare för svenska studieförbund framkom bland 
annat idéer om traditionella könsmönster och manlig överordning 
bland ”invandrare” som en av de allvarliga utmaningar som folkbild-
ningen möter i sitt integrationsarbete (Ålund m.fl. 2008). Företrädare 
talar till exempel om ”gubbarna” som breder ut sig i föreningarnas 
lokala offentlighet, och tangerar därmed en väletablerad tankefigur i 
populära såväl som officiella politiska sammanhang – nämligen det et-
niska föreningslivet som starkt patriarkala miljöer, där det är männen 
som tar plats, styr och ställer, medan kvinnorna är underordnade och 
osynliga. Samtidigt ges bilden av det övriga ”svenska föreningslivet” 
som jämställt (Ålund & Reichel 2005). De båda bilderna är varandras 
spegelbilder. Båda är starkt schablonartade och skymmer en mängd 
variationer och företeelser som bryter det entydiga mönstret. I denna 
förståelse blir jämställdhet, liksom demokrati, något som anses kän-
neteckna ”oss svenskar” i relation till ”andra”. Mönstret är emellertid 
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inte unikt för folkbildningen. En liknande självförståelse, grundad i 
stereotypa föreställningar om fundamentala skillnader i könsmönster 
mellan vi och de, förekommer även inom andra rörelser (Mulinari & 
Neergaard 2004; Mohanty 2006).

Som bärare av det svenska nationella arvet anser sig folkbildning-
ens aktörer axla ett stort ansvar när det gäller att förmedla de demo-
kratiska traditioner som med tiden har tagit form i Sverige till nya 
generationer, oavsett etnisk bakgrund. I den mån som ”invandrare” 
saknar kunskaper om hur demokrati bedrivs i Sverige, hur man går 
till väga då man röstar, hur man kontaktar myndigheter, hur de for-
mella beslutsgångarna går, vilka ansvarsuppgifter enskilda instanser 
har, så förstås detta primärt som en följd av att ”invandrare” tillhör 
”en annan kultur”, där man saknar erfarenheter av det ”demokratiskt 
svenska” (Osman 2005). 

Här skymtar den typ av evolutionära tankesätt jag nämnde tidigare. 
Dagens ”invandrare” sägs befinna sig i ungefär samma historiska läge 
som den svenska arbetarklassen befann sig i kring förra sekelskiftet, i 
arbetarrörelsens vagga. Vi kan ana konturerna av ett sådant tankesätt i 
några av de reaktioner som väcks efter grundandet av Ibn Rushd, det 
första islamiska studieförbundet i Sverige. David Sundén (2004:5), 
utvecklingschef vid det religiösa studieförbundet Sensus, som tecknat 
samarbetsavtal med Ibn Rushd, motiverar samarbetet bland annat ge-
nom att säga att man ”som studieförbund i Sverige” helt enkelt inte 
kan ”säga nej till att folkbildningens ideal, möjligheter, metoder och 
resurser ska ställas till förfogande för en grupp som vill och behöver 
göra samma vandring från utanförskap till delaktighet, från maktlös-
het till egenmakt som människorna i folkbildningens barndom”. 

Trots att det möte mellan ”svenskar” och ”invandrare” som äger 
rum inom folkbildningen beskrivs enligt metaforen om ömsesidigt 
lärande, där alla lär sig av och om varandra, oavsett etnisk bakgrund, 
så är lärandet mer att likna vid en enkelriktad kommunika tion från 
oss till dem, än en fri och öppen dialog mellan jämlikar. ”Invand rare” 
förpassas i någon mening till en annan tid. De behöver lära sig av våra 
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erfarenheter. Det är i allt väsentligt vi som anger de ramar och spel-
regler som de behöver anpassa sig till. Det är också vi som avgör vad 
vi eventuellt har att lära av dem (Ålund m.fl. 2008).

Ett ”svenskt varumärke”

Folkrörelserna har med tiden blivit en självklar del av ”varumärket 
Sverige”. De är i dag ett viktigt inslag i den svenska självbilden. Folk-
bildningsförbundet, de svenska studieförbundens intresseorganisa-
tion, ser exempelvis folkbildningen ”i det närmaste [som] en del av 
den svenska folksjälen” (Folkbildningsförbundet 2007:3). Självbilden 
förmedlas dock inte bara inom landets gränser, genom de historier om 
”Sve rige och svenskarna” (varifrån vi kommer, vilka vi är och vad vi 
står för) som ständigt återberättas från den ena generationen till den 
andra, från ”gamla” till ”nya svenskar”. Den förmedlas också utåt, till 
den omgivande världen (Dahlstedt & Nordvall 2009). I jämförelse 
med andra länder framstår Sverige – enligt denna självbild – oftast 
som något av ett demokratiskt mönsterland. 

Låt mig ge ett aktuellt exempel. År 2008 lanserar Nämnden för Sve-
rigefrämjande i utlandet Sverigebilden 2.0, en guide som ”riktar sig till 
alla som har uppdrag att representera Sverige utomlands” (NSU 2007: 
1). Det är en välkänd bild av Sverige som presenteras i guiden. ”Varu-
märket Sverige” kan, enligt NSU, bäst beskrivas som ett ”progressivt 
land som eftersträvar utveckling och balans” (NSU 2007 :10). Gen-
temot omvärlden bör Sverige positioneras utifrån fyra ”kärnvärden” 
– nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet. Återigen lyfts 
demokrati och jämställdhet fram som specifikt ”svenska” företeelser. 
”Folkbildnings- och föreningstradition” är ett av de exempel som ges 
på ”svensk öppenhet” (NSU 2007: 12). ”Pappaledighet, sambolag 
och registrerade partnerskap” ges som exempel på ”svenskt nytänkan-
de” (NSU 2007: 11). ”Jämställdhetssträvanden” sägs vara ett av de 
främsta kännetecknen för ”svensk omtänksamhet” (NSU 2007: 13). 
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Budskapet till den omgivande världen är tydligt: ”Våra erfarenheter 
visar att förändring och förbättring går att genomföra, och att detta 
skapar möjligheter både för individer och samhälle” (NSU 2007: 16).

Det medborgarskapande som bland annat bedrivs i folkrörelsernas 
regi är emellertid paradoxalt. Folkrörelserna har under det gångna se-
klet i mångt och mycket varit bärare av det ”nationella projektet”. 
De har haft den betydelsefulla uppgiften att skapa ett svenskt demo-
kratiskt medborgarskap. Genom aktivt deltagande i folkrörelser antas 
medborgare ha varit med om att forma en bestämd medborgaranda, 
som är både svensk och demokratisk. Härigenom sägs medborgare 
ha ”utvecklat” de förmågor och dygder, den grundläggande känsla av 
ansvar och gemenskap, som ett demokratiskt styre anses kräva, detta 
samtidigt som de har ”fostrats till svenskhet”. Inom folkbildningen 
odlas fortfarande myter om ”svenskarna” som ”världens mest vetgi-
riga, engagerade och upplysta folk” (Folkbildningsförbundet 2007), 
en karakterisering som i mångt och mycket påminner om svunna ti-
ders nationella symbolik. Denna nationaldemokratiska självförståelse 
framträder på ett särskilt tydligt sätt just i mötet med ”invandrare” 
– eller för den delen ”utlandet”. I mötet med ”invandrare” aktuali-
seras och tydliggörs antaganden och strävanden som annars sjunkit 
in i repertoaren av kollektiva självklarheter. I namn av solidaritet och 
utveckling mo biliseras en rad föreställningar om de ”främmande in-
vandrarna” – som kulturellt annorlunda, bakåtsträvande, patriarkala 
– för att iscensätta och legitimera allehanda tekniker för att runtom i 
samhället skola ”nya” (svenska) demokratiska medborgare. Lärandet 
är emellertid i allt väsentligt enkelriktat och hierarkiskt – från oss till 
dem. 

Det är viktigt att ständigt kritiskt granska en sådan nationell sym-
bolik och inte ta den för given som ett naturgivet inslag i det sociala 
och politiska landskapet. Även om det inom en rad olika folkrörelser 
finns starka tendenser till normalisering av ”svenskhet”, där demo-
kratiskt medborgarskap mer eller mindre direkt sammanflätas med 
”den svenska nationen”, så behöver vi emellertid påminna oss om att 
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rörelserna som sådana inte är några slutna system där det råder total 
samstämmighet. Rörelserna är snarare arenor där det förs en ständig 
kamp om dagordningen och utrymmet, där inte minst ”invandrare” 
själva är aktivt involverade i maktutövningen (Mulinari & Neergaard 
2004). 

En uppgörelse med kvarlevorna av forna tiders idéer om nationell 
överlägsenhet är också i vardande inom olika rörelser – däribland fack-
förenings- och kvinnorörelsen. I denna uppgörelse handlar det om att 
finna former för gemenskap och identifikation, det vill säga medbor-
garskap, bortom det nationella medborgarskapandets doktrin, en idé 
om solidaritet som en revolutionär process (en kollektiv strävan efter 
det som för närvarande inte anses möjligt) och inte som en evolutio-
när process (en disciplinerande strävan efter att ”andra” ska anpassa 
sig och bli som ”vi”). Även om styrkeförhållandena fortfarande må 
vara ojämna så är utfallet av kampen om att definiera det demokra-
tiska medborgarskapets innebörder allt annat än given på förhand.
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Den nordiske udviklingsmodel 
udfordres

Drude Dahlerup 

Norden har længe været anset for en model, når det gælder kvinde-
repræsentation i politiske forsamlinger. Mange steder i verden har 
kvindeorganisationerne fremhævet udviklingen i Norden som et for-
billede. Norden ligger da også i toppen med et gennemsnit på 41.6 
procent kvinder i parlamenterne, mens verdensgennemsnittet kun er 
19,4 procent (2010: www.ipu.org). I de seneste år er Norden som 
model imidlertid blevet udfordret af, hvad der er blevet kaldt fast track 
modellen (Dahlerup & Freidenvall 2005).

I Norden er udviklingen i kvindernes andel af pladserne i de folke-
valgte politiske forsamlinger foregået gradvist efter en skridt-for-skridt 
model. Kvindeandelen er steget langsomt, ofte 2-3 procentpoint pr. 
valg. Aldrig er der i noget nordisk land sket større spring i kvinde-
repræsentationen end maximalt 8-9 procentpoint ved et enkelt valg 
(Freidenvall, Dahlerup & Skjeie 2006). I dag finder man rundt om-
kring i verden lande, som ved hjælp af kvotering foretager historiske 
spring i kvinderepræsentationen. 

I Costa Rica betød en stramning af kvoteringsloven med krav om 
40 procent kvinder på de ’valgbare’ pladser, at kvinderepræsentatio-
nen ved valget i 2002 steg voldsomt, fra 19.3 procent til 35.1 procent. 
Ved det første demokratiske valg i Sydafrika efter Apartheid-styrets 
fald blev kvinderepræsentationen 25 procent på grund af frivillig par-
tikvotering i det dominerende parti, ANC. I Argentina steg kvinde-
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andelen på femten år fra 6 til 40 procent, mens Ecuador, også ved 
hjælp af kvotering, på ti år sprang fra 4 til 28 procent (Araujo & 
García 2006; Tripp, Konate & Lowe-Morna 2006; Rios Tobar 2008; 
www.quotaproject.org). Sådanne spring i kvinderepræsentationen – a 
gender shock  – har de nordiske lande aldrig oplevet. 

Stemmeretskvindernes forventninger

Modeller over den historiske udvikling konstrueres som regel med 
historien i bakspejlet, det vil sige på baggrund af den faktiske histo-
riske udvikling. Man må derfor spørge, om de kvindeorganisationer 
som kæmpede for valgretten i Norden også forudså, at udviklingen i 
kvinderepræsentationen ville blive langsom og gå over mange år? 

I dag er den gradvist fremadskridende udvikling i kvinderepræsen-
tationen dybt indarbejdet i den nordiske forestilling om ligestilling. 
Forestillingen har to led: For det første, at ligestillingen vil gå stadig 
fremad i takt med samfundets udvikling. Skjeie og Teigen taler om 
en “rejse-metafor” i nordisk ligestillingsforståelse (2003). For det an-
det har vi vænnet os til, at denne udvikling går gradvist, ikke i store 
spring. Denne inkrementalisme kendetegner de nordiske lande gene-
relt, ikke bare på ligestillingsområdet.  

Men hvad tænkte stemmeretskvinderne? Vidnesbyrdene herom er 
få. Men i hvert fald når det gælder Danmark kan man i teksterne 
fra dengang finde en forventning blandt stemmeretskvinderne om en 
30-40 procents kvinderepræsentation i løbet af en kortere årrække! 
Den faktiske udvikling blev en stor skuffelse for mange af de kvinder, 
som stod i forreste linie i arbejdet for stemmeretten1 (Dahlerup 1977; 
1978).

1 Skuffelsen gjaldt ikke kun kvindeandelen. Bitterheden var størst blandt 
dem, der som Dansk Kvindesamfunds redaktør, Gyrithe Lemche stod for 
den linie, at kvinderne skulle ind i politik for at præge politikken med nye 
og anderledes værdier. Elna Munch, lederen af Landsforbundet for Kvin-
ders Valgret, og blandt de første 4 kvinder, indvalgt i det danske Folketing,
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Skridt-for-skridt modellen hviler på den antagelse, at der først må 
ske en udvikling af kvindernes positioner i de civile liv, før de kan 
få en ligelig repræsentation i Rigsdag og de kommunale råd. Inden 
for denne model forklares den lave kvinderepræsentation med kvin-
dernes svagere sociale position. Først må kvinderne uddannes og ud 
på arbejdsmarkedet i betroede stillinger, og først derefter kan de få 
betroede stillinger i politikken (Dahlerup & Freidenvall 2005; 2008). 
Dette var og er stadig en udbredt forståelse af mekanismerne bag ud-
vikling i kvinderepræsentationen i politikken.  

Men spørgsmålet er, om stemmeretskvinderne så det på samme 
måde? Det gjorde de næppe. Bag forventningen om en snarlig høj 
kvinderepræsentation lå uden tvivl den opfattelse, at der allerede 
dengang kvinderne fik stemmeret var mange velkvalificerede og vel- 
egnede kvinder i de nordiske samfund. Mange dygtige kvinder fandtes 
da også allerede dengang i betroede stilling, f.eks. i velgørenhedsorga-
nisationerne, inden for skolevæsenet, i fagforeningerne og i kvinde- 
organisationerne. 

Den gradvise udvikling i kvinderepræsentationen

Baggrunden for skuffelsen blandt kvindeorganisationerne var reel 
nok. Gennem hele mellemkrigstiden forblev kvinderepræsentationen 
i de nordiske lande ekstrem lav, mellem 1-4 procent, både til parla-
ment og de kommunale råd i gennemsnit (Haavio-Mannila 1983; 
Dahlerup & Hvidt 1990; Bergqvist 1999). Finland var undtagelsen 

 stod som eksponent for den alternative linie i valgretskampen, nemlig at 
kvinderne skulle dele sig efter politiske anskuelser og søge ind i de eksiste-
rende politiske partier. ”Tal aldrig om det, tænk altid på det”, sagde Gy-
rithe Lemche om den kontroversielle ide om at skabe et kvindeparti. Ved 
det første kommunalvalg, hvor kvindernes havde stemmeret, var der blevet 
oprettet over 40 såkaldte ’Kvindelister’ rundt omkrig i kommunerne. Ved 
de følgende kommunalvalg faldt antallet. Til rigsdagsvalgene blev der al-
drig oprettet et kvindeparti (Wamberg 1990; Dahlerup 1977).
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med en kvindeandel fra starten i 1907 og gennem hele mellemkrigsti-
den på omkring 10 procent. Det faktum, at finske kvinder og mænd 
fik stemmeret samtidig kan måske ses som en af forklaringerne på 
Finlands særstilling. I de øvrige nordiske lande handlede det om “den 
obligatoriske kvinde”. De største partier opstillede hver stort set én 
kvinde i en sikker kreds og dermed forventedes ’kvinden’ at være re-
præsenteret.

Kvindeorganisationerne inden for de politiske partier, som i mel-
lemkrigstiden udvikledes med rivende fart og i 40’erne og 50’erne 
var blevet masseorganisationer med titusindvis af medlemmer, påtog 
sig opgaven at udvikle og uddanne kvinderne til politiske medbor-
gerskab. Mange kvindelige politikere, men dog ikke alle, trådte deres 
politiske barnesko i de politiske kvindeorganisationer og – udvalg. 
Samtidig pressede disse organisationer på for at få moderpartierne til 
at opstille flere kvinder. Men antagelsen om, at det var kvinderne, der 
behøvede at ændre sig, ikke primært partierne, havde bidt sig fast, 
også blandt lederne i kvindeorganisationerne selv.

“Endelig har kvinderne taget sig sammen”, skrev det danske kvin-
deblad, Tidens Kvinder, da kvinderepræsentationen ved valget til Fol-
ketinget i 1945 steg fra kun 2 til i alt 8 kvinder. Selv om der kun 
var tale om 5.4 procent kvinder, var dette et historisk højdepunkt. 
Denne udtalelse må anses for typisk for den måde kvindernes under-
repræsentation blev betragtet på – det var kvinderne, der skulle tage 
sig sammen. Bag “fast track modellen” ligger i princippet, som vi skal 
se senere, en hel anderledes opfattelse af, hvorfor kvinderne er under-
repræsenteret.

 I 1940’erne begyndte kvinderepræsentationen langsomt at stige, 
men det egentlige gennembrud kom i 1970’erne, i Island dog først 
i 1980’erne. Det var først nu de nordiske lande begyndte at nå en 
kvinderepræsentation i politikken, som gav genlyd over hele verden. 
Kvindeandelen nåede nu over 20 procent, og i 1980’erne og 90’erne 
kom man over 30 procent (Raum 1995). I dag er kvinderepræsenta-
tionen i de nordiske parlamenter i gennemsnit 41.6 procent. Først 
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Sverige, derefter Finland og endelige Island har nu passeret 40 pro-
cents grænsen, mens Norge og Danmark ved de seneste valg har stået 
noget i stampe og nu efter seneste valg har en kvindeandel på 38-39 
procent. Ved kommunalvalgene ligger Danmark lavest med kun 32 
procent kvinder i kommunerne set under ét, mens Sverige ligger højst 
med 42 procent (Freidenvall 2006; Dahlerup 2008). 

Også når det gælder kvindelige ministres antal i de nordiske re-
geringer, har vi oplevet en gradvis, men stadig stigende kvindeandel. 
Hvad man kan kalde “det politisk acceptable minimum af kvinder” 
har gradvist ændret sig i opadgående retning. I dag kan ingen nord-
isk regering tillade sig at have under 30 procent kvinder, ja, i Norge 
og Sverige ligger det acceptable minimum formentlig på 40 procent 
kvinder. Først efter nogle valg kan det vurderes, om den nyeste udvik-
ling i Island (42 % kvinder i regeringen) og Finland (60 %) har skabt 
en ny institutionaliseret norm vedrørende kvindeandelen i regeringen 
i disse lande.

Norden udfordres

I dag udfordres Norden af udviklingen i en række andre lande på 
kloden, ikke mindst af lande fra det globale syd. I mange, mange år lå 
de nordiske lande sammen med Holland alene på toppen af verdens-
ranglisten, når det gælder kvinderepræsentation i parlamentet. Det er 
ikke længere tilfældet. Siden 2003 har Rwanda ligget som nummer et, 
og ved det seneste valg, i 2008, blev Rwanda oven i købet det første 
land i verden med kvindeflertal i parlamentet (56.3 %). Nummer 2 
er Sverige (45.0 %), derefter følger som nummer 3, Sydafrika (43.2 
%). De fem nordiske lande befinder sig stadig blandt i toppen, nemlig 
blandt de øverste 15 lande, men deres ubestridte førerstilling er ud-
fordret. Det er naturligvis kun positivt, at så mange nye lande har fået 
en kraftig stigning i kvinderepræsentationen. (www.ipu.org)
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Det er bemærkelsesværdigt, at de nye lande på i toppen af ranglisten 
alle anvender kvotering i en eller anden form. De tre mest alminde-
lige typer af kvotering er alle repræsenterede blandt toppens lande. 
Reserverede pladser for kvinder anvendes bl.a. i Rwanda, Uganda og 
Burundi. Kandidatkvotering ved lov, f.eks. med et krav om at mindst 
30 procent af kandidater skal være kvinder, sammen med specifikke 
regler for deres rangorden, anvendes i det meste af Sydamerika, samt 
i bl. a. Spanien, Frankrig og Belgien. Endelig anvendes frivillig kan-
diddatkvotering af visse partier, oftest centrum eller venstrepartier, 
bl. a. i Sverige, Norge og Sydafrika (Dahlerup & Freidenvall 2009, 
www.quotaproject.org). 

Alternativ problemforståelse

Fast track modellen anvendes i beskrivelsen af en udvikling karakteri-
seret af hurtige spring i kvinderepræsentationen eller som betegnelse 
for en policy, ikke mindst om kvoteringspolitik. Men bag anvendel-
sen af kvotering kan i princippet også ligge en alternativ forståelse 
af, hvorfor kvinder, eller andre grupper, så som etniske minoriteter 
eller indvandrede, er under-repræsenterede. Konstrueret som to ide-
altyper hviler skridt-for-skridt modellen på den opfattelse, at det er 
kvindernes mangel på ressourcer, som er hovedproblemet bag under-
repræsentationen, mens fast track modellen går ud fra, at der findes 
åbne eller skjulte udelukkelses-mekanismer i de politiske institutio-
ners måde at fungere på (Dahlerup & Freidenvall 2005). 

Kvotering i politikken tvinger de politiske partier til seriøst at re-
kruttere flere kvinder. Dermed lægges ansvaret for under-repræsenta-
tionen ikke på kvinderne, men på partierne. Samme argumentation 
kan anvendes om andre under-repræsenterede grupper. Forskningen 
har vist, at det er partierne, som er de reelle gate-keepers, ledvogtere til 
valgte positioner, fordi partierne kontroller selektion og nomination. 
Selv i valgsystemer med personvalg har partierne det afgørende ord, 



253

fordi de er dem, der udvælger og placerer kandidaterne i gode eller 
dårlige valgkredse samt højt eller lavt på valglisterne. Derved er det 
også partierne, som kan ændre kvindernes eller minoriteternes under-
repræsentation, hvis de vil (Caul 1999; Norris 2004; Dahlerup & 
Freidenvall 2008).

Denne alternative problemforståelse, at det er partierne, ikke 
primært kvinderne, som har haft og stadig har hovedansvaret for 
kvindernes underrepræsentation, lægger byrden for forandring på 
dem, der kontrollerer rekrutteringen til politiske poster. Det er ikke 
primært kvinderne, men partierne, som “må tage sig sammen”, hvis 
der skal opnås kønsbalance i de politiske forsamlinger.
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Køn, politik og medborgerskab. 
Udfordringer og dilemmaer

Birte Siim 

Kvinders stemmeret er nøglen til kvinders demokratiske medbor-
gerskab og politiske rettigheder, som var et redskab i kampen for po-
litisk magt og indflydelse. Politisk medborgerskab er både et mål i sig 
selv og et middel til at udvide kvinders civile og sociale rettigheder. 
Den politiske udvikling i de nordiske lande kan bruges som en ind-
gang til at tematisere nye udfordringer og dilemmaer knyttet til køn 
og medborgerskab fra et teoretisk, politisk og normativt perspektiv. 
For eksempel om forholdet mellem borgernes politiske repræsenta-
tion, indflydelse og magt i alle dele af samfundslivet og om mulig-
hedsbetingelser for et inkluderende demokrati, som omfatter både 
kvinder og marginaliserede grupper. 

I det følgende peges først på en række de nordiske særtræk, som har 
betydet, at kvinder gennem de sidste 20- 30 år har fået adgang til den 
politiske elite og indflydelse i de politiske institutioner. Dernæst dis-
kuteres, hvilken betydning kvinders politiske repræsentation har, spe-
cielt om det har bidraget til at gøre demokratiet mere inkluderende i 
forhold til marginaliserede grupper, fx indvandrer- og flygtningegrup-
per. Afslutningsvis diskuteres nye udfordringer og dilemmaer for de 
nordiske demokratier, og det hævdes, at Norden har mistet sin status 
som en model for kvinders inklusion som lige medborgere.  
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Medborgerskab, køn og klasse: Nordiske særtræk 

Norden præsenteres ofte som en særlig case i forhold til kvinders de-
mokratiske rettigheder, fordi det her lykkedes kvinder at få stemmeret 
og få adgang til den politiske elite tidligere end i andre demokratiske 
lande. Hvilke faktorer har bidraget til inkludere kvinder i de politiske 
institutioner som demokratiske medborgere? 

Den politiske udvikling i Norden illustrerer, at kampen for kvinders 
lige medborgerskab ikke følger en bestemt udviklingslogik. Kvinders 
tidlige politiske stemmeret – i Norge og Finland 1905, i Danmark 
1915 og Sverige 1918 – skabte mod forventning ikke et  ‘spill-over’ 
i forhold til politisk repræsentation, indflydelse og magt. Politisk re-
præsentation påvirkes af politiske og diskursive mulighedsstrukturer, 
herunder også af kvinders politiske mobilisering og alliancer i den ci-
vile samfund. Kvinders forskellige klassepositioner bidrog til en split-
telse i kvindebevægelsen i en borgerlig og socialistisk afdeling, og de 
største kvindeorganisationer var i Mellemkrigstiden ofte dybt uenige 
om prioriteringen af centrale socio-økonomiske og (kvinde)politiske 
spørgsmål, fx den abort og prævention. 

De nordiske demokratier åbnede sig først for bøndernes og arbej-
deres bevægelser, og efter 1970 skete der en ny åbning i forhold til 
de nye sociale bevægelser, herunder kvindebevægelsen. Det radikale 
brud kom dog først i begyndelsen af 1990erne, hvor kvinders politis-
ke repræsentation voksede steg til 30 og 40 procent. Den vellykkede 
inklusion af kvinder i de politiske institutioner forklares ofte med et 
positivt samspil mellem kvinders organisationer og de politiske insti-
tutioner. Mellem kvindebevægelsens evne og vilje til at påvirke den 
politiske dagsorden og udvikle kvinders demokratiske kompetencer 
på den ene side, og de politiske partiers evne og vilje til at mobilisere 
og organisere kvinder som demokratiske medborgere og integrere de-
res særlige erfaringer og krav i partiernes politik. Ofte fremhæves den 
politiske mulighedsstruktur i form af en egalitær politsk kultur med 
stærk vægt på social og politisk lighed og de relativt åbne politiske 
institutioner (Siim 2000). 
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Kvinderetsforkæmpere, fx den danske politiker Bodil Koch, argumen-
terede for, at kvinder kunne spille en central rolle som brobyggere mel-
lem den offentlige og private arena, fordi politik er – eller burde være 
– forbundet med kvinders hverdagsproblemer (Fiig & Siim 2008). 
Nordiske kønsforskere argumenterer for, at der eksisterer en skandi-
navisk kønspolitisk model baseret på et samspil mellem bevægelsernes 
aktiviteter ’fra neden’ og politiske institutioners respons ’fra oven’ har 
været nøglen til kvinders politiske inklusion og at kønslighed og kvin-
despørgsmål på den måde er blevet institutionaliseret på som en del af 
den politiske dagsorden (Bergqvist et al. 1999). Statsfeminisme opfat-
tes i det perspektiv som en væsentlig drivkræft bag udviklingen af et 
program for ’women-friendly policies’, som bl.a. omfatter offentlige 
politikker rettet mod pasning af børn, gamle, syge og handikappede 
(Hernes 1987; Borchorst & Siim 2008).

Medborgerskab, køn og multikulturalisme

Nordiske kvinder udgør mellem ca. 40 og 50 procent de nationale 
parlamenter og regeringer,1 og forskere fremhæver, at kvinders inklu-
sion som lige medborgerne udgør et skift i den politiske kultur, lige-
som det er blevet et centralt element i forestillingen om de Norden 
som en demokratisk og kønspolitisk model. Den politiske udvikling 
rejser to kritiske spørgsmål: Det ene er, hvilken betydning kvinders re-
præsentation har for deres politiske magt og inklusion som lige med-
borgere i andre dele af samfundslivet? Det andet er, om demokratiet 
virkelig er inkluderende i forhold til marginaliserede grupper? 

Det første spørgsmål angår forholdet mellem kvinders politiske re-
præsentation og deres indflydelse på andre centrale samfundsarenaer. 
Kønsforskere har peget på den manglende kønsbalance i politisk magt 
og i det private erhvervsliv, akademia og i medierne. De nordiske lan-

1  I Danmark ser kvinders repræsentation dog ud til at være stagneret, da kvinder ved 
de sidste tre valg fik 38 % af Folketingets mandater (Fiig & Siim 2008). 
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de har været relativt lydhøre over for krav fra de sociale bevægelser, og 
det er derfor et problem for kvinders lige medborgerskab, at der siden 
1990erne er sket en fragmentering af kvindebevægelsen og en svæk-
kelse af alliancen mellem kvinder i og uden for de politiske institu-
tioner. Det har påvirket kvinders politiske indflydelse og magt, at der 
ikke længere er en pression ’nedefra’, fx fra kvindegrupper og -netværk 
i det civile samfund, til at sætte kønspolitiske spørgsmål på den poli-
tiske dagsorden, ikke mindst for den danske model, der er den mest 
’bevælgelsesorienterede’ nordiske model (Christensen & Siim 2001). 

Det andet spørgsmål angår sammenvævningen af køn og etnicitet 
og tematiserer de voksende kulturelle forskelle og sociale og politiske 
uligheder mellem nordiske kvinder og etniske minoritetskvinder med 
oprindelse fra 3.lande uden for EU, USA, Australien og Canada. Den 
voksende indvandring repræsenterer en demokratisk udfordring for 
Norden, ikke mindst fra et kønsperspektiv. Globalisering, europæise-
ring og voksende immigration til de nordiske lande har siden 1980erne 
skærpet sociale og politiske uligheder mellem etnisk nordiske kvin-
der og flygtninge- og indvandrerkvinder. De etnisk nordiske kvinder 
er i dag godt repræsenteret i de politiske partier, med undtagelse af 
de populistiske højrefløjspartier. Det er et demokratisk problem, at 
kvinders inklusion i politik ikke omfatter alle kvindegrupper. Ind-
vandrerkvinders sociale og politiske marginalisering repræsenterer en 
udfordring både for de politiske partier og for kønsforskningen. I et 
kønspolitisk perspektiv rejser det spørgsmål om magt og indflydelse, 
og om hvem der har ret til at repræsentere kvinder, kvindeinteresser 
og kvindespørgsmål.

På trods af forskelle eksisterer der i alle de nordiske lande et demo-
kratisk dilemma mellem majoritetskvindernes inklusion i politik og 
indvandrerkvindernes politiske maginalisering (Siim & Skjeie 2008). 
Etniske minoritetskvinder er generelt marginaliseret i den politiske 
elite og i den offentlige debat selv om de ofte er aktive i frivillige 
organisationer i det civile samfund og i lokalsamfundet. For flygt-
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ninge- og indvandrerkvinder spiller kampen mod diskrimination ift. 
race/etnicitet og for lige civile rettigheder, fx retten til at praktisere sin 
religion, en voksende rolle. Der eksisterer også et ligestillingsdilemma 
en tendens til at ligestillingspolitik opsplittes i to adskilte områder: Et 
område, der retter sig primært mod indvandrerkvinder, fx tvangsæg-
teskab og familiesammenføring, og et andet, der retter sig mod majo-
ritetens kvinder, fx kvinders lederskab i bestyrelser, råd og nævn (Siim 
& Borchorst 2008). 

Har de nordiske lande mistet sin status dom kønspolitisk og 
demokratisk model?

De Nordiske lande oplever i disse år voksende problemer med at in-
kludere indvandrere og flygtningegrupper som lige medborgere og 
anerkende deres kulturelle og religiøse diversitet. På trods af på trods 
af stærke ligestillings- socialpolitiske traditioner er der ingen af de 
Nordiske lande, der kan leve op til visionerne om et samfund ‘where 
injustice on the basis of gender would be largely eliminated without 
an increase in other forms of inequality, such as among groups of 
women’ (Hernes 1987:15). Jeg vil på den baggrund hævde, at Nor-
den har mistet sin status som kønspolitisk model for et lige med-
borgerskab. Den voksende immigration rejser nye udfordringer og 
dilemmaer til de nordiske demokratier om lighed og anerkendelse af 
forskellighed. Den politiske udvikling stiller også krav til kønsforsk-
ningen, fx om at tematisere samspillet mellem medborgerskab og im-
migration og undersøge nye former for ulighed mellem majoriteten 
og sociale og kulturelle minoritetsgrupper. Det er en af forklaringerne 
på, at begrebet intersektionalitet, som refererer til sammenvævningen 
mellem ulighed i forhold til køn og andre former for sociale og poli-
tiske uligheder, bl.a. i forhold til etnicitet og race, er kommet på den 
forskningsmæssige og politiske dagsorden i Norden.



261

Referencer

Bergqvist Christina, Anette Borchorst, Ann-Dorte. Christensen, 
Nina Raaum, Viveca. Ramstedt-Silén & A. Styrkasdottir (eds.), 
1999, Equal Democracies? Gender and Politics in the Nordic Countri-
es, Oslo: Universitety Press

Borchorst, Anette & Birte Siim, 2008, ““Woman-friendly Policies 
and State Feminism: Theorising Scandinavian Gender Equality”. 
Feminist Theory, No. 2, pp 207-224

Christensen, Ann-Dorte & Birte Siim, 2001, Køn, demokrati og mo-
dernitet – mod nye politiske identiteter, Kbh: Hans Reitzels Forlag.

Fiig, Christina & Birte Siim, 2008, “Democratisation of Denmark – 
the Political Inclusion of Women”, FREIAs Research Series No 67 (to 
be published by BRILL).

Hernes, Helga Maria, 1987, The Welfare State and Women Power, 
Oslo: Scandinavian University Press.

Siim, Birte, 2000, Gender and Citizenship. Politics and Agency in 
France, Britain and Denmark, Singapore: Cambridge University 
Press.

Siim, Birte & Hege Skjeie, 2008, ”Tracks, intersections and dead 
ends. State feminism and multicultural retreats in Denmark and 
Norway”. Ethnicities, No. 3, pp 322-44.

Siim, Birte & Anette Borchorst (forthc). “The multicultural challenge 
to the Danish Welfare state –  intersections of gender equality with 
diversity” in Åsa Lundqvist & Janet Fink ed. Changing Relations of 
Welfare: Family, Gender and Migration in Britain and Scandinavia, 
Ashgate.



262

Samtidshistoriska frågor

Samtidshistoriska institutet, SHI.

I skriftserien publiceras redigerade utskrifter från vittnesseminarier, 
aktuell forskning samt konferensrapporter inom det samtidshistoriska 
området.

Information om serien: www.sh.se/shi
Beställningar: publications@sh.se
De flesta titlarna i serien finns att hämta i fulltext, gratis, i Digitala 
Vetenskapliga Arkivet, DiVA, http://www.diva-portal.se.

Några av titlarna i serien har utgivits i samarbete med CBEES, (Cen-
tre for Baltic and East European Studies) vid Södertörns högskola.

Ansvarig för arbetet med skriftserien är professor Torbjörn Nilsson, 
torbjorn.nilsson@sh.se. 

Skriftserien sammanfattar och diskuterar viktiga samtidshistoriska 
skeenden och problem. I serien publiceras redigerade utskrifter från 
vittnesseminarier, forskningsrapporter samt konferensrapporter. 
Skrifterna kan beställas från publications@sh.se. De flesta skrifter i 
serien finns också att hämta i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, 
http://www.diva-portal.se.



263

Nr 1 Olof Palme i sin tid. red. Kjell Östberg

Nr 2 Kvinnorörelsen och ’68. red. Elisabeth Elgán

Nr 3 Riv alla murar! Vittnesseminarier om sexliberalismen och om Pock-
ettidningen R.. red. Lena Lennerhed
Nr 4 Löntagarfonderna – en missad möjlighet. red. Lars Ekdahl

Nr 5 Dagens Nyheter och ’68. Minnesseminarium över Sven-Erik Lars-
son. Vittnesseminarium om DN och ’68. red. Alf W Johansson

Nr 6 Kvinnorna skall göra det! Den kvinnliga medborgarskolan på Fo-
gelstad – som idé, text och historia. red. Ebba Witt Brattström och Lena 
Lennerhed 

Nr 7 Moderaterna marknaden och makten – svensk högerpolitik under 
avregleringens tid, 1976–1991. Torbjörn Nilsson

Nr 8 Upprorets estetik. red. Lena Lennerhed

Nr 9 Revolution på svenska – ett vittnesseminarium om jämställdhetens 
institutionalisering, politisering och expansion 1972–1976. red. Anja 
Hirdman
Nr 10 En högskola av en ny typ? Två seminarier kring Södertörns hög-
skolas tillkomst och utveckling. red. Mari Gerdin och Alf W Johansson

Nr 11 Hur rysk är den svenska kommunismen? Fyra bidrag om kom-
munism, nationalism och etnicitet. red. Mari Gerdin och Kjell Östberg

Nr 12 Ropen skalla – daghem åt alla! Vittnesseminarium om daghems-
kampen på 70-talet. red. Mari Gerdin och Kajsa Ohrlander



264

Nr 13 Makten i kanslihuset – Ett vittnesseminarium om ett Regerings-
kansli i förändring. red. Emma Isaksson och Torbjörn Nilsson

Nr 14 Partnerskapslagen – Ett vittnesseminarium om partnerskapslagens 
tillkomst. red. Emma Isaksson och Lena Lennerhed

Nr 15 Vägar till makten – statsrådens och statssekreterarnas karriärvägar.
Anders Ivarsson Westerberg och Cajsa Niemann 

Nr 16 Sverige och Baltikums frigörelse. Två vittnesseminarier om stor-
politik kring Östersjön 1991–1994. red. Thomas Lundén & Torbjörn 
Nilsson

Nr 17 Makten och trafiken i Stadshuset. Två vittnesseminarier om Stock-
holms kommunalpolitik. red. Torbjörn Nilsson

Nr 18 Norden runt i tvåhundra år. Jämförande studier om liberalism, 
konservatism och historiska myter. Torbjörn Nilsson, 2010.

Nr 19 1989 med svenska ögon. Vittnesseminarium om Östeuropas om-
vandling. red. Torbjörn Nilsson & Thomas Lundén, 2010
(Även i serien Baltic and East European Studies 13)



Samtidshistoriska institutet
Södertörns högskola
141 89 Huddinge

www.sh.se/shi

Samtidshistoriska frågor nr 21
Redaktör för serien: Torbjörn Nilsson
ISSN 1650-450x

ISBN 978-91-89615-21-2

Hur konstrueras politikens genusgränser i olika rum och för olika 
politikområden? Hur ser politikens genusgränser ut idag jämfört 
med tidigare? Och hur kan det bli i framtiden?

Dessa frågor var utgångspunkten för den nordiska konferensen 
Bortom rösträtten som utmynnat i denna antologi. Här presente-
ras aktuell forskning om kön, politik och medborgarskap i elva 
artiklar, skrivna av forskare från Sverige, Danmark och Finland 
inom ämnena historia, statsvetenskap, företagsekonomi och etno-
logi.

Lenita Freidenvall (red.) är statsvetare vid Stockholms universitet 
och Jose�n Rönnbäck (red.) är historiker vid Luleå tekniska 
universitet och Research Fellow vid Samtidshistoriska institutet, 
Södertörns högskola.

Sam
tidshistoriska frågor 21              Bortom

 rösträtten. Kön, politik och m
edborgarskap i N

orden

Bortom
rösträtten

Kön, politik och medborgarskap i Norden

Lenita Freidenvall & Jose�n Rönnbäck (red.)

Samtidshistoriska institutet


