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1.1 En ny sorts feminism? 

Inför valet 2018 efterlyste kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor en ny sorts 

feminism som tar jämställdhetsproblemen på allvar i TV4:s partiledarutfrågning. ” [Vi behöver 

en feminism] som inte bara sätter en käck etikett på sin regering och som sen inte tar tag i det 

faktum att kvinnor fortfarande får lägre betalt än män, har sämre pensioner och framför allt att 

kvinnor är mycket mer sjukskrivna än vad män är. Det är dom verkligt stora 

jämställdhetsproblemen, inte vad man leker med i förskolan”, sa Busch Thor i debatten (min 

kursivering).1 

Samtidig intygade moderaternas partiledare Ulf Kristersson att han numera börjat titulera 

sig som feminist. Under det senaste decenniet har det skett en nyetablering av begreppet 

feminism i den politiska offentligheten, inte minst i Sverige, och även högerpartier och deras 

företrädare har börjat prata om feminism. Det uppsving begreppet feminism började få under 

1990-talet var ett helt nytt fenomen. Men många feministiska forskare och sakkunniga varnade 

för att den nya utvecklingen inte skulle leda till bred uppslutning bakom en politik med 

feministisk prägel utan snarare en urvattning av feminism som politisk term.2  

Begreppet feminism har kommit att ta en betydligt större plats i det offentliga rummet 

idag än för bara några decennier sedan. Men det betyder inte att motståndet mot feminismen är 

borta eller att fördomar gentemot människor som kallar sig feminister inte längre finns kvar.3 

Ett viktigt uppdrag för forskningen är att studera hur politiker som tillkännager att de är 

feminister förstår ojämställdheten mellan könen. Busch Thors ”nya feminism” tycks involvera 

en blandning av autonomi, valfrihet och ett bemyndigande av kvinnor. Men framför 

partiledaren verkligen en ny sorts feminism som går utanför de vanliga feministiska 

inriktningarna? Denna uppsats ämnar besvara denna fråga genom en analytisk djupdykning i 

Busch Thors utspel under året innan riksdagsvalet i september 2018. 

 

1.2 Forskningsproblem  

Inför valet 2018 aktualiserades frågan om vem som skulle bli jämställdhetsminister i en 

eventuell framtida alliansregering. I diskussionen framfördes det att både kristdemokraterna 

                                                           
1 Utfrågningen val 2018, [video]. 2018. https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11417258 (Hämtad 2018-11-

19) 
2 Gemzöe, Lena. Feminism. 2 uppl. Stockholm: Bilda. 2014. s. 14. 
3 Gemzöe, Lena. Feminism. 2 uppl. Stockholm: Bilda. 2014. s. 15f. 

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11417258
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och liberalerna enligt dem själva vore lämpliga partier för posten. Samtidigt var de två 

partiernas ledningar skeptiska till att posten skulle tillfalla ett annat parti än just det egna.4 

I flera decennier har feministiska forskare diskuterat hur man ska förstå de nya anspråken 

på feminismen. Vissa forskare benämner den tid som vi nu lever i som en sorts postfeminism 

men det råder ingen konsensus om hur denna postfeminism ska definieras och termen används 

olika av olika forskare. De forskare som argumenterar för att det existerar en postfeminism gör 

en mer kritisk analys av samtiden än vad denna uppsats ämnar göra.  Forskare är alltså inte 

överens om de nya anspråk på feminismen vi ser idag är något positivt eller om det ska förstås 

som en regressiv politisk hållning som framförallt är antifeministisk.5  

Det verkar dock som att striden idag inte längre står mellan feminister och anti-feminister 

utan om innebörden av feminism och politiker på hela det politiska spektrat försöker vinna 

uppslutning bakom just sin definition av begreppet. Angela McRobbie skriver att de som 

argumenterar för att feminismen bör omdefinieras ofta menar att feminismen idag är föråldrad 

och överflödig och att jämställdheten till stor del redan är uppnådd.6 Samtidigt efterlyser många 

politiker, bland annat Ebba Busch Thor, en ny sorts feminism som ska passa den breda massan 

av kvinnor och ge utrymme för en ökad kvinnlig autonomi. Men Busch Thors feministiska 

anspråk lämnas inte okritiserade, inte ens från Alliansens håll.7 Det tycks som att de ideologiska 

konflikterna inom jämställdhetdiskursen i dag sker inom ramen för begreppet feminism i en 

högre utsträckning än tidigare då feminismen främst kritiserades av anti-feminister. På grund 

av detta blir det ännu viktigare att studera likheter och skillnader mellan olika former av 

feminism samt att analysera vilken slags feminism politiska representanter gör anspråk på att 

företräda.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att analysera den diskurs av feminism som Busch Thor förmedlar 

samt klargöra hur denna feminism kan tolkas i ljuset av forskning kring estetisk representation. 

                                                           
4 Lindstam, Martin. ’Här hettar det till mellan L och KD – om jämställdhet’. SVT Nyheter. 2018-09-05. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/het-debatt-om-jamstalldhet-mellan-l-och-kd (Hämtad 2018-11-08). 
5 Gill, Rosalind. Postfeminist media culture: Elements of a sensibility. European Journal of Cultural 

Studies, vol. 10 no. 2 (2007): 147–166, s. 147f. 
6 McRobbie, Angela. Post-Feminism and Popular Culture. Feminist Media Studies, vol. 4 no. 3 (2004): 255-264. 

s. 255. 
7 Se artikeln från SVT Nyheter om striden om en eventuell jämställdhetsministerpost i Alliansen: Lindstam, 

Martin. ’Här hettar det till mellan L och KD – om jämställdhet’. SVT Nyheter. 2018-09-05. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/het-debatt-om-jamstalldhet-mellan-l-och-kd (Hämtad 2018-11-08). 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/het-debatt-om-jamstalldhet-mellan-l-och-kd
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/het-debatt-om-jamstalldhet-mellan-l-och-kd
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Genom en diskursanalys kommer denna uppsats analysera huruvida Busch Thors ”nya 

feminism” skiljer sig åt från några idealtyper av feminism som liberalfeminism, 

radikalfeminism och särartsfeminism.  Det existerar idag många olika feministiska inriktningar 

och en viss feministisk diskurs kan innehålla inslag av många olika idéer och ideologier. Därför 

är inte syftet att klassificera Busch Thors feminism som en viss idealtyp utan istället att lyfta 

fram de likheter och skillnader som den så kallade nya feminismen uppvisar jämfört med de 

olika idealtyperna. Visar det sig att den ”nya feminismen” inte stämmer överens med någon av 

de idealtyper som tas upp genererar det ett intressant bidrag till forskningen. Om Busch Thors 

feminism visar stora likheter med en eller flera idealtyper är det också intressant eftersom det 

fortfarande är en tämligen ny företeelse att högerpartier anammar feminism som politiskt 

begrepp.  

Forskningsfrågan i denna uppsats är således:  Hur använder sig Busch Thor av begreppet 

feminism och hur kan denna så kallade nya feminism förstås utifrån några idealtypsdefinitioner 

av feminism?  

1.4 Kristdemokraternas tidigare jämställdhetssyn 

Inom samhällsvetenskapen studeras diverse texter oftast inte för att man ska första en text i sig 

utan för att få en förståelse för en kontext. En text är inom samhällsvetenskapen beroende av 

sin kontext och texten blir således ett uttryck för ett större sammanhang.8 Därför blir det också 

viktigt att en, innan en analys, undersöker och klargör det sammanhang som, i detta fall, Busch 

Thor verkar i. Hur har tidigare kristdemokratiska partiledare som Alf Svensson och Göran 

Hägglund förhållit sig till jämställdhet och begreppet feminism? Är den feminism som Ebba 

Busch Thor formulerar ett för partiet nytt ställningstagande eller går det att utröna likheter med 

de tidigare kristdemokratiska partiledarnas ställning i frågan?  

I en artikel för Göteborgsposten från 2010 beskrev den dåvarande kristdemokratiska 

partiledaren Göran Hägglund sin syn på jämställdheten. Hägglund lägger här fram en politik 

som han säger värnar om individers fria val och som syftar till att öka kvinnors frihet från den 

så kallade statliga åsiktseliten. Åsiktseliten kännetecknas av att den lägger sig i hur vanliga 

människor lever sina liv. Hägglund vänder sig mot kvotering synnerhet och tvång i allmänhet 

som medel för en ökad jämställdhet. Den syn Hägglund har på jämställdhet präglas av ett 

avståndstagande till statlig paternalism. Hägglund skriver: ”Är demokratin till för att främja 

                                                           
8 Boréus, Kristina. Texter i vardag och samhälle. I Handbok i kvalitativa metoder, Ahrne, Göran & Svensson, 

Peter (red.), 157–175. Stockholm: Liber. 2015. s. 175.  
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människors möjligheter till frihet och egenansvar - eller för att främja politikers möjligheter att 

tvinga människor att vara politiskt korrekta?”.9  

Den tidigare partiledaren för kristdemokraterna Alf Svensson uttrycker sin syn på 

jämställdhet i en motion till riksdagen år 2003. Svensson menar att kvinnors valfrihet länge har 

varit underordnad den valfrihet män har på grund av värderingar och strukturer som 

systematiskt missgynnar kvinnor. Det är enligt Svensson viktigt att undanröja de värderingar 

som sätter hinder för kvinnor och begränsar deras rättigheter. Det viktigaste för alla människor 

är att kunna göra sina egna livsval, därför argumenterar Svensson under 2003 för att den så 

kallade subsidiaritetsprincipen ska gälla inom jämställdhetspolitiken. De beslut man som 

medborgare är förmögen att ta på en lägre nivå, inom exempelvis familjen, ska inte fattas på en 

högre statlig nivå. Svensson m.fl. skriver i motionen: ”De större gemenskaperna, exempelvis 

staten, ska stödja de mindre gemenskapernas rätt att fullfölja sin uppgift.”10 Staten ska alltså 

finnas där som ett skydd som ser till att alla människor verkligen har samma möjligheter att 

styra sina egna liv. Redan vid denna tid fanns röster inom kristdemokraterna som 

argumenterade för att partiet skulle börja karaktäriseras som feministiskt, inte minst inom 

kvinnoförbundet, men dessa blev nerröstade av Svensson som inte ville förknippa sig själv med 

begreppet.11 Även Göran Hägglund motsatte sig att kalla sig själv feminist under sin tid som 

partiledare.12 

 

2. Tidigare forskning och teori 

2.1 Tidigare forskning 

I många årtionden har forskare debatterat vilken framtid feminismen har att vänta. Men trots att 

ämnet debatterats flitigt råder det som sagt ingen riktig konsensus kring hur man bör förstå de 

nya anspråk på feminismen som vi ser idag. Huruvida det existerar en konservativ feminism 

och hur denna feminism skulle definieras råder det också delade meningar om bland 

                                                           
9 Hägglund, Göran. ’Tvång är tvång – inte jämställdhet’. Göteborgsposten. 2010-03-29. 

http://www.gp.se/debatt/tv%C3%A5ng-%C3%A4r-tv%C3%A5ng-inte-j%C3%A4mst%C3%A4lldhet-1.996719 

(Hämtad 2018-12-20). 
10 Motion 2003/04:A371. Jämställdhet. 
11 Hanson, Matilda & Rydén, Daniel. ’Schymans tal slagträ i striden om kvinnorna’. Sydsvenskan. 2002-02-18. 

http://web.retriever 

info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050859200202187130d48825d46ea0

8b04b781a567203a&serviceId=2 (Hämtad 2018-12-18) 
12 Munck, Anders. ’Hägglund i SVT: ”Jag är ingen feminist”’. Aftonbladet. 2010-08-31. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J164qm/hagglund-i-svt-jag-ar-ingen-feminist (Hämtad 2018-12-28) 

http://www.gp.se/debatt/tv%C3%A5ng-%C3%A4r-tv%C3%A5ng-inte-j%C3%A4mst%C3%A4lldhet-1.996719
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/J164qm/hagglund-i-svt-jag-ar-ingen-feminist
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feministiska forskare. När de amerikanska och konservativa politikerna Sarah Palin och Carly 

Fiorina vid olika tillfällen gick ut och hävdade att de är feminister under 2000-talet utlöste det 

livliga diskussioner om vem som kan vara feminist. Många var skeptiska till om konservativa 

representanter överhuvudtaget kan sägas vara feminister eller om dessa människor snarare bör 

ses som könsmedvetna politiska aktörer som organiserar och representerar kvinnor. Vissa 

feministiska forskare menar att konservativa kvinnor som kallar sig feminister försöker 

omforma och erövra feminismen så att den passar konservativa intressen.13 Huruvida 

konservativa politiker kan vara feminister eller inte lämnas till andra forskare att avgöra. Det är 

fortfarande relevant att undersöka hur konservativa representanter formulerar sin syn på 

feminism och kvinnors intressen. När politiker som säger att de representerar kvinnors intressen 

också kallar sig själv för feminister utmanar dessa människor betydelsen av feminism inom en 

jämställdhetsdiskurs och därmed blir deras anspråk viktiga att undersöka.14 

En stor del av forskningen om postfeminism har skett genom analyser av populärkultur. 

Filmer, böcker och tidningar med kvinnor som målgrupp har i stor utsträckning varit föremål 

för en mängd olika diskursanalyser. Även politiker och policyförslag har analyserats mer 

ingående för att undersöka om det existerar en konservativ feminism. Då politiska partier och 

policyförslag varit föremål för en feministisk analys har fokus oftast legat på högerpartier som 

sverigedemokraterna eller nazistiska nordiska motståndsrörelsen i Sverige eller det 

republikanska partiet i USA. 

Ronnee Schreiber är en av många forskare som studerat de konservativa anspråk på 

feminismen som hon menar att man kan urskilja i USA idag. Schreiber skriver mer specifikt 

om konservativa kvinnors öppning för samtal om kvinnors intressen och betydelsen av 

feminism inom det republikanska partiet. I sin artikel Is There a Conservative Feminism? An 

Empirical Account undersöker hon genom djupintervjuer hur konservativa folkvalda och 

opinionsbildande kvinnor själva förstår sin relation till feminism. De flesta av de konservativa 

kvinnorna Schreiber intervjuar identifierar sig inte som feminister och de betraktar inte heller 

konservativ feminism som rätt benämning av deras rörelse. Det de flesta av de konservativa 

kvinnorna gör är att hävda att de representerar en könsmedveten politik som tar hänsyn till 

kvinnors intressen. Schreiber menar att det är viktigt att undersöka hur konservativa kvinnor 

                                                           
13 Schreiber, Ronnee. Is There a Conservative Feminism? An Empirical Account. Politics & Gender. vol. 14 no. 

1 (2018): 56–79. s. 56ff. 
14 Schreiber, Ronnee. Is There a Conservative Feminism? An Empirical Account. Politics & Gender. vol. 14 no. 

1 (2018): 56–79. s. 59. 
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tolkar och uttrycker sin medvetenhet kring kön eftersom detta har betydelse för 

representationen. När konservativa kvinnor framför sina åsikter som konservativa feminister 

utmanas feminismens betydelse och feministiska intressen från ett helt nytt håll.15  

För att förstå konservativ feminism behöver man ha i åtanke att det existerar två 

sinsemellan väldigt olika former av konservativism. Socialkonservativa väljare i USA arbetar 

ofta för policyförslag som involverar förbud mot abort, samkönade äktenskap och pornografi 

och de framhåller också ofta de biologiska skillnaderna mellan könen. Ekonomiskt 

konservativa väljare värderar frihandel, avreglering och låga skatter högt. Eftersom denna 

ideologi ligger nära libertarianismen är dessa väljare oftast inte intresserade av aktivism som 

involverar att förbjuda samkönade äktenskap eller abort. Det finns därmed två tillsynes väldigt 

olika hållningar inom konservatismen.16   

Bland de konservativa kvinnliga representanter som Schreiber intervjuar finns det två 

grupper med olikartad karaktär. Vissa konservativa kvinnor är uttalat antifeministiska och vill 

varken förknippas med feminism eller omformulera feminismens betydelse så att den passar 

konservativa kvinnor. Andra är mer ambivalenta och pratar om feminism utifrån två perspektiv. 

Dels att vara mot fri abort och dels att stötta den liberala individualism som innebär att kvinnor 

är fri att välja exempelvis yrke eller partner utan inblandning från andra.17 Valfrihet är därmed 

viktigt inom den konservativa feminismen och många konservativa kvinnor argumenterar för 

att kvinnor ska göra de val som de känner för oavsett om handlingarna kan sägas öka 

jämställdheten eller inte.18 Konservativa representanter är i princip alltid positivt inställda till 

de framgångar feminismen historiskt har haft så att kvinnor som vill det idag kan delta i 

arbetslivet och i politiken på lika villkor som män.19  

Schreiber tar i sin artikel inte ställning till huruvida de konservativa anspråken på 

feminismen hon urskiljer verkligen är feministiska eller inte. Det hon gör är att lyfta fram de 

typiska liberala inslag som den konservativa feminismen anammat men hon lyfter också fram 

andra saker som pekar mot att det existerar något distinkt konservativt och nytt i den nutida 

feministiska diskursen. Den konservativa feminismen innehåller enligt Schreiber både en 

liberalfeministisk inställning till individuell frihet men också vissa idéer om en mer ursprunglig 

                                                           
15 Schreiber, Ronnee. Is There a Conservative Feminism? An Empirical Account. Politics & Gender. vol. 14 no. 

1 (2018): 56–79. s. 58, 75f. 
16 Schreiber, Ronnee. Is There a Conservative Feminism? An Empirical Account. Politics & Gender. vol. 14 no. 

1 (2018): 56–79. s. 60f 
17 Gemzöe, Lena. Feminism. 2 uppl. Stockholm: Bilda. 2014. s. 64. 
18 Schreiber, Ronnee. Is There a Conservative Feminism? An Empirical Account. Politics & Gender. vol. 14 no. 

1 (2018): 56–79. s. 71. 
19 Gemzöe, Lena. Feminism. 2 uppl. Stockholm: Bilda. 2014. s. 64. 
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kvinnlighet och traditionell femininitet. Liksom Schreibers forskning syftar denna uppsats till 

att undersöka hur en konservativ feminism formuleras av en konservativ representant som Ebba 

Busch Thor.  

Utifrån den tidigare forskningen och bakgrunden om tidigare kristdemokratiska 

partiledares jämställdhetssyn kommer här en hypotes om vad som kan komma att urskiljas i 

Ebba Busch Thors så kallade nya feminism. Liksom Alf Svensson och Göran Hägglund 

argumenterar för individuell valfrihet och oinskränkt beslutanderätt inom familjer är det 

tänkbart att Busch Thor liksom sina föregångare kommer argumentera för detta. Att staten ska 

anta en så liten roll som möjligt men samtidigt finnas där för att upprätthålla de möjligheter, 

skyldigheter och rättigheter som ska gälla alla människor oavsett kön är också något som Busch 

Thor kan komma att argumentera för. Den konservativa feminismen innehåller som sagt 

liberala inslag, men också till synes särartsfeministiska i sin beskrivning av ursprunglig 

kvinnlighet och traditionell femininitet. Därmed kommer förmodligen liberal- och 

särartsfeministiska inslag även att kunna urskiljas i Busch Thors feminism. Eftersom det bland 

republikanska konservativa feminister råder ett delvis ambivalent förhållande till epitetet 

feminist är det också möjligt att Busch Thor kommer göra en tydlig åtskillnad mellan den egna 

feminismen och den politiskt korrekta åsiktsfeminism som exempelvis Hägglund talar om.  

 

2.2 Teori  

2.2.1 Att formulera väljarnas intressen 

Politiska teoretiker har länge diskuterat vilken roll som representationen har för demokratin. 

Till exempel har man frågat sig vad det egentligen är representanterna är menade att 

representera. Är det till exempel idéer, identiteter eller intressen?20 Denna uppsats utgår ifrån 

ett alternativt synsätt på politisk representation. I moderna demokratier förstås ofta demokrati 

som en konstitutionell mekanism som sammanlänkar folkets vilja med de folkvaldas 

handlingar. Men diskussionen om representation har idag i stor mån skiftat fokus på grund av 

uppkomsten av nya politiska aktörer och sociala rörelser på nationell såväl som global nivå. 

Politiska teoretiker menar att det endast är möjligt att förstå dessa fenomen om man börjar se 

representation som en diskursiv process snarare än en förmedling av intressen som fanns där på 

förhand. Representation är något mer än att ta fasta på väljarnas intressen. Intressen finns inte 

bara där av sig självt innan politiken tar form utan är i sig skapade genom den representativa 

                                                           
20 Näsström, Sofia. Where is the representative turn going? European Journal of Political Theory, vol. 10 no. 4 

(2011): 501–510. s. 501f, 508. 
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politiken. Det representanter gör är att de skapar bilder av de som är representerade, det vill 

säga väljarna. Den estetiska representationen är konstruktivistisk eftersom den gör gällande att 

bilder av olika väljargrupper i politisk mening inte existerar på förhand. Bilderna av väljarna 

och väljarnas intressen konstrueras och omskapas konstant genom den representativa 

politiken.21 Busch Thor är enligt detta synsätt alltså med och skapar bilder av de kvinnliga 

väljare som de hävdar att de företräder Vi upplever inte världen runt omkring oss helt 

förutsättningslöst utan genom vissa förutfattade meningar som både kan vidga och begränsa 

vårt synfält. Denna förförståelse kan underlätta tolkningen för vår egen del men den kan också 

skapa förväntningar om vad som är värt att se och registrera runt om kring oss från första 

början.22 Genom att uttala sig om vad som ligger i kvinnors intresse är Busch Thor med och 

konstruerar en offentlig jämställdhetsdiskurs. Detta synsätt utmanar alltså idén om att 

demokrati är detsamma som folkets direkta vilja.23 

 

2.2.2 Tre feministiska inriktningar 

Olika feminismer har vuxit fram under de senaste 200 åren och här redogörs det för tre stycken 

inriktningar. Det finns självklart fler feministiska inriktningar än de som tas upp här men urvalet 

är gjort utifrån vad som anses relevant för analysen. Utifrån den tidigare forskningen om 

konservativ feminism verkar det rimligt att anta att Busch Thors feminism kommer innehålla 

inslag från liberal-, radikal-, och särartsfeminism. Därför är det relevant att redogöra för dessa 

feministiska inriktningar i detta avsnitt. 

Liberalfeminismen är sprungen ur 1800-talets ideologi liberalismen och tog form under 

den andra halvan av 1800-talet till någon gång på 1920-talet. Grundtanken i liberalfeminismen 

är att kvinnor och män ska vara berättigade samma demokratiska fri- och rättigheter. 

Anledningen till att kvinnor har haft en historiskt sämre position i samhället förklaras med att 

kvinnor förnekats politiska och juridiska rättigheter men också varit hänvisade till den privata 

sfären i hemmet istället för att ha tillåtits delta i arbetslivet. Liberalfeminister har genom tiden 

bland annat begärt att kvinnor ska ha rätt till utbildning samt rätt att rösta. Man kan alltså 

sammanfatta den historiska liberalfeminismen som en rörelse för att kvinnor ska ha lika stor 

tillgång till den offentliga sfären som män har. De medel som liberalfeminismen yrkar på är 

                                                           
21 Näsström, Sofia. Where is the representative turn going? European Journal of Political Theory, vol. 10 no. 4 

(2011): 501–510. s. 506f. 
22 Näsström, Sofia. Where is the representative turn going? European Journal of Political Theory, vol. 10 no. 4 

(2011): 501–510. s. 503. 
23 Näsström, Sofia. Where is the representative turn going? European Journal of Political Theory, vol. 10 no. 4 

(2011): 501–510. s. 503f. 
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främst utbildning i syfte att ändra förlegade attityder och på så vis upplösa kvinnors position 

som underordnade män.24 Idag inkluderar liberalfeminismen fortfarande en kamp för kvinnors 

fri- och rättigheter. Under 1960-talet började liberalfeminister att kräva jämlikhet i arbetslivet 

och inom politiken. En stärkt kvinnlig representation och lika möjligheter att erhålla viktiga 

poster inom politiken, lika lön och lika arbetsvillkor på arbetsmarknaden är bara några av de 

frågor som liberalfeminister historiskt men också fortsatt kämpar för.  Liberalfeminister ser 

kvinnor och män som i grunden lika varandra och därmed har de också samma 

förnuftskapacitet. Det är denna förnuftskapacitet som man utgår ifrån när man argumenterar för 

att kvinnor och män ska ha samma fri- och rättigheter.25 

Radikalfeminismen kritiserar liberalfeminismen och menar att den har en paradoxal 

inställning till kvinnors representation i politiken. Å ena sidan delar alla individer oavsett kön i 

egenskap av att vara människor en sorts förnuftskapacitet. Den mänskliga naturen kännetecknas 

av en förnuftskapacitet och denna kapacitet var tidigare något som endast tillskrevs män. När 

kvinnor har begärt tillträde till den offentliga sfären har de varit tvungna att acceptera idén att 

det tidigare typiskt manliga numera är det allmängiltiga och det tidigare typiskt kvinnliga blir 

därmed något som inte ryms i förnuftet. Detta är en kritik av liberalfeminismen som 

radikalfeminismen historiskt har framfört.26    

Radikalfeminismen uppstod på 1960-talet och utvecklades i den radikala kvinnorörelsen 

som tog fart under denna tid i västvärlden. Denna feminism gör gällande att kvinnor inte bara 

är underställda män utan också förtryckta på grund av sitt kön. Till skillnad från 

liberalfeminismen som fokuserar mest på kvinnors frigörelse i den offentliga sfären så fokuserar 

radikalfeminismen på förtrycket som sker i den privata sfären. Männens förtryck av kvinnor 

leder till olika former av kontroll inom och utanför familjen som sexuellt förtryck, misshandel 

och förakt för kvinnor. Trots kvinnors ökade tillgång till, och acceptans i, den offentliga sfären 

menade många kvinnor under 60-talet att de fortfarande var begränsade till vissa sysslor på 

arbetsmarknaden medan männen var de som tog aktiva beslut och styrde samhället. Enligt 

radikalfeminismen delar alla kvinnor i egenskap av sitt kön en gemensam erfarenhet av förtryck 

och fienden fick på 60-talet ett nytt namn: patriarkatet. Patriarkatet upprätthålls eftersom män 

tjänar på att ha makten över kvinnorna. Det råder delade meningar om hur man ska se på könets 

natur inom radikalfeminismen. Vissa menar att kvinnor och män har vissa inneboende 

egenskaper medan andra främst ser skillnaderna som skapade. Att kvinnor har vissa särskilda 

                                                           
24 Gemzöe, Lena. Feminism. 2 uppl. Stockholm: Bilda. 2014. s. 33f.  
25 Gemzöe, Lena. Feminism. 2 uppl. Stockholm: Bilda. 2014. s. 40f. 
26 Gemzöe, Lena. Feminism. 2 uppl. Stockholm: Bilda. 2014. s. 41ff. 
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egenskaper är dock radikalfeminister överens om även om det råder delade meningar om 

orsaken till dessa könsmässiga skillnader.27 Radikalfeminismens betoning av det privata som 

något politiskt har rönt vissa viktiga framgångar. Prostitution, kvinnomisshandel och sexuella 

övergrepp är idag olagligt eftersom det numera är vedertaget att politiken bör verka för att 

förhindra detta och att det inte längre existerar någon betydande skillnad mellan det privata och 

politiska.28 

Sist men inte minst behövs en beskrivning av den feminism som har kommit att kallas 

särartsfeminism. Särartsfeminismen gör gällande att det finns väsentliga biologiska skillnader 

mellan kvinnor och män och att man bör ha detta i åtanke i kampen för jämställdhet.29 

Särartsfeminister menar ofta att det typiskt kvinnliga egenskaperna ska komplettera det 

manliga. Kvinnor är viktiga i det offentliga men bör inte överge de erfarenheter de förvärvat i 

den privata sfären. Kvinnor bör istället anamma sina särskilda egenskaper och låta dem berika 

det arbete de tar sig för i den offentliga sfären30 Ett begrepp som är nära förknippat med 

särartsfeminism är samhällsmoderlighet och det handlar om vilken plats och uppgift kvinnor 

kan förväntas ha i samhället. Särartsfeminister menar att kvinnor i form av sin biologiskt 

grundade moderlighet kan komplettera mäns egenskaper på områden som män tidigare haft 

monopol på som t.ex. politiken. Kvinnor kan och bör därmed låta sin särskilda natur berika de 

uppgifter de tar sig för.31  

  

4. Material och metod 

4.1 Material 

Materialet i denna uppsats utgörs bland annat av sex debattartiklar som publicerades under 

perioden mellan den 2:a november 2017 till den 28:e augusti 2018 i tidningarna Dagen, Svenska 

Dagbladet, Dagens Industri, Expressen och Nya Länstidningen i Östersund. Två tal av Busch 

Thor som hölls under Järvaveckan och på Hönö under sommaren 2018 analyseras därtill. Åtta 

intervjuer med Busch Thor inkluderas dessutom. En intervju publicerades i Aftonbladet den 2:a 

mars. En intervju sändes i TV4:s Nyhetsmorgon från den 28:e augusti, två sändes i Aftonbladet 

                                                           
27 Gemzöe, Lena. Feminism. 2 uppl. Stockholm: Bilda. 2014. s. 48f, 52. 
28 Gemzöe, Lena. Feminism. 2 uppl. Stockholm: Bilda. 2014. s. 56. 
29 Särartsfeminism. Nationalencyklopedin. (u.å.). https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/s%C3%A4rartsfeminism (Hämtad 2018-12-06). 
30 Gemzöe, Lena. Feminism. 2 uppl. Stockholm: Bilda. 2014. s. 43f. 
31 Samhällsmoder. Nationalencyklopedin. (u.å.). https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samh%C3%A4llsmoder  (Hämtad 2018-12-06). 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/s%C3%A4rartsfeminism
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/s%C3%A4rartsfeminism
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samh%C3%A4llsmoder
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samh%C3%A4llsmoder
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TV den 25:e april och den 6:e juli, två intervjuer publicerades i Dagens Nyheter den 26:e 

februari och den 20:e augusti 2018 och slutligen två sändes i Sveriges Radio den 12: juni och 

den 22:a augusti. Ett klipp från TV4:s partiledardebatt den 6:e september i Gävle kommer 

slutligen också att ligga till grund för analysen. 

Tidningsartiklarna är hämtade från tidningar med olika politisk grund, vissa tidningar är 

högerorienterade och liberala, en är oberoende socialdemokratisk och en tidning är obunden på 

kristen grund. Eftersom artiklarna är just debattartiklar bör tidningarnas politiska inriktning inte 

påverka innehållet i dessa. Intervjuerna publicerades och sändes också i medier med olika 

politisk bakgrund.  I intervjuerna i Dagens Nyheter och Aftonbladet citeras Busch Thor av 

reportrarna och man bör ha i åtanke att dessa citat kan vara vinklade så att de passar tidningens 

politiska inriktning. I intervjuerna för Aftonbladet TV, Sveriges Radio och Nyhetsmorgon kan 

frågorna Busch Thor får också vara präglade av mediernas inriktning. Urvalet av medier bör 

vara representativt och därför hämtas material från ett brett politiskt spektrum, både från en 

oberoende liberal tidskrift som DN och en oberoende socialdemokratisk tidskrift som 

Aftonbladet. Sammanlagt utgörs materialet av totalt 17 stycken olika källor, mestadels 

debattartiklar och intervjuer men också tal.  

Talen som ligger till grund för uppsatsen hölls på två sinsemellan väldigt olika platser. 

Hönö är en ö och tätort i Öckerö kommun i Västra Götalands län, i valet 2018 var valdeltagandet 

på Hönö högt (91,75 %) och här fick KD hela 19,44 % av rösterna och Alliansen tog över 50 

% av rösterna. Man kan tänka sig att åhörarna till detta tal till stor del utgjordes av 

kristdemokratiska sympatisörer och att detta påverkade innehållet i talet.32  Järva å andra sidan 

är en stadsdel i Solna kommun i Stockholms län. Här var valdeltagandet något lägre (87,43 %) 

och KD fick 5,8 % av rösterna. Också här var Alliansen det största blocket på 46,66 %.33 Trots 

att Alliansen är största blocket i de båda kommunerna finns det förmodligen en större 

demografisk spridning i Solna kommun än i Öckerö kommun. Syftet med Järvaveckan (som 

talet från Järva hölls under) är att föra medborgarna närmare de politiskt folkvalda och minska 

utanförskapet i förorterna.34 Tal av detta slaget har självklart fler åhörare än de som befinner 

                                                           
32 Valmyndigheten. Val till riksdagen - Röster - kommun Öckerö, [websida], 2018. 

https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/kommun/14/07/index.html (Hämtad 2018-12-06). 
33 Valmyndigheten. Val till riksdagen - Röster - kommun Solna, [websida], 2018. 

https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/kommun/01/84/index.html (Hämtad 2018-12-06).  
34 Zachariasson, Helena. ’Allt du behöver veta om Järvaveckan’. SVT Nyheter. 2018-06-09. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/allt-du-behover-veta-om-jarvaveckan (Hämtad 2018-12-06). 

https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/kommun/14/07/index.html
https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/kommun/01/84/index.html
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/allt-du-behover-veta-om-jarvaveckan


 
 

13 

 

sig på platsen men det är inte omöjligt att innehållet anpassas utifrån vilka som sitter som 

åhörare och detta bör man ha i åtanke när man analyserar talen. 

Året inför riksdagsvalet i september 2018 talade kristdemokraternas partiledare Ebba 

Busch Thor mycket om jämställdhet och behovet av en ny sorts feminism i flera tal och 

tidningsartiklar. Man kan tänka sig att Busch Thor gjorde dessa utspel för att förmedla sin 

politik till väljarna inför det stundande valet. Utspel inför val får ofta mycket uppmärksamhet i 

media och ligger ofta till grund för diskussioner om ansvarsutkrävande när partier suttit i 

regeringsställning och man vill analysera om de hållit sina löften eller inte. Därför är det rimligt 

att undersöka de uttalanden Busch Thor gjorde under månaderna inför valet men för att 

materialet ska vara tillräckligt stort har det kompletterats med material från hela året innan 

riksdagsvalet 2018. Samtligt material har Ebba Busch Thor i fokus vilket innebär att det är 

hennes formuleringar som direkt och indirekt kommer att analyseras.  

Under de senaste åren har många konservativa kvinnor gått ut och försökt omformulera 

feminismen så att den passar konservativa intressen. Dessa kvinnor verkar inte alltid ha handlat 

på order av sin partiledning utan omformuleringen av feminismen har sannolikt börjat med att 

de kvinnliga representanterna har varit initiativtagare. Även om Busch Thor inte formulerar 

kristdemokraternas politik ensam är det rimligt att utgå från att hon som partiledare har ett 

särskilt inflytande. Att hon dessutom är partiets första kvinnliga partiledare gör henne till en 

symboliskt viktig representant för den kristdemokratiska synen på kvinnors intressen. Politiska 

representanter som Busch Thor är som sagt med och skapar en bild av den offentliga diskursen 

när de formulerar sig. Därför har alltså samtligt material i denna uppsats Busch Thor i fokus 

och inte någon annan representant för partiet. Materialet i denna uppsats är slutligen valt med 

omsorg för att det ska vara så representativt som möjligt vad gäller medier så att uppsatsen ska 

ge en rättvisande bild av Busch Thors feministiska anspråk.  

 

4.2 Metod 

Materialet som ligger till grund för denna uppsats kommer att analyseras genom en 

diskursanalys. Diskursanalyser används som metod för att undersöka vilka olika idéer det är 

som framställs och hur dessa uppfattningar och åsikter återspeglas i verkligheten. Diskurser är 

således inte bara en produkt av den verklighet de säger sig avspegla utan här finns ett 
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dubbelriktat samband. Diskurser konstruerar också samhälleliga förhållanden och hjälper till 

att upprätthålla dem.35  

En betydande feministisk politisk teoretiker inom diskurs- och policyanalys är Carol 

Bacchi.  Bacchi menar att en diskursanalys av policyförslag bör försöka identifiera vilket det 

representerade problemet är och detta utifrån antagandet att problem, så som de framställs, inte 

existerar separat från sin kontext. Det blir därmed viktigt att undersöka vilka antaganden som 

ligger till grund för Busch Thors problemformuleringar och hur subjekt lyfts och fram och 

skuldbeläggs i förhållanden till dem. Syftet med Bacchis diskursanalys är mestadels att lyfta 

fram det implicita i en diskurs och således är hennes syfte också mer maktkritisk. Syftet i denna 

uppsats är inte att kritisera Busch Thors så kallade nya feminism. Istället syftar diskursanalysen 

till att lyfta fram det bakomliggande och outsagda. Med andra ord det som tas förgivet av Busch 

Thor i hennes uttalanden.  

Materialet kommer att analyseras utifrån definitionen av 3 idealtyper av feminism 

nämligen liberalfeminism, radikalfeminism och särartsfeminism. Idealtyperna är valda 

eftersom dessa perspektiv är tämligen vanliga i samhället och därför kan man förvänta sig att 

finna spår av dem även i Busch Thors uttalanden. Utifrån den tidigare forskningen om 

konservativ feminism som togs upp i uppsatsens början tycks det också vara vanligt att 

representanter som vill omformulera feminismen uttrycker olika idéer som hämtar inspiration 

från de tre idealtyperna. Det återstår dock att se om Busch Thors uttalanden delar några likheter 

med idealtyperna liberal-, radikal-, och särartsfeminism.  

För att Busch Thors utspel ska vara möjliga att analyseras konsekvent behövs först ett 

analysschema som definierar och tydligt åtskiljer de tre idealtypiska perspektiven 

liberalfeminism, radikalfeminism och särartsfeminism. Analysschemat gör det senare möjligt 

att operationalisera de feministiska idealtyperna och därmed dra slutsatser om likheter 

feminismerna emellan. Genom att tillämpa analysschemat blir det också möjligt att urskilja om 

det finns något i materialet som inte kan inordnas i idealtyperna. Idealtyperna är inte ömsesidigt 

uteslutande utan går i vissa avseenden in i varandra i sina definitioner. Här nedan redovisas 

analysschemat som definierar de tre feministiska perspektiven. Idealtypernas särdrag 

kategoriseras utifrån tre teman nämligen feminismernas: 

 

                                                           
35 Repstad, Pål. Närhet och distans kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Enskede: TPB. 2008. s. 121f. 
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1. Problemförklaring  

2. Målformulering 

3. Intresserepresentation  

 

 Liberalfeminism Radikalfeminism Särartsfeminism 

Problemförklaring Kvinnor har varit 

förevisade till den privata 

sfären och förnekas 

politiska och juridiska 

rättigheter. 

Kvinnor är 

underordnade män på 

grund av sitt kön och 

detta leder till förtryck 

inom och utanför 

familjen. 

Kvinnors inneboende 

och naturliga kvaliteter 

nedvärderas.  

Målformulering Ökat och jämställt 

tillträde till den 

offentliga sfären. 

Uppnå ett jämställt 

privatliv och jämställda 

relationer.   

Kvinnors biologiska arv 

värdesätts och 

kompletterar de manliga 

i den offentliga sfären.  

Intresserepresentation Kvinnor och män bör 

bedömas efter sina 

individuella meriter och 

talanger och inte utifrån 

våra föreställningar om 

skillnader mellan könen. 

Det krävs politiska 

åtgärder även för det 

personliga och inte 

bara det offentliga.  

Lyft fram kvinnors 

särskilda biologiska 

egenskaper. 

 

Indelningen av analysschemat i teman syftar till att lyfta fram det specifika i de olika 

idealtyperna på ett lättöverskådligt sätt. Det tredje temat ”Intresserepresentation” avser 

idealtypernas beskrivning av kvinnors intresse. Man kan säga att idealtyperna under detta tema 

svarar på frågan ”Hur beskriver idealtypen kvinnors intressen?”. 

Nu när idealtyperna är definierade behöver de operationaliseras med hjälp av ett antal 

analysfrågor som kommer att ställas till materialet. Frågorna är formulerade så att det ska vara 

möjligt att upptäcka inslag av de olika feministiska idealtyperna i materialet men också så att 

Busch Thors mer implicita intresserepresentation kan göras synlig. Framförallt fråga 1 och 5 är 

inspirerad av Bacchis diskursanalytiska frågor som tas upp i Boréus artikel eftersom de syftar 

till att klargöra det representerade problemet och det outsagda.36 Analysfrågorna är följande: 

1. Hur beskriver Busch Thor den ojämställdhet som existerar? 

2. Vem eller vilka bär skulden för denna ojämställdhet? 

3. Vilka åtgärder vill Busch Thor vidta för att öka jämställdheten? 

                                                           
36 Boréus, Kristina. ”Diskursanalys”, I Handbok i kvalitativa metoder, Ahrne, Göran och Svensson, Peter (red.), 

174–190. Stockholm: Liber. 2015. s. 182. 
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4. Hur beskriver Busch Thor kvinnors intressen? 

5. Vad underförstås och impliceras i Busch Thors representation av kvinnors intressen? 

Analysfrågorna kommer alltså att användas för att operationalisera den Busch Thors 

problemförklaring, målformulering och beskrivningen av kvinnors intressen. Analysfrågorna 

är kopplade till de tre teman som analysschemat bygger på. Fråga 1 kan sägas syfta till att 

klargöra Busch Thors problemförklaringar, fråga 2 reder ut hennes målformuleringar och fråga 

3, 4 och 5 gör det möjligt att analysera hennes formuleringar av kvinnors intressen.  

  



 
 

17 

 

5. Kristdemokratisk feminism? 

De olika idealtypiska karaktärsdragen som går att urskilja bland Busch Thors uttalanden 

kommer att presenteras under tre separata avsnitt som är kopplade till de tre olika idealtyperna 

och därefter är syftet att fylla på med fler av Busch Thors särdrag i analysens sista del. Samtliga 

analysfrågor kommer att besvaras i denna analys men utan någon inbördes ordning. I uppsatsens 

slutdiskussion redovisas sedan svaren på analysfrågorna mer kortfattat.  

5.1 Liberalfeministisk representation 

Liberalfeminismen gör gällande att alla människor ska åtnjuta samma demokratiska fri- och 

rättigheter oavsett kön och på så vis kunna delta i offentligheten på lika villkor.37 I 

analysschemat kan man se att liberalfeminismens mål är att öka kvinnors tillträde till den 

offentliga sfären. Ebba Busch Thor lyfter förvisso fram policyförslag som ska göra det enklare 

för kvinnor att kombinera arbete med familjeliv men är samtidigt skeptisk till att uppmuntra 

kvinnor att göra just detta eftersom det i värsta fall kan leda till psykisk ohälsa och ökade 

sjukskrivningstal.  

Att förbättra för kvinnor och hjälpa familjer att få ihop arbetsliv och familjeliv har inte varit den här 

regeringens prioritet. Vi har fortfarande ett arbetsliv som bygger på det gamla industrisamhällets principer, 

på det som förr var normen för män. Där arbete och familjeliv sällan gick hand i hand. Kvinnor tvingas 

anpassa sig till en omodern arbetsmarknad. Mammor hetsas tillbaka till jobbet så snart som möjligt och 

heltid hyllas som ideal även när barnen är små.38 

 

Liberalfeminismen vill se ett ökat tillträde till den offentliga sfären för kvinnor. Busch Thor är 

inte lika positiv till att uttryckligen uppmuntra kvinnor att delta i offentligheten. Kvinnors 

deltagande på arbetsmarknaden ska ske på kvinnors villkor och politiker bör inte hetsa kvinnor 

tillbaka till jobbet. Att kvinnor och män ska vara jämställda i offentligheten är dock något Busch 

Thor ställer sig bakom.39 Eftersom Busch Thor vill att kvinnors återgång till arbete och offentlig 

sfär efter exempelvis en graviditet ska ske på kvinnors villkor går det att utläsa att hon inte ser 

några problem i det faktum att främst kvinnor väljer att stanna hemma en längre tid med sina 

barn. Att kvinnor väljer att stanna hemma med sitt barn ett längre tag är snarare något positivt 

för dem. Kvinnor må ha varit förevisade till den privata sfären tidigare och därmed förnekats 

                                                           
37 Gemzöe, Lena. Feminism. 2 uppl. Stockholm: Bilda. 2014. s. 34.  
38 Busch Thor, Ebba. ’Sveriges kvinnor offras på radikalfeminismens altare’. Expressen. 2018-08-07. 

https://www.expressen.se/debatt/sveriges-kvinnor-offras-pa-feminismens-altare/ (Hämtad 2018-11-22). 
39 Utfrågningen val 2018, [video], 2018. https://www.tv4play.se/program/nyheterna/11417258 (Hämtad 2018-

11-19) 

https://www.expressen.se/debatt/sveriges-kvinnor-offras-pa-feminismens-altare/
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vissa rättigheter men idag är de snarare förevisade till den offentliga sfären där de förväntas 

arbeta heltid i kombination med att vara förälder. Enligt Busch Thor bygger kvinnors tillträde 

till den offentliga sfären på en mansnorm och på grund av mansnormen utsätts kvinnor för 

orimliga ideal. I talet på Hönö sa Busch Thor: 

Länge var vi nere i ett dike. Vi fick inte studera vad vi ville och vi var inte välkomna på alla arbetsplatser. 

Man bestämde ovanifrån åt oss kvinnor att vi vara väna varelser som var tvungna att skyddas från livet i 

offentligheten. Vi mådde bäst så. Nu är vi på väg att hamna i ett annat dike– kvinnan ska vara på jobbet. Vi 

ska sätta arbete före familjen. Kvinnor ska nu vara precis som män – eller i alla fall den minst 

ansvarstagande versionen av dem. Vi ska göra om alla misstag männen har gjort. Vi mår tydligen bäst så.40 

Trots att Busch Thor är positiv till att underlätta kombinationen av yrkes- och familjeliv vill 

hon som sagt lyfta fram de konsekvenser denna kombination kan få, inte minst på kvinnors 

psykiska välmående.41 Kvinnor som har kvalificerade arbeten och som delar lika på 

föräldrapenning och VAB med sina män löper nämligen större risk att bli sjukskrivna enligt 

Busch Thor.42 Kvinnors höga sjukskrivningstal försvårar möjligheterna till avancemang på 

arbetsplatsen och i slutändan leder detta till en ojämställd representation av kvinnor och män 

på höga poster i exempelvis bolagsstyrelser. Här skiljer sig alltså Busch Thors uttalanden en 

del från liberalfeminismen som snarare vill öka kvinnors tillträde till den offentliga sfären.     

Busch Thor är tydlig med att kvinnor och män ”inte [ska] bli bemötta eller sedda utifrån 

[sitt] kön” utan endast utifrån den man är, den kompetens och den erfarenhet man har.43 När 

Busch Thor talar om att människor inte ska bli sedda utifrån sitt kön kan man tolka det som att 

Busch Thor delar vissa likheter med liberalfeminismen som framhåller att människor inte ska 

värderas utifrån sitt kön utan endast för sina individuella egenskaper och meriter. Men Busch 

Thors uttalanden kan inte sägas spegla liberalfeminismens intresserepresentation helt och 

hållet. Partiledarens återkommande betoning av de könsmässiga biologiska skillnaderna 

signalerar implicit att Busch Thor menar att dessa skillnader har betydelse. I flera intervjuer tar 

Busch Thor upp de könsmässiga skillnaderna, bland annat i en intervju för Dagens Nyheter där 

                                                           
40 Kristdemokraterna. Ebba Busch Thors sommartal på Hönö, [websida], 2018. 

https://kristdemokraterna.se/ebba-busch-thors-sommartal-pa-hono/ (Hämtad 2018-11-23). 
41 Morgonpasset i P3. Partiledarintervju - Ebba Busch Thor, kristdemokraterna, [radioprogram]. Producent: 

Fabian Asserbäck, Sveriges Radio, P3, 2018-08-22. 
42 Busch Thor, Ebba. ’Stoppa kvoteringen i föräldraförsäkringen’. Expressen. 2018-07-06. 

https://www.expressen.se/debatt/en-halsning-till-alla-kvoteringsivrare/ (Hämtad 2018-12-18) 
43 Partiprogrammet 25 april 2018, [video]. 2018. https://www.aftonbladet.se/tv/a/251109 (Hämtad 2018-12-06). 

https://kristdemokraterna.se/ebba-busch-thors-sommartal-pa-hono/
https://www.expressen.se/debatt/en-halsning-till-alla-kvoteringsivrare/
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hon säger att vi inte kan ”låtsas som att kön inte finns.” och att kön därmed har betydelse.44 I 

Busch Thors formuleringar om kön går det att utläsa att hon anser att män och kvinnor är olika 

och att de därmed har olika förutsättningar och möjligheter i livet. Här skiljer sig Busch Thors 

intresserepresentation från den liberalfeministiska som inte ser någon betydelsefull skillnad på 

kvinnor och män. Liberalfeminismen vill att kvinnor och män ska bedömas utifrån sina 

individuella meriter och talanger och ser inte skillnaderna mellan könen som betydelsefulla. 

Busch Thor menar att man inte kan bortse från de könsmässiga skillnaderna och därmed går det 

att utläsa att en människas kön i slutändan har betydelse för hur dennes liv tar sig i uttryck. 

 

5.2 Radikalfeministisk representation 

Radikalfeminismen har historiskt sett argumenterat för att det krävs politiska åtgärder även för 

det personliga och inte bara för det jämställdhetsproblem som syns i offentligheten. Idag är det 

till exempel vedertaget att olika former av sexuellt våld och förtryck är olagligt mycket tack 

vare radikalfeminismen.  Busch Thor är inte lika inriktad på kvinnors frigörelse i den privata 

sfären som radikalfeminismen är. Hon talar förvisso om sexuellt våld och trakasserier men de 

åtgärder hon presenterar syftar främst till att underlätta för kvinnor att vistas i offentligheten. 

Åtgärder som kameraövervakning, trygghetsskapande stadsplanering, vistelseförbud för den 

som är dömd för trakasserier, fotboja för den som dömts för kvinnofridskränkning, fler poliser 

och speciella sexualbrottsgrupper är några förslag som syftar till att få bukt på den otrygghet 

som många unga kvinnor främst i utanförskapsområden känner. Här formulerar Busch Thor 

åtgärder som är tänkta att representera kvinnor i socialt utsatta områden. Busch Thor erkänner 

att kvinnor över hela landet känner otrygghet men det är ändå dessa kvinnor som partiledaren 

väljer att representera. Åtgärderna syftar som sagt till att underlätta för kvinnorna i dessa 

områden att röra sig obehindrat utan rädsla för misshandel och våldtäkt men också till att bryta 

det monopol män i socialt utsatta områden har över offentligheten.45 Om man ser till allt 

material som denna uppsats bygger på går det att dra slutsatsen att Busch Thors åtgärder oftast 

syftar till att stärka kvinnors tillträde till, och trygghet i, den offentliga sfären. Busch Thor talar 

inte i någon större utsträckning om att hon vill se jämställda privatliv och jämställda relationer 

mellan kvinnor och män. Förslaget på en flexibel och fri föräldraförsäkring syftar enligt Busch 

                                                           
44 Bendjelloul, Johar & Eriksson, Karin. ’Ebba Busch Thor: ”Vi ska inte låtsas som att kön inte finns”’. Dagens 

Nyheter. 2018-08-20. https://www.dn.se/nyheter/politik/ebba-busch-thor-vi-ska-inte-latsas-som-att-kon-inte-

finns/ (Hämtad 2018-12-07) 
45 Busch Thor, Ebba. ’”Det finns ett stort hot mot vårt jämställda land”’. Svenska Dagbladet. 2018-06-12. 

https://www.svd.se/det-finns-ett-stort-hot-mot-vart-jamstallda-land (Hämtad 2018-12-12). 

https://www.dn.se/nyheter/politik/ebba-busch-thor-vi-ska-inte-latsas-som-att-kon-inte-finns/
https://www.dn.se/nyheter/politik/ebba-busch-thor-vi-ska-inte-latsas-som-att-kon-inte-finns/
https://www.svd.se/det-finns-ett-stort-hot-mot-vart-jamstallda-land
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Thor inte till att öka jämställdheten i den privata sfären, den syftar till att barnet ska få det så 

bra som möjligt och att inga föräldralediga dagar ska gå till spillo.46 I och med att Busch Thor 

inte är speciellt inriktad på jämställdheten i den privata sfären delar hon inte heller några likheter 

med radikalfeminismen vad gäller intresserepresentationen av kvinnor. Busch Thor talar helt 

enkelt inte tillräckligt frekvent om att vidta politiska åtgärder för att öka jämställdheten i det 

privata utan detta är något som familjer får besluta om själva. Därmed gör hon inte heller upp 

med de ojämställda relationer som radikalfeminismen menar existerar mellan kvinnor och män. 

Självklart framför Busch Thor åtgärder som riktar sig mot den privata sfären men dessa åtgärder 

kan inte sägas syfta till att förändra några ojämställda relationer. 

Enligt Busch Thor existerar det en ”elitfeminism som i slutändan försvårar för kvinnor i 

stället för att stödja dem.”47 Elitfeminismen, eller radikalfeminismen som Busch Thor också 

kallar den, pekas alltså ut som en orsak till kvinnors bestående nedvärdering. Detta är en av 

Busch Thors problemformuleringar.  Nedvärderingen av kvinnor är ett svek ifrån samhällets 

sida, implicit går det att utläsa att sveket främst kommer från vänsterliberalt håll. 

Elitfeminismen vill omstöpa kvinnor i manliga formar och göra den manliga normen 

universell.48 En radikalfeministisk kritik mot liberalfeminismen handlar om att 

liberalfeminismen i sina anspråk på att öka kvinnors tillträde till den offentliga sfären är alltför 

mansfixerad. Förnuftet, som tidigare endast ansågs vara ett manligt förvärv, är numera 

allmängiltigt och det tidigare typiskt kvinnliga egenskaperna blir därmed något utöver förnuftet 

enligt den radikalfeministiska kritiken.49  När Busch Thor kritiserar familjelivet för att vara 

”utformat ifrån en mansnorm”50 och det faktum att kvinnor förväntas arbeta heltid i 

kombination med att bilda familj går det att dra paralleller till radikalfeminismens kritik av 

liberalfeminismen.  

När den manliga normen klistras på kvinnorna leder det till att ”[k]vinnor brakar rakt in i 

sjukskrivningar, [och] det påverkar deras möjlighet till befordran sen, deras självförtroende, 

kvinnor som skulle kunna avancera och lösa dom där bolagsstyrelserna som idag domineras så 

                                                           
46 Partiledarutfrågning av Ebba Busch Thor, [video]. 2018. https://www.aftonbladet.se/tv/a/259367 (Hämtad 

2018-12-07) 
47 Busch Thor, Ebba. ’Sveriges kvinnor offras på radikalfeminismens altare’. Expressen. 2018-08-07. 

https://www.expressen.se/debatt/sveriges-kvinnor-offras-pa-feminismens-altare/ (Hämtad 2018-11-22). 
48 Busch Thor, Ebba. ’Sveriges kvinnor offras på radikalfeminismens altare’. Expressen. 2018-08-07. 

https://www.expressen.se/debatt/sveriges-kvinnor-offras-pa-feminismens-altare/ (Hämtad 2018-11-22). 
49 Gemzöe, Lena. Feminism. 2 uppl. Stockholm: Bilda. 2014. s. 46. 
50 Ebba Busch Thor om genus i förskolan: ”Man ska låta barnen leka med det dom vil - Nyhetsmorgon (TV4), 

[video]. 2018. https://www.youtube.com/watch?v=eo1S3R3wnxU (Hämtad 2018-11-22). 

https://www.aftonbladet.se/tv/a/259367
https://www.expressen.se/debatt/sveriges-kvinnor-offras-pa-feminismens-altare/
https://www.expressen.se/debatt/sveriges-kvinnor-offras-pa-feminismens-altare/
https://www.youtube.com/watch?v=eo1S3R3wnxU
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mycket utav män.”51 Det är ett problem enligt Busch Thor att bolagsstyrelserna domineras av 

män. Implicit kan man här utläsa att kvinnor, i egenskap av att vara kvinna, har något 

substantiellt att tillföra bolagsstyrelserna men det kan också handla om att en mer jämställd 

representation är önskvärd för att det helt enkelt är rättvist. Busch Thor lyfter ofta fram den 

specifikt kvinnliga erfarenheten och identiteten när hon talar om könsmässiga skillnader. 

Implicit går det att utläsa att kvinnor delar erfarenheter på grund av de medfödda könsmässiga 

skillnaderna.52 Radikalfeminismen menar att kvinnor är underordnade män på grund av sitt kön 

och detta leder till förtryck inom och utanför familjen. Busch Thor menar att kvinnor som idag 

utsätts för den mansnorm som råder förtrycks när deras autonomi begränsas. Därmed finns det 

vissa likheter mellan Busch Thors uttalanden och den radikalfeministiska problemförklaringen. 

Enligt båda delar kvinnor en sorts erfarenhet av ojämställdhet i form av att vara kvinna. Det är 

dock viktigt att ha i åtanke att Busch Thor och radikalfeminismen inte lägger skulden på samma 

sak.  Busch Thor ser inte den grundläggande konflikt mellan kvinnor och män som 

radikalfeminismen gör.  

I Dagens Industri skriver Busch Thor att hon vill att samhället ”skakar av sig de extrema 

teorierna och den konfliktpolitik mellan män och kvinnor som är radikalfeminismens 

destruktiva livsluft.”53 Och här blir också skillnaden mellan Busch Thor och radikalfeminismen 

tydlig. Enligt Busch Thor råder alltså ingen fundamental konflikt mellan kvinnor och män och 

om det överhuvudtaget existerar någon schism mellan könen så beror det på att 

radikalfeminismen har skapat den. Att det existerar en så explicit kritik mot radikalfeminismen 

är en faktor man inte kan bortse från. Radikalfeminismen framställs som ett hot och ett problem 

som försvårar för kvinnor som inte bryr sig om att öka jämställdheten utan snarare bryr sig om 

vad som känns bäst för en själv. Å andra sidan behöver den radikalfeminism Busch Thor 

kritiserar inte vara densamma som idealtypen radikalfeminism. Den radikalfeminism Busch 

Thor kritiserar är snarare en sorts feminism som vill utradera könen i sin strävan efter ”att 

utmana barnen att inte göra könsneutrala val”54 och detta är förmodligen inte samma 

radikalfeminism som den idealtyp som används här. 

                                                           
51 Ebba Busch Thor om genus i förskolan: ”Man ska låta barnen leka med det dom vil - Nyhetsmorgon (TV4), 

[video]. 2018. https://www.youtube.com/watch?v=eo1S3R3wnxU (Hämtad 2018-11-22). 
52 Gemzöe, Lena. Feminism. 2 uppl. Stockholm: Bilda. 2014. s. 51f. 
53 Busch Thor, Ebba. ’Ebba Busch Thor: Så ska kvinnor få mer makt’. Dagens Industri. 2018-08-28. 

https://www.di.se/debatt/debatt-sa-ska-kvinnor-fa-mer-makt/ (Hämtad 2018-11-22). 
54 Busch Thor, Ebba. ’Debatt: KD: En feminism med kvinnor i fokus’. Nya Länstidningen i Östersund. 2018-08-

09. https://www.ltz.se/artikel/debatt/debatt-kd-en-feminism-med-kvinnor-i-fokus (Hämtad 2018-12-18) 

https://www.youtube.com/watch?v=eo1S3R3wnxU
https://www.di.se/debatt/debatt-sa-ska-kvinnor-fa-mer-makt/
https://www.ltz.se/artikel/debatt/debatt-kd-en-feminism-med-kvinnor-i-fokus
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De inslag av radikalfeminism som går att hitta i materialet är främst Busch Thors 

uttalanden om att kvinnor nedvärderas på grund av sitt kön och de erfarenheter kvinnor har i 

egenskap av att vara kvinna. Men Busch Thor och radikalfeminismen förklarar den 

nedvärdering av kvinnor som skett och som fortfarande sker på olika sätt. Radikalfeminismen 

beskyller patriarkatet och män för att ge upphov till problemet. Busch Thor beskyller den 

mansnorm som upprätthålls av elitfeminister (kvinnor och män) som begränsar kvinnors 

autonomi och skuldbelägger kvinnor för deras val. Därmed kanske Busch Thor skulle gå med 

på att kvinnors biologiska egenskaper leder till en sorts underordning men problemet är 

framförallt den elitfeminism som försvårar kvinnors liv. Det går att utläsa att Busch Thor menar 

att elitfeminismen vill inskränka i människors privatliv för att göra kvinnor och män mer 

jämställda. Radikalfeminismen vill som sagt uppnå ett jämställt privatliv och jämställda 

relationer och ta till politiska medel för att öka jämställdheten i den privata sfären. Så kanske 

finns det likheter mellan den elit/radikalfeminism som Busch Thor kritiserar och den idealtyp 

som används här. Men det som Busch Thor främst vänder sig mot är den moralisering av 

kvinnor som bl.a. sker från regeringens håll55 när hon kritiserar radikalfeminismen och denna 

moralisering är, som vi ska se senare, inte endast radikalfeministisk enligt partiledaren. 

 

5.3 Särartsfeministisk representation 

Att respektera kvinnors val är ett återkommande inslag i samtliga av Busch Thors uttalanden. I 

talet på Hönö sa Busch Thor att ”vi kvinnor […] respekteras [inte] som fullvärdiga medborgare 

med förmåga att ta ansvar för våra egna beslut.”56 Med det uttalandet vänder sig Busch Thor 

mot den statliga reglering som syftar till att öka jämställdheten genom till exempel kvotering 

eller öronmärkta månader i föräldraförsäkringen. Särartsfeminismen menar att kvinnors 

inneboende och naturliga kvaliteter nedvärderas. Vi kunde se i föregående avsnitt att Busch 

Thor håller med om att kvinnors nedvärderas i egenskap av sitt kön när de blir utsatta för den 

mansnorm som hon menar råder i samhället idag. Det finns också inslag av särartsfeminism i 

Busch Thors uttalanden. Liksom Busch Thor menar att det är ett problem att de typiskt 

kvinnliga egenskaperna nedvärderas när kvinnor utsätts för mansnormen som råder menar 

särartsfeminismen också att de typiskt kvinnliga egenskaperna nedvärderas.  

                                                           
55 Busch Thor, Ebba. ’Sveriges kvinnor offras på radikalfeminismens altare’. Expressen. 2018-08-07. 

https://www.expressen.se/debatt/sveriges-kvinnor-offras-pa-feminismens-altare/ (Hämtad 2018-11-22). 
56 Kristdemokraterna. Ebba Busch Thors sommartal på Hönö, [websida], 2018. 

https://kristdemokraterna.se/ebba-busch-thors-sommartal-pa-hono/  (Hämtad 2018-11-23). 

https://www.expressen.se/debatt/sveriges-kvinnor-offras-pa-feminismens-altare/
https://kristdemokraterna.se/ebba-busch-thors-sommartal-pa-hono/
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Busch Thor menar också att ”[d]et finns för få kvinnor i bolagsstyrelser”57 men att 

kvotering inte är lösningen på jämställdhetsproblemet. Därmed är hon positiv till att kvinnor är 

en del av den offentliga sfären men vägen mot jämställd deskriptiv representation bör ske på 

kvinnors villkor, inte med statlig styrning. Huruvida kvinnors representation i den offentliga 

sfären har något substantiellt att tillföra lämnas outsagt av Busch Thor. Men det är inte omöjligt 

att tänka sig att Busch Thor, som framhåller de biologiska skillnaderna mellan könen, skulle 

argumentera för att kvinnor med sina särskilda erfarenheter och villkor har något speciellt att 

tillföra bolagsstyrelserna i egenskap av att vara just kvinna i likhet med särartsfeminismen.  

Särartsfeminismens mål är att kvinnors biologiska arv börjar värdesättas och i slutändan 

att de typiskt kvinnliga egenskaperna ska komplettera de typiskt manliga egenskaperna i 

politiken till exempel. I partiledarutfrågningen i Almedalen för Aftonbladet TV säger Busch 

Thor: ”Den stora anledningen till att kvinnor har sämre löner, till att dom har sämre pensioner 

det har ju att göra med att arbetsmarknaden är så otroligt könsuppdelad.”58 Problemet är inte, 

om man ser till resten av intervjun och övrigt material, att kvinnor och män gör olika val och 

att detta i sin tur leder till en könsuppdelad arbetsmarknad. Busch Thor har varit tydlig med att 

de biologiska skillnaderna mellan könen är naturliga och att exempelvis barn som gör 

könsstereotypa val bör respekteras för det. Då bör kvinnor som väljer att arbeta i 

kvinnodominerande sektorer rimligtvis också respekteras för detta. Problemet med den 

könsuppdelade arbetsmarknaden skulle utifrån Busch Thors uttalanden implicit kunna vara att 

kvinnodominerade yrken nedvärderas och att kvinnors löner inom vissa sektorer hålls nere och 

att detta i slutändan leder till lägre pensioner. Att kvinnor väljer att arbeta inom vissa sektorer 

och män i andra är alltså inte problemet. Istället uppmuntrar Busch Thor kvinnor att göra de val 

de själva tycker är bäst. Det går att tolka Busch Thors olika formuleringar i materialet som att 

hon menar att det finns en sorts naturlig och inneboende kvinnlighet som leder till att kvinnor 

gör vissa specifika val.  Implicit går det att tolka partiledaren som att det också ligger i kvinnors 

intresse att välja att arbeta inom vissa sektorer eller att stanna hemma ett längre tag med barnen 

på grund av denna inneboende kvinnlighet. Därmed kompletterar den typiskt kvinnliga 

moderligheten de typiskt manliga egenskaperna i offentligheten enligt Busch Thor.  

                                                           
57 Busch Thor, Ebba. ’”Det finns ett stort hot mot vårt jämställda land”’. Svenska Dagbladet. 2018-06-12. 

https://www.svd.se/det-finns-ett-stort-hot-mot-vart-jamstallda-land (Hämtad 2018-12-12). 
58 Partiledarutfrågning av Ebba Busch Thor, [video]. 2018. https://www.aftonbladet.se/tv/a/259367 (Hämtad 

2018-12-07). 

https://www.svd.se/det-finns-ett-stort-hot-mot-vart-jamstallda-land
https://www.aftonbladet.se/tv/a/259367
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I Partiprogrammet i Aftonbladet TV intervjuades Busch Thor bland annat om hennes syn 

på det normkritiska arbetet som numera sker i förskolan. I partiprogrammet sa hon följande: 

[A]tt kritisera dåliga normer, det är nånting som vi kristdemokrater gör hela tiden, men många gånger när 

man pratat om normkritik väldigt löst och svängigt har det ofta varit i syfte att ”Nä men vi, manligt och 

kvinnligt, män och kvinnor, det ska helt suddas ut och vår poäng har ju snarare varit vi är olika, det är okej 

men vi ska inte bli bemötta eller sedda utifrån vårat kön. Utan vi ska bli behandlade utifrån dom vi är, den 

kompetens vi har, den erfarenhet vi har.59 

Busch Thor har också kritiserat att man i förslaget om en ny läroplan för förskolan ersatt ord 

som ”pojke” och ”flicka” med ”barn” och att förskolepersonal ska utmana barnen att inte göra 

könsstereotypa val.60 Partiledaren citeras också som sagt i DN:s intervju där hon enligt uppgift 

ska ha sagt: ”Vi ska ha ett offensivt jämställdhetsarbete, men vi ska inte låtsas som att kön inte 

finns. Vi ska inte hålla på och utmana barnen till att tvinga dem att göra andra val, utan 

respektera de val barnen gör.”61 Det är framförallt i dessa två intervjuer som Busch Thors 

likheter med särartsfeminismen blir tydliga. I citatet från Aftonbladet TV går det att utläsa att 

Busch Thor anser att uppdelningen mellan manligt och kvinnligt, man och kvinna, är naturlig 

men också önskvärd. Kvinnor och män är olika men människors kön bör som sagt inte ha någon 

betydelse för hur de behandlas. Det existerar dock tydliga biologiska skillnader mellan kvinnor 

och män enligt Busch Thor som i slutändan kan ha betydelse för deras erfarenheter. Det Busch 

Thor gör är att framhålla att människor ska respekteras och värderas för sina individuella 

egenskaper men kvinnor och män är fortfarande i grunden olika. En människas kön kan logiskt 

sätt ha betydelse för den erfarenhet man har. Särartsfeminismen skulle dock förmodligen 

framhålla att kvinnor och män bör bli sedda utifrån sitt kön och sina medfödda egenskaper. 

Inom särartsfeminismen vill man lyfta fram det typiskt kvinnliga eftersom man menar att det 

kvinnliga kompletterar det manliga egenskaperna.62 Därmed verkar det finnas en viktig skillnad 

mellan Busch Thor och särartsfeminismen eftersom Busch Thor säger att individers kön inte 

bör ha någon betydelse för hur de blir behandlade. Men det som lämnas outsagt är också viktigt 

i detta sammanhang. Det finns en tydlig skillnad mellan kvinnor och män och denna skillnad 

kan påverka de erfarenheter och villkor män och kvinnor i slutändan har, vilka sektorer man 

                                                           
59 Partiprogrammet 25 april 2018, [video]. 2018. https://www.aftonbladet.se/tv/a/251109 (Hämtad 2018-12-06). 
60 Busch Thor, Ebba. ’Debatt: KD: En feminism med kvinnor i fokus’. Nya Länstidningen i Östersund. 2018-08-

09. https://www.ltz.se/artikel/debatt/debatt-kd-en-feminism-med-kvinnor-i-fokus (Hämtad 2018-12-18) 
61 Bendjelloul, Johar & Eriksson, Karin. ’Ebba Busch Thor: ”Vi ska inte låtsas som att kön inte finns’”. Dagens 

Nyheter. 2018-08-20. https://www.dn.se/nyheter/politik/ebba-busch-thor-vi-ska-inte-latsas-som-att-kon-inte-

finns/ (Hämtad 2018-12-07). 
62 Samhällsmoder. Nationalencyklopedin. (u.å.). https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samh%C3%A4llsmoder  (Hämtad 2018-12-06).  

https://www.aftonbladet.se/tv/a/251109
https://www.ltz.se/artikel/debatt/debatt-kd-en-feminism-med-kvinnor-i-fokus
https://www.dn.se/nyheter/politik/ebba-busch-thor-vi-ska-inte-latsas-som-att-kon-inte-finns/
https://www.dn.se/nyheter/politik/ebba-busch-thor-vi-ska-inte-latsas-som-att-kon-inte-finns/
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samh%C3%A4llsmoder
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/samh%C3%A4llsmoder
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arbetar inom och hur länge man väljer att vara hemma med barnet. Därmed är Busch Thors 

formulering av kvinnors intressen vid djupare anblick särartsfeministisk även fast partiledaren 

är noga med att betona att människor bör bli bemötta utifrån sina individuella egenskaper.  

 

5.4 Särskild representation 

Vi har sett att Busch Thors utspel delar en del likheter med de olika idealtyperna liberal-, 

radikal- och särartsfeminism, Men frågan om huruvida Busch Thor så kallade nya feminism 

innehåller något särskilt som inte går att koppla samman med idealtyperna kvarstår. Flera 

gånger framhåller Busch Thor olika sakpolitiska frågor som ”den viktigaste 

jämställdhetsfrågan”.  Ett sådant exempel är när hon tar upp kvinnofridsfrågan i Svenska 

Dagbladet. Busch Thor skriver: ”Vi kan inte blunda för en så viktig[…] trygghetsfråga och 

jämställdhetsfråga för att vi misstänker att problemet har att göra med värderingar i vissa 

grupper – framförallt unga män i utanförskapsområden.”63 Särskilt kvinnor i socialt utsatta 

områden där segregationen är hög och där det underförstått bor många invandrare känner 

otrygghet enligt Busch Thor.64 Denna problemförklaring är svår att kategorisera i någon av de 

tre idealtyperna. Busch Thor erkänner att problemet har att göra med mäns värderingar men det 

är tydligt att det inte är alla män som bär skulden för jämställdhetsproblemet.  

I en intervju i Dagens nyheter utvecklar Busch Thor sina synpunkter på den värderingskris 

hon menar råder i Sverige idag. Hon citeras i artikeln: ”…den värderingskrisen [som] har 

trappats upp så illa har att göra med en stor invandring på kort tid. Vi har varit väldigt otrygga 

i balansen mellan att stå upp för människovärdet och att hjälpa människor i nöd och samtidigt 

säga att vissa värderingar inte är valbara.” Busch Thor tar sedan upp några exempel på debatter 

som pekar på att Sverige stått illa rustat inför den värderingskris som nu råder. Att diskussioner 

om barnäktenskap, månggifte, delade bad-tider och om huruvida man bör ta motsatt kön i hand 

när man hälsar har fått ta plats i offentligheten har signalerat till nyanlända att vissa svenska 

värderingar är valbara. De värderingar Busch Thor menar att invandrare står för är sådana som 

gör skillnad på pojkar och flickor. I en intervju för Aftonbladet säger Busch Thor att: ”[det 

måste] finnas en gemensam uppsättning värderingar som gäller alla och som ytterst handlar om 

                                                           
63 Busch Thor, Ebba. ’”Det finns ett stort hot mot vårt jämställda land”’. Svenska Dagbladet. 2018-06-12. 

https://www.svd.se/det-finns-ett-stort-hot-mot-vart-jamstallda-land (Hämtad 2018-12-12).  
64 Kristdemokraterna. Stå upp för kvinnors frihet och trygghet, [websida], 2018. https://kristdemokraterna.se/sta-

upp-for-kvinnors-frihet-och-trygghet/ (Hämtad 2018-12-14) 

https://www.svd.se/det-finns-ett-stort-hot-mot-vart-jamstallda-land
https://kristdemokraterna.se/sta-upp-for-kvinnors-frihet-och-trygghet/
https://kristdemokraterna.se/sta-upp-for-kvinnors-frihet-och-trygghet/
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synen på män och kvinnor till exempel, att vi alla är lika.”65 De goda svenska 

jämställdhetsvärderingarna är sådana som exempelvis skolan och familjen bör reproducera, 

alltså ”en idétradition som förvaltats av kristen etik och västerländsk humanism”.66 

Busch Thor tar i tidningen Dagen upp den värderingskris som hon menar att man kan se 

i samhället idag och som den sociala medier-kampanjen #metoo är ett tydligt bevis på. I denna 

artikel talar hon dock inte om problemet med värderingar (eller brist på dessa) som begränsat 

till vissa grupper. Enligt Busch Thor grundläggs en god moral inom familjen men hon skriver 

att ”Kön är inte enbart en social konstruktion. Därför är lösningen inte att utradera könen 

utan att lära sig värdera och respektera både män och kvinnor.”67 Målet är alltså att lära ut 

sunda värderingar om rätt och orätt och hur man sätter gränser och därmed skiljer sig dessa 

åtgärder en del från de som presenteras i debattartikeln för SvD även fast en förändring av 

vissa mäns värderingar är målet i båda artiklarna. Busch Thor kritiserar här staten för att 

moralisera och att tala om för kvinnor hur de bör leva men samtidigt vill partiledaren att 

staten ska fortsätta förmedla vissa värderingar. Den överstatlighet som syftar till att 

förmedla värderingar om kvinnor och mäns lika värde i exempelvis förskolan är 

problematisk enligt Busch Thor. Samtidigt är förmedlingen av feministiska värderingar 

från statligt håll önskvärd när den riktar sig mot invandrare.  

Busch Thors kritik av invandrade mäns värderingar tycks inte kunna härledas från någon 

av de tre feministiska inriktningarna. Särartsfeminismen framhåller förvisso att de traditionellt 

kvinnliga egenskaperna nedvärderas men att gruppen män i utanförskapsområden skulle vara 

orsaken till problemet enligt denna feminism tycks osannolikt. Josefin Kjellberg skriver att den 

svenska jämställdhetsdiskursen är ”en arena där “svenskhet” och “invandrare” reproduceras 

som två separata kategorier. “Invandrare”, särskilt muslimer, görs här till bärare eller offer för 

patriarkala mönster medan jämställdhet förknippas med svenskhet.”68 Busch Thors 

representation på detta område är utifrån detta synsätt inte något nytt fenomen i det svenska 

                                                           
65 Karlsson, Pär. ’Busch Thors krav: ”Måste anstränga sig för att bli svenska”’. Aftonbladet. 2018-03-02. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/p6lGdV/busch-thors-krav-maste-anstranga-sig-for-att-bli-svenska 

(Hämtad 2018-12-21). 
66 Bendjelloul, Johar & Eriksson, Karin. ’”Värderingskrisen har blivit mer påtaglig på grund av den stora 

invandringen”’. Dagens Nyheter. 2018-02-26. https://www.dn.se/nyheter/politik/varderingskrisen-har-blivit-mer-

pataglig-pa-grund-av-den-stora-invandringen/ (Hämtad 2018-12-18). 
67 Busch Thor, Ebba. ’Ebba Busch Thor: Gränser suddas ut av sexualiseringen’. Dagen. 2017-11-02. 

https://www.dagen.se/debatt/ebba-busch-thor-granser-suddas-ut-av-sexualiseringen-1.1049476 (Hämtad 2018-

12-18). 
68 Kjellberg, Josefin. Jämställdhet, maskulinitet och (o)privilegierade subjektspositioner: Den svenska 

jämställdhetsdiskursens exkluderingar. NORMA. Nordisk tidskrift for maskulinitetsstudier = International 

Journal for Masculinity Studies. vol. 8 no. 2. (2013): 113–130. 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/p6lGdV/busch-thors-krav-maste-anstranga-sig-for-att-bli-svenska
https://www.dn.se/nyheter/politik/varderingskrisen-har-blivit-mer-pataglig-pa-grund-av-den-stora-invandringen/
https://www.dn.se/nyheter/politik/varderingskrisen-har-blivit-mer-pataglig-pa-grund-av-den-stora-invandringen/
https://www.dagen.se/debatt/ebba-busch-thor-granser-suddas-ut-av-sexualiseringen-1.1049476
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samhället utan snarare en del av en större svensk jämställdhetsdiskurs. Trots detta är 

problemförklaringen något delvis utöver de idealtypiska anspråken. Jämställdhetsproblemet 

beror till viss del på de värderingar som unga män i utanförskapsområden har, dessa unga män 

är underförstått invandrare. Det är tydligt att problemet handlar om värderingar som invandrade 

män tar med sig när de kommer till Sverige. En lämplig åtgärd är enligt Busch Thor att tydligare 

markera att vissa värderingar inte är valbara men också att underlätta för invandrare att komma 

in i samhället snabbare. Detta vill Busch Thor göra genom att göra det obligatoriskt kommuner 

att anordna svenska för invandrare, även för föräldralediga.69  

I avsnittet om liberalfeministisk representation kunde man se att en del av Busch Thors 

feministiska diskurs handlar om att kritisera den statliga reglering som begränsar människors 

valfrihet. I avsnittet om radikalfeministisk representation blir det också tydligt att Busch Thor 

vänder sig mot den elitfeminism som agerar moralpolis och som hon menar skuldbelägger 

kvinnor när deras beslut inte i första hand syftar till att öka jämställdheten i samhället/familjen. 

Denna kritik är ett särdrag hos Busch Thor. Det går att utläsa att Busch Thor vänder sig mot 

olika sorters moralpoliser vare sig det handlar om folkvalda politiker i statsapparaten, män i 

förorten eller politiskt korrekta feminister på förskolan. Att slippa utsättas för dessa 

moralpoliser är en tydlig och särskild målformulering hos Busch Thor och ingenting som går 

att härleda från de tre idealtyperna av feminism. Men samtidigt vill Busch Thor att staten ska 

förmedla vissa feministiska värderingar till invandrare. Busch Thor verkar vända sig mot en 

statlig feminism när det handlar om att reglera människors privata sfär, till exempel när det 

handlar om föräldraledigheten. När det handlar om att lära ut svenska feministiska värderingar 

till män i utanförskapsområden efterfrågar hon istället mer statlig inblandning. 

   

 

 

  

                                                           
69 Nyheter (Ekot). Busch Thor: Vissa värderingar är inte valbara, [radioprogram]. Sveriges Radio, P1, 2018-06-
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6. Slutdiskussion: En värderingsfeminism utan statlig paternalism  

Busch Thor gör anspråk på att tillföra en ny sorts kristdemokratisk feminism. I egenskap av att 

vara partiledare är hon en viktig representant för den svenska kristdemokratin. Partiledare är en 

mycket mer betydelsefull företrädare för ett partis ideologi än en lokalpolitiker eller en 

partimedlem. Därmed kan analysen av hennes formuleringar om en ny kristdemokratisk 

feminism också säga något större och mer allmänt om kristdemokratisk feminism. I denna 

kandidatuppsats är dock analysmaterialet begränsat och detta har naturligtvis en inverkan på 

vilka slutsatser som kan dras. En kristdemokratisk feminism kommer förmodligen att variera 

en del beroende på kontext och om partiet i fråga är till exempel svenskt eller tyskt. Men Busch 

Thors kristdemokratiska feminism kan trots detta innehålla vissa typiskt kristdemokratiska och 

konservativa drag som även går att finna hos andra kristdemokratiska partier. Den 

kristdemokratiska feminismen som presenteras här är i slutändan en idealtyp precis som liberal-

, radikal- och särartsfeminismen. Därmed är den kristdemokratiska feminismen också en 

renodlad analytisk modell som kan bidra till förståelsen av de nya anspråken på feminismen 

och vidare vilka konsekvenser dessa anspråk kan få för representationen av kvinnors intressen. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Busch Thors kristdemokratiska feminism delar 

inslag med alla tre idealtyper. Liberalfeminismen menar att kvinnor har varit förevisade till den 

privata sfären och vill att kvinnor ska ha både ett ökat och jämställt tillträde till offentligheten. 

Den kristdemokratiska feminismen är försiktig med att tala om för kvinnor hur de bör leva sina 

liv, den vill underlätta för kvinnor att kombinera yrke med familjeliv utan att uppmuntra någon 

till att lägga större tid på någon del. Den kristdemokratiska feminismen ser att kvinnor varit 

förevisade till den privata sfären tidigare men menar att kvinnor idag snarare är förevisade till 

offentligheten. Liksom liberalfeminismen vill den kristdemokratiska feminismen att individer 

bedöms utifrån sina individuella meriter men den kristdemokratiska feminismen framhåller 

samtidigt att det existerar betydelsefulla skillnader mellan könen på ett sätt som 

liberalfeminismen inte gör. 

De största likheterna mellan den kristdemokratiska feminismen och radikalfeminismen 

ligger i feminismernas kritik av den mansnorm som råder i samhället idag. Den 

kristdemokratiska feminismen beskyller elitfeminismen för att skuldbelägga kvinnor för deras 

val och för att ställa orimliga krav på kvinnor. Liksom radikalfeminismen menar den 

kristdemokratiska feminismen att kvinnor nedvärderas på grund av sina kön men 

radikalfeminismen beskyller patriarkatet och män för denna nedvärdering. Den 
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kristdemokratiska feminismen ser ingen grundläggande konflikt mellan kvinnor och män. 

Radikalfemininismen framställs istället som en motpol till den kristdemokratiska feminismen 

på bl.a. grund av radikalfeminismens försök att skuldbelägga hederliga män. Den 

kristdemokratiska feminismens förslag på åtgärder är också mer inriktade på den offentliga 

sfären och den talar inte om ojämställda relationer som ett problem. 

Den kristdemokratiska feminismen delar också många likheter med särartsfeminismen. 

Båda feminismerna framhåller att de typiskt kvinnliga egenskaperna nedvärderas och att detta 

förhållande bör förändras. Kvinnors inneboende egenskaper bör lyftas fram och värderas högre 

än vad de gör idag. Det finns grundläggande skillnader mellan könen enligt de båda 

feminismerna. Dessa skillnader har betydelse för de liv som kvinnor och män lever och inom 

vilka sektorer man arbetar. Att kvinnor och män arbetar i olika sektorer är inget problem utan 

snarare något positivt eftersom kvinnor och män därmed kan komplettera varandra.  

I den kristdemokratiska feminismen framställs ”svenskar” och ”invandrare” som två 

separata grupper och invandrare får skulden för den otrygghet som kvinnor känner på alla håll 

i samhället men som är starkt koncentrerad till vissa socialt utsatta områden. Denna 

problemförklaring är av särskilt slag och ingenting som förekommer i övriga idealtyper. Den 

otrygghet många unga kvinnor känner i framförallt utanförskapsområden beror på de 

värderingar kristdemokraterna tillskriver unga männen som bor i samma områden. 

Elitfeminister från vänsterliberalt håll kritiseras också hårt i den kristdemokratiska feminismen 

för den hets de utsätter kvinnor för när de försöker få kvinnor att kombinera familjelivet med 

ett heltidsarbete. Den kristdemokratiska feminismen vänder sig mot den moralisering av 

kvinnor som sker på många olika håll i samhället. Självutnämnda sedlighetspoliser i förorten 

och politiskt korrekta elitfeminister har monopol på det offentliga rummet. Kvinnor attackeras 

från olika håll, och alla har synpunkter de val som kvinnor gör. Den kristdemokratiska 

feminismens mål är att minska den statliga regleringen av kvinnor så att kvinnor får fria tyglar 

att bestämma över sina egna liv. Den vill också genomföra åtgärder som syftar till att bryta 

männens monopol på det offentliga rummet i socialt utsatta områden. Busch Thor kritiserar 

olika aktörer för att agera moralpolis och regeringen för att tala om för medborgarna hur de ska 

leva mer jämställda liv. Samtidigt eftersöker den kristdemokratiska feminismen mer statlig 

inblandning när det kommer till att reproducera feministiska värderingar till invandrare. Det 

tycks finnas en inneboende konflikt i Busch Thors syn på vad som räknas som paternalism här. 

Staten ska lägga sig i medborgarnas feministiska värderingar när det kommer till invandrade 
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män i utanförskapsområden. Men staten ska hålla sig utanför när det kommer till olika sorters 

reglering som kvotering i bolagsstyrelser eller att lära barn normkritiskt tänkande i förskolan.  

Jämställdhetens gradvisa frammarsch i Sverige har enligt den kristdemokratiska 

feministiska diskursen utmanats av den stora invandring som under kort tid skett. Typiskt 

svenska värderingar utmanas som aldrig förr och i offentligheten tvingas politiker och andra 

lekmän diskutera barnäktenskap, månggifte och huruvida man måste ta motsatt kön i hand när 

man hälsar. Dessa alternativa värderingar gör skillnad på kvinnor och män och utmanar den 

judisk-kristna svenska etiken enligt den kristdemokratiska feminismen.  

Denna representation är något särskilt som inte går att finna i den liberal-, radikal- och 

särartsfeministiska diskursen. Likaså är kritiken mot de moralpoliser som försöker tala om för 

kvinnor hur de ska leva sina liv en särskild del av den kristdemokratiska feminismen.  Den 

nutida kristdemokratiska feminismen delar därmed likheter med den jämställdhetsdiskurs de 

tidigare partiledarna Alf Svensson och Göran Hägglund framförde på sin tid. Liksom Hägglund 

vände sig mot en ”åsiktselit” och Svensson argumenterade för att subsidiaritetsprincipen ska 

gälla inom jämställdhetspolitiken menar Busch Thor att kvinnor och familjer själva är förmögna 

att främja sitt eget välmående. Således tycks den ”nya feminismen” innehålla ett 

ställningstagande mot statlig paternalism som går utöver de tre idealtyperna men detta inslag är 

kristdemokratiskt sedan gammalt. Busch Thors kristdemokratiska feminism är till viss del ny 

som feminism, men djupt grundad i en kristdemokratisk tradition.  

Analysen av Busch Thors uttalanden har syftat till att klargöra hur Busch Thor använder 

sig av begreppet feminism och hur kan denna så kallade nya feminism kan förstås utifrån några 

idealtypsdefinitioner av feminism. Den kristdemokratiska feminismen har liksom övriga 

idealtyper en problemförklaring, målformulering och representation av kvinnors intressen. 

Problemet har att göra med de värderingar invandrade män för med sig till Sverige. 

Invandrarnas värderingar gör skillnad på kvinnor och män och signalerar att människor inte är 

jämställda varandra. Målet är enligt feminismen att kvinnor själva ska få välja hur de lever sina 

liv utan statlig inblandning och reglering som begränsar valfriheten. Det ligger slutligen i 

kvinnors intresse att staten upphör med den paternalism som omyndigförklarar kvinnor. Enligt 

den kristdemokratiska feminismen kan kvinnor gott och väl se till sina egna intressen. Det ligger 

inte i kvinnors intressen att leva ett på pappret jämställt liv där man delar föräldraledigheten 

lika med sin partner. Kvinnor kan själva välja hur de styr upp sina liv utan inblandning från 

andra. 



 
 

31 

 

 

 Liberalfeministism Radikalfeminism Särartsfeminism Kristdemokratisk 

feminism 

Problemförklaring Kvinnor har varit 

förevisade till den 

privata sfären och 

förnekats politiska 

och juridiska 

rättigheter. 

Kvinnor är 

underordnade män på 

grund av sitt kön och 

detta leder till förtryck 

inom och utanför 

familjen. 

Kvinnors 

inneboende och 

naturliga kvaliteter 

nedvärderas. 

Problemet har att 

göra med de 

värderingar som 

förekommer i vissa 

grupper av män i 

utanförskapsområde

n. 

Målformulering Ökat och jämställt 

tillträde till den 

offentliga sfären. 

Uppnå ett jämställt 

privatliv och jämställda 

relationer. 

Kvinnors 

biologiska arv 

värdesätts och 

kompletterar de 

manliga i den 

offentliga sfären. 

Kvinnor bör vara 

fria att själva välja 

hur de ska leva sina 

liv.   

Intresserepresentation Kvinnor och män 

bör bedömas efter 

sina individuella 

meriter och talanger 

och inte utifrån våra 

föreställningar om 

skillnader mellan 

könen. 

Det krävs politiska 

åtgärder även för det 

personliga och inte 

bara det offentliga. 

Lyft fram kvinnors 

särskilda biologiska 

egenskaper. 

Kvinnor kan se till 

sina egna intressen 

och främja sitt eget 

väl. 
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