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Abstract: 

In this study, I try to find the reason behind men’s comparatively small involvement in gender 

politics, relative to women. I suggest that this may be due to gender politics being an area of female 

power and authority, where men are finding it difficult to make an impact. In interviewing eight 

young politicians, knowledgable on the subject, I find some support for this claim. According to two 

interviewees, women are said to wield more influence, than men, primarily over what’s perceived to 

be women’s issues. According to one, women wield more influence, both over perceived men’s and 

perceived women’s  issues. I make the claim that these kinds of ideas may influence men’s 

involvement in gender politics, though more research on the subject is needed.   
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Inledning och frågeställning 
 
I den statliga offentliga utredningen Män och Jämställdhet har utredaren på regeringens uppdrag, 

utrett och kartlagt olika frågor rörande män och jämställdhet1. Några av områdena som kartlagts, är 

mäns attityder till ämnet, och mäns engagemang vad gäller jämställdhetsfrågor. Det framkommer 

här att män överlag verkar vara mycket mindre intresserade än kvinnor av jämställdhetspolitik. 

Utredaren ger flera anekdotiska exempel på detta. Av länsstyrelsernas 21 sakkunniga i 

jämställdhetspolitik, var 20 kvinnor, då utredningen skrevs. Vid de seminarier och konferenser där 

utredaren medverkat, har publiken i flera fall bestått av 90 % kvinnor2. I de statistiska undersökningar 

som gjorts, har män konstant varit mindre intresserade än kvinnor av jämställdhetspolitik3. Mäns 

intresse har enligt utredaren dessutom sjunkit snarare än stigit, när stora jämställdhetspolitiska 

frågor har figurerat i debatten4.  

En särskilt intressant grupp, är de personer som är intresserade av politik, och samtidigt mycket 

intresserade av jämställdhet. I denna grupp bör vi sannolikt hitta de män och kvinnor, som aktivt 

väljer att engagera sig inom policyområdet. Intressant nog är skillnaderna i denna grupp, något större 

än i resten av populationen5. Detta mönster verkar dessutom gå igen, även på högre politiska nivåer. 

Ett intressant exempel på detta, är intresset hos svenska riksdagsledamöter. I sista mätningen som 

gjorts 2006, sade sig endast en procent av de manliga ledamöterna se jämställdhet som ett 

prioriterat policyområde, en minskning med två tredjedelar, sedan dess mätningarna påbörjades 

19856. Kvinnliga ledamöters intresse av jämställhetsfrågor har under samma period ökat stadigt, som 

framgår i nedanstående figur: 

Figur 1 – Policyprioriteringar: Andelen manliga/kvinnliga riksdagsledamöter, som ser jämställdhet 

som ett prioriterat område (Källa: Wängnerud 2012) 

 

 

                                                           
1 SOU 2014:6, s  50 
2 SOU 2014:6, s. 54 
3 SOM 1993-2013 

4 Oskarsson 1996, s. 270 
5 SOM 1993-2013 
6 Wägnerud 2012, s. 9 
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Det finns enligt utredarna bakom SOU 2014:6 en stor uppslutning, kring behovet av fler som män  

engagerar sig i jämställdhetsfrågor. Samtidigt så verkar männen - med utredarens egna ord - 

fullkomligt lysa med sin frånvaro7.  

Vad kan vi i sådana fall se för förklaringar till detta? 

SOU 2014:6 tar upp ett antal tänkbara orsaker. Man tänker sig bland annat att mäns villkor kanske 

inte diskuteras i jämställdhetsdebatten, att det utvecklats en mansfientlig retorik8, och att män 

kanske inte känner igen sig i debatten9. Utredarna hänvisar dock i högre grad till mer ideologiskt 

laddade orsakssamband, som föreslagits i den tidigare rapporten Vill män ha jämställhdet?10. Enligt 

denna engagerar sig män i så pass låg grad, huvudsakligen då ”det utgör ett privilegium att vara 

norm”. Män sägs generellt ha mer makt än kvinnor.  De kommer således inte att lämna denna 

position, utan att veta vad de har att vinna på det11.  

Även om dessa förklaringar för många kan kännas intuitiva, blir jag själv inte riktigt nöjd med 

utredarnas svar på frågan. Framförallt menar jag att mäns- och kvinnors engagemang i olika 

politikområden verkar behandlas olika. Kvinnors underrepresentation inom olika politikområden, har 

även det förklarats med bristande intresse12. Denna analys har dock kompletterats i varierande grad, 

med föreställningar om osynliga strukturer, och de manliga normer som ansetts gälla på området. En 

kvinnlig politiker bedöms t.ex ofta som mindre trovärdig vad gäller traditionellt manliga 

politikområden, såsom försvarspolitik13. Studier har också påvisat, att det kan bli svårare för kvinnor 

att avancera, i just mansdominerade fält, där de inte ses som lika trovärdiga som män. Denna lägre 

trovärdighet, har för kvinnor stundom lett till en mindre möjlighet att göra sin röst hörd i 

policyområdet, att utöva makt, såsom kommer att definieras i nedanstående avsnitt14.  

Om kvinnor typiskt sett betraktats som mindre trovärdiga i försvarspolitik, kan detsamma sägas gälla 

för män, i kvinnodominerade områden15. Detta har i särskilt stor grad visat sig gälla för 

jämställhetspolitik, någonting som i amerikanska studier även benämnts såsom ”women’s issues”.  Är 

det inte i sådana fall möjligt, att det är den förhållandevis lägre trovärdigheten, som håller män 

tillbaks från jämställdhetspolitiken? Att de i jämförelse med kvinnor, får svårare att göra sina röster 

hörda, det vill säga utöva makt över politikens innehåll?  

Frågan som uppsatsen syftar till att utforska, är således huruvida kvinnor anses ha större förtroende 

än män, vad gäller svensk jämställdhetspolitik, och således större möjlighet att göra sina röster 

hörda. Jag kommer att fråga mig huruvida detta kan i sådana fall kan tänkas bidra, till mäns mindre 

engagemang i jämställdhetsfrågor. Detta kommer att analyseras ur ett maktperspektiv. Då detta är 

den första studien på detta område, kommer jag dessutom söka underlätta för liknande studier, på 

samma område. Jag kommer att försöka uttala mig om intressanta studieobjekt, och ämnen jag ser 

som särskilt lämpade för vidare studier. 

 

                                                           
7 SOU 2014:6 -  s. 54 
8 SOU 2014:6 -  s. 51 
9 SOU 2014:6 -  s. 54 
10 SOU 2014:6 – s. 285 
11 Wetterberg, T 2002 – s . 177 

12 Skjeie, 1992 – s. 60-61 
13 Huddy, L. Terkildsen, N. 1993 – s. 131  
14 McGlen, N. Sarkees, M. 1993 – s. 112 
15 Huddy, L. Terkildsen, N. 1993- s. 131-132 
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Mina forskningsfrågor kommer att vara följande: 

 
1) Kan jag hitta några tecken på, att kvinnor ges en större trovärdighet än män, vad gäller 

jämställdhetsdebatten? 
 

2) Kan kvinnors eventuellt större trovärdighet, vara en av orsakerna till mäns lägre engagemang 
i jämställdhetspolitiken?  
 

3) Vilka aspekter, av detta eventuella tolkningsföreträde, kan vara relevanta att undersöka 
närmare? 
 

4) Vilken av de studerade organisationerna, ter sig lämpligast för en uppföljningsstudie? 
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Teori och Definitioner 

Valet av teori 
 

Studiet av makt och genus, har ofta kommit att lämnas åt genusvetenskapen. Mäns makt, och 

kvinnors underordning är dock här någonting som ofta kommit att tas för givet16 17. Nyare feministisk 

forskning, har kommit att ifrågasätta det antagandet. Davis ser makten som ojämt fördelad mellan 

män och kvinnor, men menar inte att kvinnors makt på något sätt skulle vara frånvarande18. Gerson 

& Peiss tar ett steg längre, och menar att ”areas of female assertiveness and power”, är någonting 

mycket viktigt att kartlägga, även ur ett feministiskt perspektiv19. Det verkar dock framgå att i varje 

fall äldre feministisk teoribildningar, bör vara mindre lämpliga för det område och de frågeställningar 

jag valt att studera.  

 

Bland de nyare feministiska teoribildningar som står till buds, hittar vi framförallt olika 

diskursanalysanalytiska ansatser, varav den mest kända kanske är den Butler presenterar i Gender 

Trouble20. Jag menar dock, likhet med Komter, att diskursanalys kanske lämpar sig bäst för 

dekonstruktion - och inte för konstruktion av teoretiska modeller21. Butlers ansats, menar jag 

dessutom bygger till stor del på redan hårt kritiserade psykoanalytiska teorier. I stället för feministisk 

teori, har jag således i likhet med Komter22 och Davis23 valt att utgå från maktmodeller i andra 

discipliner, såsom statsvetenskap och sociologi. 

 

Gällande valet av teori, menar Davis att ingen maktmodell kommer att vara fullständig. Olika 

maktteorier, kommer att lämpa sig för olika typer av makt, och olika ämnesområden24. Detta är 

någonting jag har tagit fasta på. Ämnet jag studerar är makt och status inom ett politikområde. 

Maktmodellen jag byggt upp har därför i huvudsak blivit inspirerade av Dahl och Haugaard. Jag 

menar att Dahl byggt upp en nyanserad begreppsapparat, som både är lättförståelig, och logiskt 

konsekvent. Dahl har dessutom utformat sina teorier, med politiska organisationer i åtanke. 

Haugaard blir en bra utgångspunkt, då han på ett bra sätt lyckas beskriva växelspelet mellan aktörer 

och kollektiva föreställningar, vilket vi kommer att återkomma till.  

Viktiga ställningstaganden 
 
Vad många maktteoretiker sökt ta ställning till, är huruvida människor huvudsakligen är fria individer, 

eller huvudsakligen styrda av samhälleliga strukturer. Dessa strukturen menar jag, i likhet med 

Haugaard, måste förstås som en slags kollektiva föreställningar, i form av exempelvis ideologi, 

religion eller tradition. I likhet med Giddens25 och Haugaard26, kommer jag hävda att motsättningen 

fri vilja-strukturer är en falsk dikotomi. Människor lever sitt liv i ett växelspel mellan fri vilja och 

samhälleliga strukturer. Strukturer är visserligen någonting som kan påverka människors beteende, 

men någonting som inte alltid gör det. Strukturer är någonting som hela tiden skapas och återskapas 

av aktörer, medvetet eller omedvetet. Således kan strukturer också förändras, och gör det också 

                                                           
16 Davis, K 1991 – s. 210 
17 Davis, K. Oldersma, J. 1991 -,s. 1 
18 Davis, K 1991 - s. 219-220 
19 Gerson & Peiss 1985 s. - 326  
20 Butler, J. 1990. 
21 Komter, A. 1991 - s. 47-48 

22 Komter, A. 1991 – s. 53 
23 Davis, K 1991 – s. 210-211 
24 Davis, K 1991 - s. 222-223 
25 Giddens, A.  1984 – s. 151-152, 160. 
26 Haugaard, M. 2003 – s. 95 



 

8 
 

oupphörligen. Strukturer finns trots möjligheten att förändra fortfarande där, och utgör ett 

ofrånkomligt sätt att organisera samhället. I ljuset av detta, kommer strukturer även ofrånkomligen 

att utgöra en källa till makt, för de som förmår utnyttja dem.  

 
En annan pågående diskussion är själva maktbegreppets innebörd, framförallt distinktionen mellan 

makt - och påverkan - respektive inflytande. Åtskilliga teoretiker27 28, menar här att ordet makt för 

tankarna till makt över sanktioner. Andra forskare verkar inte göra samma distinktion. Den form av 

diskursiva och ideologiska makt som beskrivs av Lukes och Haugaard, torde exempelvis bli svår att 

fånga in medelst ett maktbegrepp enbart kopplat till sanktioner.  Flera feministiska forskare har 

dessutom tagit avstånd från denna strikta definition av makt29 30. De menar att man med denna 

definition riskerar osynliggöra kvinnors makt, och reproducera föreställningen om kvinnors 

maktlöshet. Dessa senare invändningar är i hög grad relevanta, vad gäller området jag avser att 

undersöka.  Av dessa anledningar kommer jag I likhet med Dahl (1957)31att använda uttryck såsom 

makt, påverkan och inflytande synonymt.  

 

En viktig distinktion att ta upp, menar jag dessutom är skillnaden mellan makt och andra besläktade 

termer, såsom status, och förtroende. Jag menar här, i likhet med Dahl (1968)32, att social status, i 

form av t.ex förtroende, är en av de sociala resurser, som makten ytterst bygger på. Makt menar jag, 

måste förstås dels som tillgång till dessa resurser, dels förmågan att kunna utnyttja dem. Om 

maktutövarens sociala resurser ökar, menar jag här att dennes makt borde öka i motsvarande grad, 

givet att dennes förmåga att utnyttja sagda resurser inte samtidigt skulle minska. Makt och status är 

enligt mig kanske inte samma sak, men är ändå sannolikt väldigt starkt korrelerade. 

 

 

Makt, grupper och intressen.  
 

Vi har i föregående avsnitt berört vad makt baserar sig på, samt maktbegreppets relation till andra 

besläktade termer. En kanske viktigare diskussion, är dock vari makten faktiskt består. Jag kommer 

här prata om förmågan att på ett eller annat sätt påverka andra människor33. I likhet med Dahl34, vill 

jag här göra skillnad på makt i termer av förmåga, och på det faktiska användandet av denna 

förmåga. Det senare menar jag lämpligen inte benämns som makt, utan som maktutövning. Vad 

gäller makt över andra människor, vill jag här vidga definitionen, då jag menar det på ett mindre bra 

sätt fångar in den ideologiska och diskursiva makt som Haugaard söker beskriva. Makt enligt mig 

innebär förmågan att kunna påverka sina sociala omgivningar, på ett för maktutövaren önskvärt sätt. 

 

Dessa sociala omgivningar, menar jag dels kan bestå av parterna i en konflikt. Max Weber väljer t.ex 

att definiera makt i termer av förmågan att trots motstånd lyckas uppnå sina mål35. För att aktören 

skall lyckas uppnå dessa mål, måste rimligtvis parterna i konflikten, ha påverkats att ge med sig.  

Även Robert Dahl väljer att studera makt i termer av konflikter, och menar att de aktörer som är 

                                                           
27 Dahl, R- 1970 –kap 3 
28 Lasswell, H. Kaplan, A. 1950 - s. 74 
29 Davis, K. 1991 – s. 220-221 
30 Meyer, J. 1991 – s. 23 
31 Dahl, R. 1957 – s. 202  

32 Dahl, R. 1968 – s. 14-15 
33 Dahl, R. 1968 – s. 10-11 
34 Dahl, R. 1968 – s. 21 
35 Weber, M. 1968[1922] - s. 53 
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inflytelserika, är de som i högre grad än andra lyckas få igenom sin vilja. Dahl avser här främst 

formella konflikter, såsom styrelsemöten, och omröstningar i kommunfullmäktige36.  

En annan, mer beständig form av sociala omgivningar menar jag utgörs av de föreställningar som 

existerar, i den organisation eller det samhälle aktören verkar. Jag gör här, i likhet med Haugaard37 

ett antagande om kollektiva föreställningar i olika grupper. Dessa föreställningar menar jag blir 

viktiga, då de i sig kan bestämma vem som anses ha status38, och vem som är värd att lyssna på. I 

dessa föreställningar ingår även vad som anses vara sant, vad som ses som prioriterat och vad som 

anses önskvärt39. Genom att påverka dessa föreställningar, borde det således gå att uppnå sina mål, 

utan att ens behöva utkämpa några konflikter40. Detta kan t. ex ske genom att vissa aktörer inte tror 

att deras idéer inte har tillräckligt stort stöd i organisationens eller samhällets föreställningsvärld, och 

av den anledningen väljer att inte dela med sig av sina synpunkter41. 

 

Någonting bör sägas, om vilka som antas utöva denna makt, över sagda sociala omgivningar. Det kan 

visserligen vara intressant att prata om individer. Studien handlar dock inte om just individer, utan 

om olika gruppers makt, respektive brist på makt. Jag menar likhet med Lasswell & Kaplan  att det 

här finns en poäng med att skilja på olika typer av grupper, beroende på deras grad av politisk 

enighet42. Grupper som uppnått viss politisk enighet, kring gemensamma föreställningar, kommer jag 

hädanefter benämna såsom organisationer (Socialdemokraterna, Amnesty, RFSU), alternativt 

kommer dessa typer av grupper benämnas falanger (marxister, nyliberaler, feminister), om de utgör 

en undergrupp till den organisation vi för tillfället studerar.  

 

Gemensamt för dessa första två typer av grupper, är att de i varierande mån kommer att dela en 

gemensam föreställningsvärld. Falangers föreställningsvärld kommer i hög grad att likna 

moderorganisationens. Alla falanger kommer dock ha en egen vision för vad moderorganisationen 

borde prioritera, och vad den borde identifiera sig med. Det finns även grupper som saknar 

gemensam föreställningsvärld, vi kan exempelvis prata om ”män”, ”arbetare” eller ”tjänstemän”. 

Dessa typer av grupper kommer hädanefter benämnas såsom underpopulationer. Eftersom 

underpopulationer saknar gemensam föreställningsvärld, kommer de inte att kunna uppträda som 

aktörer.  

 

Med detta vill jag inte säga, att medlemmar i en underpopulation skulle sakna makt. I de fall en 

organisation eller en underpopulation åtnjuter en hög status, menar jag att samtliga medlemmar i 

denna organisation eller underpopulation kommer att inneha en delmängd av denna status. 

Medlemmar i båda typer av grupper skulle i och med detta status få lättare att rent individuellt utöva 

makt, gentemot sina omgivningar. Då underpopulationer, i motsats till organisationer saknar en för 

gruppen gemensam föreställningsvärld, menar jag dock att en underpopulation inte kommer att 

kunna utnyttja denna makt, på ett effektivt och samordnat sätt.  

 

För att sammanfatta diskussionen hittills: vi har definierat makt såsom förmågan att påverka sina 

sociala omgivningar, på ett för aktören önskvärt sätt. Dessa omgivningar tänker jag mig dels består av 

                                                           
36 Dahl, R. 1961 – s. 333-334 
37 Haugaard, M. 2003 – s. 93 
38 Haugaard, M. 2003 – s. 95-96 
39 Haugaard, M. 2003  - s. 96-98 

40 Lukes, S. 2005 – s. 28 
41 Haugaard, M. 2003 – s. 96 
42 Lasswell, H. Kaplan, A. 1950 - s. 32 
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konflikter, i form av formella diskussioner. Dels tänker jag att de består av strukturer, i form av 

kollektiva föreställningar. Aktörerna vi kommer att diskutera, är framförallt individer olika typer av 

kollektiva aktörer, såsom organisationer eller falanger.  

 

Makten i Politiska organisationer 
 
Jag kommer i detta avsnitt att skriva mer om hur jag tänker mig att begreppen i föregående avsnitt 

kan samverka. Jag kommer samtidigt försöka konkretisera modellen, och göra den relevant för de 

politiska organisationer som kommer att studeras.  

 

Figur 2 – Föreslagna samband mellan makt, grupper, diskussion och föreställningsvärld inom en och 

samma organisation. Heldragna pilar representerar stark- och streckade pilar svag eller osäker grad 

av påverkan. 

 

Ovanstående modell beskriver de tänka sambanden, mellan de begrepp jag redan beskrivit. Som 

synes menar jag att falanger kan söka påverka både organisationens föreställningsvärld, och dess 

politiska diskussion, på kongress eller liknande församling. Den politiska diskussionen menar jag 

falangerna påverkar direkt, via motioner och yrkanden. Detta kan få ett genomslag i organisationens 

föreställningsvärld. Om ett stort antal ombud argumenterar för ett visst förslag, kan detta ge 

intrycket av att förslaget har brett stöd i organisationen, oavsett om det verkligen har det eller inte. 

Falangernas försök att påverka organisationens föreställningsvärld, menar jag dock huvudsakligen 

sker via andra medel, som via blogginlägg, diskussioner på intranät och debattartiklar i eventuell 

medlemstidning. De falanger med särskilt stort inflytande, tänker jag mig är de som finns 

representerade i organisationens styrelse. Dessa kommer att kunna kontrollera en viktig maktresurs, 

i form av organisationens utbildningssystem. De kommer även att kunna begränsa andra aktörers 

möjlighet till påverkan, genom t. ex moderering, eller genom att bestämma vilka skribenter som får 

komma till tals i eventuell medlemstidning. 
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När olika aktörer söker påverka organisationens föreställningsvärld, föreställer jag mig det kan ske på 

tre olika sätt. Det första är att påverka föreställningar relaterade till olika sakfrågor. Erikson (2011) 

menar exempelvis att sexköpslagen kom att införas, efter att olika kvinnoorganisationer under en 

längre tid sökt påverka riksdagens och regeringens föreställningar om prostitution, i en 

kriminalpolitisk riktning43. Denna form av maktutövning, menar jag i princip kommer att lämna 

organisationens makthierarki oförändrad. Jag menar att en framgångsrik påverkanskampanj givetvis 

kommer att göra det svårare att få gehör för motsatta åsikter i sakfrågan. Däremot motsatt bör det 

inte bli svårare för en t. ex motståndare mot sexköpslagen, att debattera mot en förespråkare, i ett 

ämne som är helt orelaterat. 

Det andra sättet att utöva makt över organisationens föreställningsvärld, är att söka påverka vilken 

grupp som anses ha status i organisationen. Ett praktiskt exempel på detta är när reformisterna i LOs 

ledning, i början av 1900-talet, sökte framhäva sin egen status och påverka organisationens självbild i 

en reformistisk riktning. Reformisterna sökte samtidigt svartmåla sina anarkistiska 

meningsmotståndare, och framställa dessa som naiva och ansvarslösa44. Denna typ av maktutövning, 

menar jag kommer att påverka vem som ses som trovärdig i organisationen, och därmed också olika 

falangers möjlighet att själva kunna utöva makt. I exemplet med LO, menar jag att en reformists 

argument skulle ha vägt tyngre än en anarkists efter den lyckade kampanjen, oavsett vilket ämne 

som diskuterades. På liknande sätt som nyss beskrevs, menar jag aktörer bör kunna påverka 

organisationens föreställningar, i syfte att stärka eller försvaga även en underpopulations status. 

Marxisterna i Socialdemokraterna vill kanske stärka arbetarnas status, på bekostnad av 

tjänstemännens.  

För att organisationens makthierarki ska förändras, ser jag det inte som strikt nödvändigt att en 

falang eller en underpopulation blir svartmålad. Gruppernas makthierarki kommer att förändras, när 

deras relativa status har förändrats. I exemplet ovan, är det inte nödvändigt för marxisterna att 

svartmåla tjänstemännen, för att maktbalansen skall förändras. Det räcker med att arbetarnas status 

höjs i organisationens ögon, medan tjänstemännens står stilla. Eller bara att de falanger som arbetar 

å tjänstemännens vägnar, inte lyckas höja deras status, i samma utsträckning som marxisterna har 

lyckats höja arbetarnas. 

Makten över jämställdhetsdebatten 
 

Som Dahl påpekar kan maktdynamiken se olika ut, i olika situationer. I själva verket blir det 

meningslöst, att prata om makt, utan att arenan ifråga specificeras45. I fallet med LO, var 

reformisternas makt begränsade till just den enskilda organisationen. Vi kan dock tänka oss att makt 

kan bli ännu mer specifik. Reformister kanske ses som mer trovärdiga, vad gäller diskussioner om 

förhandlingar, anarkister som mer trovärdiga, vad gäller diskussioner om stridsåtgärder. Vi kan 

således tänka oss en tredje form av maktutövning gentemot organisationens föreställningsvärld. En 

aktör kan påverka denna, i syfte att påverka en falangs eller en underpopulations status, inom en viss 

fråga, eller ett visst policyområde. 

 

                                                           
43 Erikson, J. 2011 - s. 178-179 
44 Jansson, J. 2012 – s. 255 

45 Dahl, R. 1968 – s. 12-13. 
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Om medlemmarna i underpopulation eller falangs överlag anses ha ett större förtroende, än 

medlemmarna i andra underpopulationer eller falanger, i flera policyområden, menar jag att detta 

kan bero på gruppens allmänt högre status i organisationen. Om medlemmarna i en falang eller 

underpopulations åsikter väger tyngre just i en specifik fråga, eller ett policyområde, menar jag det 

även kan tyda på en upplevd anknytning till det området, inte enbart en generellt högre status. För 

att särskilja det förra från det senare, kommer jag hädanefter benämna det senare som att som att 

den gruppen anses äga ett tolkningsföreträde, vad gäller just det specifika området. 

Ordet tolkningsföreträde skall inte förstås enbart som att ena partens ord väger tyngre, i en eventuell 

konflikt. En part med upplevt tolkningsföreträde i en fråga, kommer rimligtvis även känna större 

frihet, och ha större möjlighet att få gehör för sina egna förslag i policyområdet, än den som inte äger 

ett sådant tolkningsföreträde. Den förra typen av aktörer kan av denna anledning komma att styra 

inriktningen på sagda policyområde. Omvänt kan en avsaknad av detta tolkningsföreträde, få andra 

aktörer att inte engagera sig i området, just på grund av svårigheten att få gehör, för sina egna 

förslag.   

Vi kan nu börja applicera modellen på vår ursprungliga frågeställning. Om män och kvinnor upplevs 

ha olika stor trovärdighet i jämställdhetspolitiken, kan vi uttrycka det som att kvinnor äger ett 

tolkningsföreträde. Antingen av jämställdhetspolitiken rent generellt, eller i enskilda frågor inom 

policyområdet. Detta tolkningsföreträde har sin bas i föreställningsvärlden, i organisationen där 

männen eller kvinnorna verkar. Föreställningar om gruppers mäns och kvinnors trovärdighet på olika 

områden, skulle kunna vara naturligt förekommande. Då människors uppfattning om detta tenderar 

skifta radikalt från kultur till kultur, finns det dock skäl att anta att sådana föreställningar kan vara ett 

resultat av ideologi, snarare än av biologi eller evolutionspsykologi. 

 

Om studien rörde män och kvinnors status i allmänhet, kunde de intressanta ideologierna utgöras av 

de olika större världsreligionerna. Givet vår mer begränsade frågeställning, blir svaret mindre klart. 

Det framgår dock att såväl tidiga feminister46 som konservativa tänkare47, genom tiderna sökt 

framhålla kvinnans högre moral. Även om dessa ideologier idag spelar mindre roll, är det möjligt att 

de, likt de större religionerna, fått en varaktig inverkan på samhällets gemensamma 

föreställningsvärld. Föreställningen om kvinnans bättre moraliska karaktär, kunde exempelvis utgöra 

en resurs, i moraliskt laddade frågor såsom kvotering och prostitution.    

  

Vi bör här akta oss för att dra förhastade slutsatser. Som framgår av exemplet med LO, är det möjligt 

för en falang eller organisation att stärka sin egen status, inte bara statusen för en särskild 

underpopulation. En alternativ förklaring till mäns lägre engagemang i jämställdhetsfrågan, kunde i 

sådana fall vara ett ideologiskt tolkningsföreträde. Vi kan t.ex föreställa oss att de 

falanger/organisationer som diskuterar jämställdhet, åtnjuter ett mycket högt anseende på de 

arenor de verkar. Vi kan även tänka oss att män kanske tenderar att engagera sig mindre i dessa 

organisationer/falanger, än vad kvinnor gör.  I Huddy & Terkildsen (1993) antogs kvinnor exempelvis 

inte enbart vara mer kompetenta vad gällde ”women’s issues”, de antogs också vara feminister i 

mycket högre grad än män48. 

 

                                                           
46 Baker, P. 1984 – s. 632-633 
47 Beecher, C. 1830 – s. 101 

48 48 Huddy, L. Terkildsen, N. 1993. S. 129 
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Jag har lagt fram förslaget att mäns bristande engagemang i jämställdhetspolitiken, kan bero på att 

individuella män överlag upplevs ha lägre status i jämställdhetsdebatten, än individuella kvinnor. 

Detta menar jag i sådana fall tänkas ha påverkan på mäns benägenhet att engagera sig. Om män 

upplevs ha mindre status i kvinnor i jämställdhetsfrågor, kommer deras åsikter även ges mindre vikt. 

Samtidigt kommer män få svårare att tillskansa sig officiella positioner med anknytning till området, 

exempelvis som utbildare eller talespersoner. Möjligheten att påverka, samt möjligheten till 

avancemang, har i tidigare forskning åberopats som mycket starka drivkrafter, för att vilja engagera 

sig politiskt49. En förhållandevis stor avsaknad av dessa drivkrafter, borde omvänt kunna leda till en 

förhållandevis mindre grad av politiskt engagemang. 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
  

 

  

                                                           
49 Panebianco, A. 1988 – s. 25 
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Metod 
Undersökningsdesign 
 
Jag har valt att undersöka vilka faktorer som kan påverka mäns bristande intresse för 

jämställdhetsdebatten. Mer specifikt vill jag undersöka om man antingen som kvinna, eller såsom 

tillhörandes en viss falang, kan anses ha ett tolkningsföreträde på detta område.  Förutom detta, vill 

jag underlätta för eventuella uppföljningsstudier. Om jag finner belägg för ett tolkningsföreträde, vill 

jag få en fingervisning om vilka aspekter av detta som är värda att studeras, och var någonstans en 

uppföljningsstudie lämpligen kan förläggas. 

 

Rimligtvis, måste jag för att svara på forskningsfrågorna också undersöka en miljö, där jämställdhet 

diskuteras. Som undersökningsobjekt har jag därför valt de politiska ungdomsförbunden. Jag har valt 

dessa i stället för moderpartierna, då jag räknar med att det i ungdomsförbunden finns en livligare 

debatt. Jag hoppas dessutom att medlemmarna i dessa organisationer är mer villiga att prata om 

känsliga saker, såsom de oskrivna regler som gäller i organisationen. Dessutom menar jag att insatta 

personer från ungdomsförbunden, kan vara lättare att få tag på, än de ifrån moderpartierna. 

  

De olika forskningsfrågorna besvaras egentligen bäst med olika metoder. Frågan om 

tolkningsföreträdet besvaras kanske bäst med deltagande observation, kombinerat med informella 

intervjuer50. En sådan undersökning förutsätter dock att vi vet i vilket förbund detta lättast kan 

undersökas, vilket i sig är en av forskningsfrågorna. Som tidigare har noterats bör vi behålla ett öppet 

sinne, vad gäller frågan om vilka grupperingar som kan framföra idéer om ett kvinnligt 

tolkningsföreträde.  Detta kan således tänkas förekomma i både förbund till vänster och höger om 

den politiska mitten. Idealiskt sett, skulle jag utfört en deltagande observationsstudie i samtliga 

politiska ungdomsförbund, lämpligen på organisationernas kongress. Olyckligtvis har jag varken haft 

tid eller sidutrymmet till detta. Metoden jag slutligen valt är därför en semistrukturerad 

intervjuundersökning, med en insatt person från varje förbund. Denna metod ger en sämre bild av 

varje enskilt förbund, men förhoppningsvis även en bättre bild, av var könsspecifika, respektive 

ideologiska tolkningsföreträde lättast kan gå att studera.  

 

Värdet av en semistrukturerad intervjuundersökning, är i stor grad beroende på valet av 

undersökningspersoner. Med så pass få intervjuer menar jag då att detta vara strategiskt, snarare än 

slumpmässigt.  För att vara relevanta, måste intervjupersonerna ha en mycket bra föreställning av 

förbundets gemensamma föreställningsvärld, specifikt vad gäller jämställdhetsfrågor. Det finns flera 

personer inom förbunden som på olika sätt måste förhålla sig till denna föreställningsvärld. Den 

första typen av aktörer, är förbundets jämställdhetspolitiska talesperson. Den andra typen är 

tongivande debattörer, med jämställdhet som specialområde. Den tredje är personer med lång 

erfarenhet av förbundet, och särskilt intresse för jämställdhetspolitik. 

 

Jag menar här att jämställdhetspolitiska talespersoner, måste representera tankar som är 

gemensamma för hela förbundet, för att inte missnöje skall uppstå. Dessa talespersoner agerar 

stundtals också huvudpersoner i utbildnings- eller talarkvällar, i lokalavdelningar över hela landet. Jag 

menar således att dessa, mer än några andra personer, bör ha en uppfattning om förbundets 

                                                           
50 Kvale, S. Birkman, S. 2014 - s. 143-144 



 

16 
 

gemensamma föreställningsvärld.  Tongivande debattörer, menar jag också vara medvetna om dessa 

föreställningar. För att förändra, menar jag man måste lägga sig på rätt avstånd från den allmänna 

opinionen. Därför måste man också vara medveten, om vari denna består. Personer med lång 

erfarenhet av förbundet, och särskilt intresse i frågan, menar jag kommer ha lärt sig samma sak, 

antingen igenom passivt iakttagande, eller genom diskussioner med sina meningsfränder inom 

förbundet. Det bör här påpekas, att kategorierna inte är ömsesidigt uteslutande. De syftar snarare till 

att klarlägga den viktigaste egenskap, som intervjupersonen innehar vid tiden för intervjun.  

 

Rent praktiskt, har jag i första hand sökt få tag på förbundets jämställdhetspolitiska talesperson. Om 

sådan inte funnits, eller inte funnits tillgänglig, har jag kontaktat distriktsordföranden, i någon av 

landets större distrikt, och förhört mig om det finns någon som är kunnig, vad gäller 

jämställdhetsdebatten i förbundet. Vederbörande har då antingen själv bett om att få ta intervjun, 

eller vidarebefordrat mig, till någon med lägre position, men med större insikt i- och intresse av 

jämställdhetsdebatten. Detta förfarande har följts i samtliga fall utom med Ung Vänster, där ingen av 

de större distrikten visade sig vara samarbetsvilliga, sannolikt med tanke på förbundets nära 

förestående kongress. Jag tog i det fallet kontakt med ett av de mindre distrikten.   

 

Av rent etiska skäl, vill jag inte gå allt för nära in på hur urvalet av personer har gjorts, och hur många 

i varje kategori som intervjuats. Fyra av åtta intervjupersoner har önskat förbli anonyma, i varje fall 

tills de läst den färdiga rapporten. En alltför detaljerad redogörelse för urvalsproceduren, skulle 

tillåta läsare att begränsa möjligheterna till en eller två personer i varje förbund. Jag menar att detta 

på ett allvarligt sätt kunde äventyra mina intervjupersoners anonymitet. Av denna anledning har jag 

också sett det som nödvändigt att utelämna vissa praktiska exempel, just då exemplen anspelat på 

situationer som kunnat äventyra personens identitet. Av samma anledning har jag benämnt samtliga 

intervjupersoner som just ”intervjupersoner”, även då dessa inte uttryckt en önskan om anonymitet. 

Jag förstår att detta gör trovärdigheten i intervjuerna svårare att bedöma. Det är trots det en 

avvägning jag kände var nödvändig, just med hänsyn till de av mina intervjupersoner, som önskat 

förbli anonyma. 

 

Operationaliseringar 
 

Min första forskningsfråga har varit om kvinnor har ett tolkningsföreträde, i de politiska 

ungdomsförbunden. Detta har undersökts via ett antal olika frågor. Min första fråga (Fråga 6) har 

varit huruvida kvinnor och män är lika aktiva i jämställdhetsdebatten. Oavsett svar, har jag sedan bett 

intervjupersonen förklara varför denne tror det förhåller sig på det sättet. Efter ett antal orelaterade 

frågor om förbundets jämställdhetspolitik, har jag först ställt frågan om män och kvinnor i förbundet 

är olika bekväma med att diskutera olika frågor (Fråga 13 b). Därefter har en liknande fråga ställts, 

om mäns och kvinnors åsikter har olika stor vikt i jämställdhetsdebatten (Fråga 13 c). Mot slutet av 

intervjun, har jag vidare låtit intervjupersonen ta ställning till två citat, ett som beskriver kvinnor som 

maktlösa, och ett som beskriver kvinnor som mäktiga, just i egenskap kvinnor och feminister.  Då 

denna fråga kan uppfattas som ledande har jag förlagt den sist, i syfte att inte låta den påverka 

resten av undersökningen.  

 

Då det enbart är meningsfullt att prata om ett eventuellt tolkningsföreträde, om kvinnors auktoritet 

på området är större än mäns, har jag vid positivt svar på 13 b/c, även frågat om inte andra könets 
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åsikter väger tyngre på något område i jämställdhetspolitiken. Tanken är här, att kvinnor kanske 

upplevs som mer trovärdiga i vad som anses vara kvinnofrågor, och män i vad som anses vara 

mansfrågor. Kvinnors upplevda tolkningsföreträde, kanske i sådana fall inte är till följd av en högre 

generell trovärdighet i jämställdhetsfrågor, utan just till följd av att jämställdhetspolitiken kommit att 

handla om främst kvinnofrågor. På samma sätt, har jag inte räknat det som ett tolkningsföreträde, 

om kvinnor el. män bedöms vara mer trovärdiga, just för att individuella medlemmar av ena könet är 

mer pålästa eller intresserade av jämställdhetsfrågor.  

 

I syfte att undersöka tolkningsföreträde till följd av ideologi, har jag ställt ett antal frågor om andra 

egenskaper som kan leda till att en persons åsikter väger tyngre än någon annans. Exempel som 

tagits upp är t.ex erfarenhet, position och utbildning (Fråga 15), samt vilken ideologi personen säger 

sig tillhöra (Fråga 16). 

 

Min andra fråga, är huruvida ett eventuellt kvinnligt tolkningsföreträde i jämställdhetsdebatten kan 

tänkas påverka mäns benägenhet att engagera sig i policyområdet. Den första frågan som relaterar 

till detta är fråga 7, varför intervjupersonen menar att medlemmar av ena könet är mer aktiva i 

jämställdhetsdebatten. Den andra frågan som relaterar till detta är 13 b), med följdfrågan 14 a), som 

redan har berörts. Förutom dessa tre frågor, kommer jag att ta upp de spontana reflektioner 

intervjupersonen gjorts, vid andra relaterade intervjufrågor.  

  

Min tredje forskningsfråga, är vilka aspekter av ett könsspecifikt tolkningsföreträde, som kan vara 

relevant att studera i en eventuell uppföljningsstudie. Många av de aspekter som kommit upp, har 

nämnts under orelaterade frågor. De frågor som specifikt behandlar detta är följdfrågorna 14 a), 

samt 19 a) och 19 b). Jag har här frågat, vad intervjupersonen tror ett könsspecifikt 

tolkningsföreträde - i de fall ett sådant antas existera - i sådana fall kan bero på. Jag har också frågat 

huruvida alla män/kvinnor som antas ha ett tolkningsföreträde är medvetna om detta, samt om ett 

sådant tolkningsföreträde enligt intervjupersonen måste upprätthållas på något sätt. Vidare har vissa 

intervjupersoner pratat om könsspecifika/ideologiska tolkningsföreträden i allmänhet. Jag har vid de 

tillfällena bett intervjupersonen specificera huruvida tolkningsföreträdet anses gälla innanför- eller 

utanför förbundet.  

  

Min fjärde forskningsfråga har varit vilket förbund som lämpar sig bäst för en uppföljningsstudie. Inga 

specifika intervjufrågor har ställts för att besvara detta. Frågan får istället besvaras genom en 

sammanvägning, av allt som kommit fram under intervjuerna. Kriterierna jag kommit fram till, är att 

det först och främst måste finnas en öppen diskussion i förbundet, om just tolkningsföreträde, och 

trovärdighet vad gäller jämställdhetspolitiken. Det får här inte vara fråga om tveksamma svar från 

intervjupersonens sida.  Intervjupersonen ska helst också ha refererat till någonting utom sina egna 

personliga åsikter, då dessa eventuellt kan ha påverkats av intervjusituationen. 

Intervjukvalitet 
 

En av de viktigaste utmaningarna i en intervjuundersökning, är att undvika tillrättalagda svar. Ett 

antal åtgärder har vidtagits för att undvika detta. Intervjupersonerna har innan undersökningen 

enbart fått veta att studien syftar till att undersöka jämställdhetsdebatten i de olika förbunden. Flera 

intervjupersoner har velat ha en närmare beskrivning av studiens syfte. Detta har i dessa fall 
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avslöjats, först efter att intervjun var avklarad. Merparten av frågorna i formuläret har utformats för 

att vara könsneutrala. Undantagen har varit följdfrågorna 14 b och 19 a/b, då intervjupersonerna 

redan pratat om ett könsspecifikt tolkningsföreträde. Fråga 18 är i detta avseende den enda klart 

ledande frågan i formuläret, den har av den anledningen placerats sist, för att inte påverka 

resterande intervjusvar. Citatet om kvinnans moraliska makt, har dessutom föregåtts av ett citat om 

kvinnans maktlöshet, detta i syfte att minska eventuella förväntanseffekter. För att ytterligare 

minska dessa effekter, har jag i görligaste mån försökt avhålla mig från värdeladdade ord såsom makt 

och tolkningsföreträde, såvida intervjupersonen inte själva kommit att använda de termerna. 

  

Om intervjupersonen blivit tveksam på vad frågan innebär, har jag vid några tillfällen fått ge exempel. 

Jag har försökt hålla dessa exempel balanserade, eller i och med dessa sökt leda bort tankarna från 

min tes, d.v.s om kvinnans eventuellt högre trovärdighet i jämställdhetsdebatten.  På fråga 8, om 

huruvida specifika mans- och kvinnofrågor diskuteras inom förbundet, har jag angett exemplen 

abort, och manlig omskärelse.  På fråga 13 b, om killar och tjejer känner sig olika bekväma med att 

diskutera frågor, har jag som exempel ställt frågan om kvinnor får lov att diskutera manlig 

omskärelse, på samma villkor som män. 

Även vid frågor som inte är uppenbart ledande, finns ändå en risk att intervjupersonen anger korta, 

generella och reflexmässiga svar på intervjufrågorna51. Det finns även en risk, att intervjupersonen 

bara pratar om sin egen uppfattning, inte om vad som gäller, i själva organisationen. Av denna 

anledning, har jag lagt större vikt vid intervjusvar med faktiska exempel på vad som diskuteras. 

Liksom på svar som refererar till andra personer samt till dokument. Sådant som lätt kan 

kontrolleras, vid eventuella uppföljningsstudier. I fallet med svar som verkar generella, har jag här 

bett intervjupersonen förtydliga. Menar hon situationen i samhället/samhällsdebatten i stort, eller 

situationen i förbundet?  

Utförande 
 

Intervjupersonerna från LUF, Grön Ungdom, SSU och SDU har jag bokat träff med, och intervjuat i 

intervjupersonens hemstad. Intervjupersonerna från Ung Vänster, KDU, CUF och MUF har jag dock 

fått intervjua via telefon. I fallet med de första förbunden, har jag spelat in samtalen på medhavd 

diktafon. I fallet med de sistnämnda, har jag satt telefonen på högtalarfunktion, och lagt diktafonen 

bredvid, någonting som gett mycket god ljudkvalitet. Samtliga intervjuer har sedan transkriberats i 

sin helhet. I det fall någonting behövt förtydligats, har jag gjort en förfrågan via mail om ett sådant 

förtydligande. 

 

Efter att intervjun avslutats, har jag förhört mig om hur intervjupersonen upplevde situationen, och 

upplyst om studiens syfte när detta efterfrågats. I detta skede har jag även förhört mig om jag får 

använda intervjupersonens namn, eller om denne föredrar att förbli anonym.  

 

 

                                                           
51 Kvale, S. Brinkmann, S. 210 
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Resultat och Diskussion 

Allmänt om intervjuerna 
 

Jag bedömer att samtliga intervjupersoner sökt svara sanningsenligt på intervjufrågorna. En 

berättigad fråga blir dock hur mycket personerna kunnat, om föreningens gemensamma 

föreställningsvärld. Intervjupersonerna har i samtliga fall varit mycket insatta i förbundets 

jämställdhetsdebatt. En faktor som måste tas i beaktande, är dock intervjupersonernas kön. Sju av 

åtta intervjupersoner har varit kvinnor, troligtvis just på grund av dessas större kunskap/engagemang 

i jämställdhetsfrågor. Detta kan ha kommit att påverka intervjusvaren, just då makt är en egenskap, 

baserad på en föreställning, hos den eller de som den utövas mot. Jag menar därför att kvinnliga 

intervjupersoner, kanske inte känner till föreställningarna, hos de män som väljer- alternativt inte 

väljer - att engagera sig i debatten. De kanske kan observera männens agerande, eller brist på 

detsamma, men det innebär inte för den sakens skull, att de alltid känner till själva orsaken bakom 

agerandet. 

 

Med detta sagt, anser jag ändå att jag fått överraskande mycket information, om fenomenet jag valt 

att studera. Innan studiens genomförande hade jag tänkt det skulle bli svårt, nästan omöjligt, att 

studera ett så pass diffust område som makt och tolkningsföreträde, dessutom inom ett så pass 

begränsat område. De allra flesta intervjupersoner antingen antyder om - eller berättar om 

någonting man kan tolka, framförallt som kvinnligt tolkningsföreträde i jämställdhetsdebatten. Jag 

har i nedanstående delar dock gjort en mycket restriktiv tolkning av materialet, och bara tagit upp de 

svar som framstått som mest trovärdiga. Även mycket tydliga svar har kommit att gallras bort, om 

dessa varit dubbeltydiga, och om de berört något annat sorts tolkningsföreträde, än det som 

kommer av kön eller ideologi. 

 

  

 

Förekomst av tolkningsföreträde 

Tolkningsföreträde på grund av kön 

Generellt tolkningsföreträde 

Ett generellt tolkningsföreträde gäller samtliga frågor i jämställdhetsdebatten, och föreligger även då 

män och kvinnor delar samma ideologi. Två intervjupersoner har pratat om ett sådant 

tolkningsföreträde, intervjupersonerna från Grön ungdom och Liberala Ungdomsförundet. 

Intervjupersonen från Grön Ungdom började mycket tidigt, redan vid fråga 7, att prata om 

tolkningsföreträde, utan att jag tidigare tagit upp det begreppet: 

Ser det likadant ut, när det gäller vilka som är aktiva och diskuterar just 

jämställdhetspolitik? 

Det är fler tjejer tror jag, som är aktiva i den feministiska debatten. Och det märker vi 

ju också. Vi har ju feminism och klimat som prioriterade frågor, och där skulle ju jag 

säga, att generellt är det så att det är fler av våra kvinnliga medlemmar, tjejer som 

engagerar sig i feminism, och fler killar som engagerar sig i klimat. 
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Och du tror det beror på att de känner sig mer intresserade? 

Ja, och också tror jag att det handlar om att man känner att män kanske inte känner 

sig inkluderade i den debatten.  

Hur kan det komma sig då? 

Jamen det är…alltså den stora liksom diskussionen som har varit om 

tolkningsföreträde, alltså vem som har tolkningsföreträde i en viss fråga. Alltså det 

kanske är den som är utsatt och diskriminerad. 

Det bör här påpekas, att intervjupersonen inte använder samma definition av tolkningsföreträde, 

som det som används i uppsatsen. Vad hon menar med termen, är att varje individs åsikt väger 

tyngre vad gäller att beskriva sin egen verklighet. Intervjupersonens svar blir här dubbeltydigt. Om 

människor har tolkningsföreträde vad gäller att beskriva sin egen verklighet, bör även män ha ett 

tolkningsföreträde, vad gäller sin egen situation. Särskilt, med intervjupersonens resonemang, i 

situationer då män är utsatta och diskriminerade. Ändå nämns detta tolkningsföreträde, som en 

möjlig orsak till mäns mindre engagemang i organisationens jämställdhetsdebatt. Intervjupersonen 

utvecklar sitt resonemang, i fråga 13 b).  

Finns det frågor som killar och tjejer är olika bekväma med att diskutera? 

Ja, kanske mer då det här mer generella, att tjejer är mer bekväma med att prata om 

vår feministiska politik. Kanske också om psykisk ohälsa bland unga tjejer, att det är en 

sådan fråga som är lite mer specifik, just för den gruppen 

Menar du att killar inte känner sig bekväma med att prata om psykisk ohälsa för 

tjejer, eller om psykisk ohälsa över huvud taget? 

För tjejer, det skulle kännas jättekonstigt. För jag upplever att det finns större frihet för 

tjejer att tala om problem som är för män, alltså att sådär…höga självmordstal och 

typ…alltså typ att manliga fäder inte får vårdnaden lika ofta i vårdnadstvister och…det 

upplever jag att det inte finns problem med. Så kanske generellt då att tjejer känner 

större mandat, att prata i hela jämställdhetsdebatten.   

Intervjupersonen börjar med att beskriva sin upplevelse av debattklimatet. Kvinnorna i förbundet 

upplevs känna sig mer bekväma än män, både med att diskutera förbundets feministiska 

jämställdhetspolitik, och vad bland medlemmarna uppfattas som kvinnofrågor. Intervjupersonen 

specificerar i följdfrågan; hon uppfattar en större frihet för kvinnor att prata även i vad som uppfattas 

som mansfrågor. Hon menar sammanfattningsvis att kvinnor i förbundet kanske känner ett större 

mandat att prata i hela jämställdhetsdebatten. I följdfrågan 14 a) ställer jag frågan om 

intervjupersonen inte tror att mäns åsikter kan väga tyngre på något område, hon svarar att hon inte 

tror det förhåller sig så, ”inte vad gäller identitetspolitik, alltså som grupp”. 

Då detta är förhållandevis starka uttalanden, kan vi fråga oss om detta verkligen stämmer. Möjligtvis 

skulle intervjusvaren kunna reflektera intervjupersonens särskilda politiska övertygelse, snarare än 

organisationens gemensamma föreställningsvärld. Intervjupersonen berättar dock flera anekdoter, 

som tyder på att detta inte bara är hennes inställning.  En man, som sade sig vara intresserad av att 
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prata i feministiska frågor, tog efterhand tillbaka detta, och skall sedan själv ha motiverat detta, med 

just kvinnors tolkningsföreträde. Män är enligt intervjupersonens erfarenhet väldigt obekväma med 

att diskutera vad de uppfattar som mansfrågor, just då de känns så obetydliga i jämförelse med 

kvinnors strukturella diskriminering. Intervjupersonen kompletterar med ett exempel; när en motion 

kom in om att mäns psykiska ohälsa, skulle diskuteras på samma sätt som kvinnors, var det kvinnor, 

och inte män som stod bakom den motionen.  

Föregående intervjuperson har pratat om ett generellt tolkningsföreträde för kvinnor, vad gällde 

jämställdhetsdebatten. Som klargjorts i metoddelen, har dock nästan samtliga frågor gjorts 

könsneutrala. Intervjupersonen från Liberala Ungdomsförbundet, kom därför oväntat nog att prata 

om ett manligt tolkningsföreträde i jämställdhetsdebatten, någonting även hon verkar mena är 

generellt.  

Finns det andra saker än ideologi som spelar roll? 
 
 I LUF så får du cred om du är jättenördig kille. Då lyssnar ju folk på dig. Jag 
menar….om du är supernördig kille helt enkelt, då väger argumenten tyngre. Eller så 
här…jo det skulle jag nog säga. 

 
 

[visar citat 1] 
 
Jo, det håller jag med om! 
 
Inom ungdomsförbundet också`? 
 
Då får jag tänka tillbaka. Men tjejer som grupp? Jo. Om det går upp tio killar på rad 
och har samma åsikt så…. nu går det inte upp tio tjejer, men om det gjorde det, så 
skulle killarnas åsikter förmodligen väga tyngre. Inte nödvändigtvis för att de är bättre 
debattörer, men därför att…de har sin [otydligt] pondus. 
 
[visar citat 2] 
 
Ja nej ja…. 
  
Du känner inte igen dig i det här, vare sig i förbundet eller från någon annanstans? 
 
Jag förstår citatet men….ja……det skulle vara om man var…man och feminist så tror 
jag mer. För då är man ”bra kille” eller vad man ska säga. Att dra feministkortet är på 
något sätt som att ”passera gå” liksom.  
 
Även om du har samma åsikt, så väger det tyngre om du är feminist, än om du inte 
är det? 
 
Ja, för det är så pass vedertaget att man är feminist, och många säger att de är det 
även om de inte är det. 
 
[…] och jag tror det funkar bättre för killar. I varje fall ”jag är feminist”-delen.  
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Intervjupersonen menar här att männen i förbundet anses ha högre status rent allmänt, och verkar 

senare mena, att detta gäller även i jämställdhetspolitiken, det vill säga i varje fall för manliga 

feminister. Ingen inskränkning nämns i intervjun, att det enbart är vissa områden i 

jämställdhetspolitiken där män antas ha högre trovärdighet. Jag har därför tolkat detta som ett 

generellt tolkningsföreträde. Det bör här påpekas, både citat 1 och citat 2 här kan ha verkat som 

ledande frågor. Intervjupersonen har inte heller, i samma utsträckning som föregående 

intervjuperson kunnat belägga sin åsikt med faktiska exempel. 

 

Tolkningsföreträde i specifika frågor 

 

Denna kategori tar upp tolkningsföreträde i olika specifika frågor. Denna sorts tolkningsföreträde 

gäller även frågor där män eller kvinnor inte har någon egen erfarenhet. De anses ha en större 

trovärdighet, antingen då de själva anses kunna relatera bättre till vad som sker, eller då de själva 

riskerar att utsättas för vad som diskuteras.  Jag kommer illustrera denna typ av könsspecifikt 

tolkningsföreträde, med utdrag från tre av mina intervjuer. Först med CUF, sedan med SSU och sist 

med SDU. 

Vi börjar med intervjun med CUF: 

Finns det frågor som killar och tjejer är olika bekväma med att diskutera, och i 

sådana fall vilka? 

”Alltså i vårt förbund, så är det faktiskt väldigt öppet, jag vet ju att det ser väldigt olika 

ut. Men hos oss är det inte så att någon har tolkningsföreträde, utan vi är väldigt 

öppna med att alla diskuterar alla frågor. Så jag kan inte se att den motionen kom upp, 

och att det bara skulle vara killar som kom upp eller så. Det finns inget sådant här att 

’du får inte prata om det här, du är ju inte kille’ eller du går ju inte på socialbidrag. Det 

finns inget sådant.  

Folk har ju olika förtroende i olika frågor. Som tjej har jag mer förtroende om jag 

diskuterar kvinnliga frågor. Men vi skulle aldrig säga det, utan vi vill ju att killar också 

ska vara med i den debatten.” 

Intervjupersonen säger i utdraget att kvinnor har större trovärdighet än män, i vad hon själv ser som 

kvinnofrågor. Hon vill dock särskilja denna trovärdighet från tolkningsföreträde, som hon anser vara 

någonting annat. Då större trovärdighet i en eller flera frågor, är hur jag valt att definiera 

tolkningsföreträde i denna studie, är det ändå den termen jag kommer att beskriva denna större 

trovärdighet med. Intervjupersonen tar här inte upp några faktiska exempel på vad hon beskriver, 

men verkar vid frågan tänka tillbaks på förbundets kongresser. En faktor jag menar gör uttalandet 

trovärdigt, är att hon pratar om en tendens, som går emot intervjupersonens övertygelse. Även om 

tolkningsföreträde enligt min definition existerar, är det ingenting intervjupersonen menar man talar 

högt om, eller tycker är önskvärt, inom förbundet. 

Nästa serie citat är från intervjupersonen från Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund, SSU. Vi 

skall se att intervjupersonen även här pratar om ett könsspecifikt tolkningsföreträde.   
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Finns det frågor som killar och tjejer är olika bekväma att diskutera? Får man 

diskutera manlig omskärelse om man är tjej t.ex, hur funkar det? 

”Absolut. Det är klart man får lov att göra det, precis som män är fria att diskutera 

abort men…dom kommer ju inte att veta hur det känns för en kvinna, precis som att 

jag aldrig kommer att veta hur  en manlig omskärelse kommer att kännas. Men sedan 

som vi pratade om tidigare. Det finns olika typer av debatter som man väljer att ta del 

av, beroende på om man är kille eller tjej.” 

Intervjupersonen verkar här antyda att både män och kvinnor har större trovärdighet, i frågor de 

själva kan relatera till bättre än medlemmar av motsatt kön. Då detta enbart antyds, ville jag inte 

ställa potentiellt ledande följdfrågor om ett eventuellt tolkningsföreträdes karaktär. Att mäns och 

kvinnors åsikter kan ha olika vikt i olika frågor, var dock en tanke som kom att återkomma i slutet av 

intervjun: 

[Visar citat 2]  
 
”Det är intressant, men det kan jag nog också ställa mig bakom på ett sätt. Hon har väl 

tolkningsföreträde i den frågan, just eftersom det är mycket kvinnor i pornografin, som 

blir utsatta väldigt mycket, och det är en bransch, en väldigt väldigt vidrig bransch, där 

kvinnan får ta väldigt mycket skit i sådana här filmer. Så det kan jag mycket väl tänka 

mig. Där äger kvinnor den debatten, skulle väl jag säga, eftersom det är vårt kön som 

blir förtryckt i sådana typer av sammanhang.” 

Som svar på en följdfråga, svarar intervjupersonen att hon har diskuterat ämnet inom förbundet, och 

att samma dynamik föreligger där. En intressant sak att notera, är att pornografin anses vara en 

kvinnofråga, även då flera män möjligtvis också kan vara förtryckta på det sätt intervjupersonen 

tänker sig. Detta leder till frågan om vad som definieras som en mans- respektive en kvinnofråga. Om 

alla jämställdhetsfrågor kommer att ses som kvinnofrågor, och kvinnor har tolkningsföreträde i 

dessa, kommer skillnaden bli liten ställt mot ett rent generellt tolkningsföreträde. Det bör kanske 

tilläggas att sista frågan kan ha uppfattats som ledande, liksom exemplet med manlig omskärelse. 

Intervjupersonens enda helt självständiga reflektion, är den om kvinnors högre trovärdighet vad 

gäller abort, någonting som även kommer att tas upp av SDU. Likväl menar jag att intervjun stärker 

tilltron till att det i organisationen existerar ett könsspecifikt tolkningsföreträde, i vissa specifika 

frågor. 

Mitt sista utdrag kommer att komma från intervjun med SDU. Utdraget är unikt i den mån att det 

inte reflekterar situationen i intervjupersonens eget förbund, utan i förbund intervjupersonen ofta 

har fått debattera med: 

Har ni specifika kvinnofrågor ni diskuterar i SDU, och har ni i sådana fall speciella 

mansfrågor? 

”Ja det är klart, abortfrågan debatterar vi väldigt väldigt mycket. Det är väl just i 

debatter med andra ungdomsförbund väldigt mycket. För vi vill ju sänka 

abortlagstiftningen en aning. Och där kan jag väl tycka att kvinnorna har ett övertag i 

de frågorna, speciellt när vi diskuterar med folk på vänsterkanten. Att det är mycket 

svårare för männen att diskutera de här frågorna, det är inte lika accepterat. Det 



 

24 
 

tenderar ju än så länge att vara en fördel att vara kvinna, om du diskuterar de här 

frågorna.”  

Intervjupersonen menar alltså att det i diskussioner med folk på ”vänsterkanten” är en fördel att vara 

kvinna, om man diskuterar framförallt abort. Tillförlitligheten i detta intervjusvar kan diskuteras. 

Trots allt diskuterar intervjupersonen enbart sin föreställning, om föreställningarna som förekommer 

i andra förbund. Jag menar dock vi måste se detta intervjusvar, i ljuset av vad som redan sagts i 

tidigare intervjuer. Det har t.ex antytts även i intervjun med SSU, att abort är ett område, där kvinnor 

kan ha större trovärdighet. Denna utsaga, från en utomstående part, menar jag länder större 

trovärdighet till den tolkningen.  

Senare i intervjun ber jag intervjupersonen förtydliga, om inte även män anses ha tolkningsföreträde 

på något område. Hon ger ett negativt svar på den frågan. Det är dock inte klart om intervjupersonen 

här syftar på debatter med andra förbund, eller på samhällsdebatten i allmänhet. Av den 

anledningen har jag bokfört detta som ett tecken på ett specifikt tolkningsföreträde i förbunden hon 

beskriver, snarare än ett generellt. 

Jag har i denna avdelning illustrerat dels hur ett generellt- och dels hur ett specifikt 

tolkningsföreträde kan se ut i de olika förbunden. I syfte att klarlägga skillnaden mellan dessa två 

tolkningsföreträden, finns en poäng att i senare studier kartlägga vilka frågor som diskuteras, och 

huruvida dessa framställs som mans- eller kvinnofrågor.  Om jämställdhetsdebatten i en organisation 

enbart anses bestå av t.ex kvinnofrågor, och kvinnor har större trovärdighet i dessa, tänker jag att 

effekterna av detta borde bli snarlikt de av ett generellt tolkningsföreträde. 

Det framgår att framförallt ett generellt kvinnligt tolkningsföreträde kanske kan göra det svårare för 

män än för kvinnor att engagera sig i jämställdhetsdebatten. Vad gäller situationen vid ett specifikt 

kvinnligt tolkningsföreträde blir situationen mindre klar. Män kommer rimligtvis här möta motstånd i 

vissa specifika frågor, och kan av denna anledning befaras få svårare att få gehör för sina politiska 

åsikter. För att kunna säga någonting om effekten av detta, blir det dock nödvändigt att kartlägga 

vilka frågor jämställdspolitiken består av i de olika förbunden.  

 

Tolkingsföreträde på grund av ideologi 

 

Som anmärkts på i teoriavdelningen måste vi särskilja på ett könsspecifikt tolkningsföreträde, och ett 

som i själva verket bara verkar vara könsspecifikt, men i själva verket är ideologiskt.  Vi kan t.ex tänka 

oss att feminister, eller medlemmar i andra falanger anses ha större trovärdighet i 

jämställdhetsfrågor. Kvinnors skenbart större trovärdighet i dessa frågor, skulle i sådana fall kunna 

bero på, att fler kvinnor än män är medlemmar i dessa falanger. Frågor om tolkningsföreträde i kraft 

av ideologisk tillhörighet (fråga 16), har av den anledningen ställts till samtliga intervjupersoner. 

 

Ideologi har i samtliga förbund setts som någonting viktigt, den viktigaste ideologin som kommit upp 

vad gäller jämställdhetsfrågor har också varit just feminismen. I fyra förbund har intervjupersonerna 

menat att uttalade feminister haft ett uttalat övertag i debatten, i SSU, LUF, Grön Ungdom och CUF, 

som framgår av nedanstående citat, av intervjupersonen från Grön Ungdom.  
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”Jag tror att i vårat förbund, då är det underförstått att man är feminist, det är det 

underförstått att alla ska vara. Sen så finns det dom som inte är det, och det kanske är 

någonting man inte nämner, för om man gjorde det, då skulle ingen lyssna på en.” 

 

Detta är någonting väl värt att lägga märke till. I flera fall upplevs den ideologiska inriktningen i 

förbundet upplevts som så pass självklar, att medlemmar automatiskt antas sympatisera med en viss 

ideologi. Medlemmar kommer således inte få extra tolkningsföreträde, bara för att de bekänner sig 

till den ideologin. Däremot kommer medlemmarna bli mindre lyssnade på, om de tar aktivt avstånd 

från en ideologi, som resten av förbundet delar. Intervjupersonen från CUF ger ytterligare ett 

exempel på dynamiken: 

 

”Jag håller ju inte med jämställdist-ideologin. Och om någon [med den ideologin] går 

upp och pratar om kvinnors löner, skulle jag ju vara skeptisk mot det,[…]Samma sak 

om någon skulle gå upp och säga ”jag är liberalkonservativ”, så skulle man rynka på 

näsan och tänka ’vad tänker han nu?”  

 

Frågan blir då hur ett tolkningsföreträde baserat på ideologi, förhåller sig till ett tolkningsföreträde 

baserat på kön. Vad som antyds i intervjuerna, är att ideologi inte verkar vara den enda faktorn, när 

det gäller vem som anses vara mer trovärdig. Männen i Grön Ungdom bör enligt intervjupersonens 

resonemang samtliga antas vara feminister. Dessa anses dock, trots sin ideologiska inriktning ändå 

inte ha samma mandat att prata i jämställdhetsdebatten, som sina kvinnliga kollegor. Det vill säga 

enligt intervjupersonen. 

 

Intervjun med intervjupersonen från SDU menar jag ger ett annat tankeväckande exempel, på hur 

kön verkar vara en viktig egenskap i sig i jämställdhetsdebatten, och någonting relativt frikopplat från 

ideologi. Intervjupersonen menar här att hon av ”folket på vänsterkanten” ses som mer trovärdig, 

just i kraft av att vara kvinna. Detta trots att denna intervjuperson varken vill definiera sig själv som 

vänster, eller som feminist.  

 

Vad intervjusvaren antyder, är att det finns ett kvinnligt och ett ideologiskt tolkningsföreträde, men 

att dessa två är frånkopplade från varandra. Intervjusvaren ger ingen antydan av vilken av 

egenskaperna, kön eller ideologi, som skulle ge det största övertag i debatten.  

 

Intressanta aspekter av tolkningsföreträden 
Tolkningsföreträde vad gäller problem, lösningar och orsaker 

 

Utsträckningen av olika könsspecifika tolkningsföreträden, har redan berörts i själva definitionen av 

dessa tolkningsföreträden. Vi har där berört vilka områden generella respektive specifika 

tolkningsföreträden täcker in. En annan aspekt som kommit upp under intervjuerna, är dock vad som 

just inom dessa områden, täcks av ett tolkningsföreträde. Intervjupersonen från Grön Ungdom får 

illustrera: 

 

”[D]å handlar det kanske mycket om att beskriva sin verklighet. Någon annan kan inte 

berätta för den personen hur den upplever det. Sedan att prata om politiska lösningar 



 

26 
 

på problemen, där upplever jag generellt att tolkningsföreträdesdiskussionen inte är 

lika intressant.”   

 

Intervjupersonen gör här en skillnad på att formulera vad som utgör ett jämställdhetspolitiskt 

problem, och att formulera vad lösningen kan tänkas vara på sagda problem. Liknande tankar förs 

fram av intervjupersonen från CUF: 

 

”[…]bara för att man upplevt någonting, behöver man inte ha bäst lösningar för att 

lösa det. Sedan kan det också vara så att man är inne i det. Man kanske skulle få in en 

massa synvinklar, det tror jag vänstern skulle behöva.” 

 

Detta senare citat blir svårare att tolka. Intervjupersonen verkar här antyda att tolkningsföreträde 

spelar en större roll vid formuleringen av problem, det är dock inte helt klart. Intervjupersonerna 

verkar dock vara överens om att könsspecifika tolkningsföreträden spelar mindre roll vad gäller de 

föreslagna lösningarna, till problemen som diskuteras. En relaterad tanke är, att man för att kunna 

uttala sig om lösningen av ett problem, måste ha en uppfattning om dess orsaker. Gäller ett manligt 

eller kvinnligt tolkningsföreträde i sådana fall bara vad som utgör ett problem, eller även dessa 

orsaker? 

 

Aktivt upprätthållande av könsspecifika tolkningsföreträden 

 

Enligt modellen jag föreslagit är tolkningsföreträde en form av maktskillnad, som bygger på kollektiva 

föreställningar i gruppen som studeras. Föreställningarna som ligger till grund för denna 

maktskillnad, menar jag kan vara resultatet av antingen samtida eller av historiska organiserade 

påverkanskampanjer. Någonting jag dock inte berört, är huruvida detta tolkningsföreträde är 

någonting som aktivt måste upprätthållas, eller någonting som passivt reproduceras utav 

medlemmarna i gruppen.  

 

Denna fråga har visat sig vara förhållandevis viktig. Inte minst då flera intervjupersoner har gjort den 

kopplingen - jag låter intervjupersonen från SDU illustrera: 

 

Gäller det här [tolkningsföreträdet] i förbundet också? 

”Nej, egentligen inte. Jag har inte märkt att några kvinnor i förbundet, hittills i varje 

fall, skulle ta illa upp av att männen diskuterade de här frågorna. Så det tycker jag inte. 

Inom förbundet har vi ett ganska bra debattklimat på det sättet.”  

Intervjupersonen anser här att männen i förbundet inte bör ha svårare att diskutera t. ex abort, just 

då kvinnorna i förbundet inte verkar ha tagit illa upp, och markerat det på ett sådant sätt att 

intervjupersonen märkt av det. Intervjupersonen har således likställt ett tolkningsföreträde, med ett 

öppet tolkningsföreträde, som dessutom upprätthålls med hjälp av olika markeringar. Som jag 

anmärker på i inledningen till resultatdelen, behöver detta kanske inte vara fallet. Ett 

tolkningsföreträde är enligt min modell en form av maktskillnad, baserat på en föreställning, hos de 

makten utövas mot. Denna föreställning, kan komma att upprätthållas passivt och omedvetet, såväl 

som aktivt och medvetet. Utdraget från intervjun med CUF blir här återigen intressant: 
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”Folk har ju olika förtroende i olika frågor. Som tjej har jag mer förtroende om jag 

diskuterar kvinnliga frågor. Men vi skulle aldrig säga det, utan vi vill ju att killar också 

ska vara med i den debatten.”  

Även om tolkningsföreträdet inte upprätthålls enligt intervjupersonen, är det ändå någonting som 

finns kvar. Olyckligtvis ger inte detta svar på frågan om ett tolkningsföreträde aktivt måste 

upprätthållas. Även om så inte, enligt intervjupersonen, verkar vara fallet inom förbundet, går det 

inte att utesluta att dess föreställningsvärld, har blivit påverkad av förställningar utanför själva 

förbundet. Huruvida dessa andra föreställningar (i moderorganisation, systerorganisation eller i 

samhället i stort) i sin tur upprätthålls aktivt, är en frågeställning ligger utanför ramen för denna 

undersökning. 

 

Vad vi ändå kan ta med oss från intervjusvaren, är på vilket vissa intervjupersoner tenderar att 

blanda ihop begreppen, det vill säga i likhet med SDU likställa tolkningsföreträde, med just öppet 

tolkningsföreträde, som dessutom upprätthålls aktivt. Det kan inte uteslutas att fler intervjupersoner 

gjort denna koppling, och att könsspecifikt tolkningsföreträde således är ännu vanligare, än vad som 

framgått av denna studie. Vid eventuell uppföljningsstudie, rekommenderar jag därför framtida 

kvalitativa forskare att vara medvetna om detta, och om möjligt inkludera kunniga intervjupersoner 

av båda könen i undersökningen.  

 

Medvetenheten om könsspecifika tolkningsföreträden 

 

Hur medvetna medlemmar antas vara om olika tolkningsföreträden, kan vara viktigt för framtida 

studier. Svaren på denna- och förra frågan är till viss del relaterade. Om ett tolkningsföreträde är 

outtalat, och inte upprätthålls aktivt, kan detta kanske bli svårt att vara medveten om, för den som 

faktiskt äger sagda tolkningsföreträde.  

 

Vid positivt svar på frågorna 13 b/c eller 19 b, har jag ställt en följdfråga, om personerna som anses 

ha ett tolkningsföreträde samtliga är medvetna om detta. Svaren på första frågan har varit 

detsamma för alla intervjupersoner. Ett tolkningsföreträde är ingenting man per automatik är 

medveten om, det är någonting man lär sig om, i och med stigande debattvana. Som nedan får 

illustreras av intervjupersonen från Grön Ungdom: 

 

”Det är en ganska hög nivå att sätta ord på det, och att tala om sådär 

tolkningsföreträde, vem har det och inte? […] Så det tror jag inte att alla känner. Och 

sedan tror jag också att dom som inte har varit med hos oss så länge kanske inte har 

så bra koll på det här. […] Utan det tror jag är någonting man lär sig, med 

organisationen, ju mer medveten man blir, om de här frågorna.” 

 

Samma tankar uttrycks av intervjupersonerna från CUF och SSU, som pratar om specifikt, snarare än 

generellt tolkningsföreträde. Tolkningsföreträde är ingenting man per definition är medveten om, 

utan just någonting man lär sig, efter att ha deltagit i förbundets debatter. Dessa resultat är inte helt 

överraskande. En individ med ett könsspecifikt tolkningsföreträde inom ett visst fält, kommer 

rimligtvis inte att kunna bli medveten om detta, förrän individen har kommit i kontakt med sagda 

fält, antingen direkt eller indirekt. En mer intressant fråga, kunde vara hur mycket debattvana som 
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krävs, för att medvetenhet om ett existerande tolkningsföreträde skall kunna uppnås. En intressant 

följdfråga, blir sedan om denna tröskel är lika hög, för män som för kvinnor.  

Lämpliga förbund för vidare studier 
 

För att utreda huruvida kvinnors tolkningsföreträde i jämställdhetsdebatten faktiskt påverkar mäns 

tendens att engagera sig, skulle det behövas en större, kvantitativ studie. Innan en sådan studie görs, 

kan det dock vara befogat med ytterligare kvalitativa studier, i syfte att undersöka exakt vad som är 

värt att kartlägga kvantitativt. En sådan studie utförs lättast där det finns ett uttalat 

tolkningsföreträde, och detta således går att undersöka, på ett enkelt sätt. Jag vill i detta 

sammanhang lyfta fram Grön Ungdom som bästa alternativ. Som intervjupersonen själv säger i 

intervjun: 

 

Hur kan det komma sig då [att killar inte känner sig inkluderade i 

jämställdhetsdebatten]? 

”Jamen det är…alltså den stora liksom diskussionen som har varit om 

tolkningsföreträde, alltså vem som har tolkningsföreträde i en viss fråga. Alltså det 

kanske är den som är utsatt och diskriminerad. Jag tycker ju också själv att det är 

problematiskt kanske, om det kommer någon, som inte själv upplever diskriminering, 

men som liksom tycker att den ändå ska vara talesperson för de här frågorna.” 

 

Intervjupersonen menar således inte bara att kvinnor har ett uttalat tolkningsföreträde i Grön 

Ungdom, som påvisats tidigare i resultatdelen. Hon hänvisar dessutom till ”den stora diskussionen 

som har varit om tolkningsföreträde”. I den mån denna diskussion finns bevarad (i minnet hos 

deltagarna, debattartiklar, inlägg i förbundets facebookgrupp/intranät), hoppas jag denna kunde ge 

ett förhållandevis bra underlag för vidare studier. 

 

Vad som har sagts ovan gäller främst det generella tolkningsföreträde, som har beskrivits i första 

delen av resultatdelen. Vad gäller tolkningsföreträde i mans- respektive kvinnofrågor blir läget 

mindre klart. Jag väljer dock att hänvisa till SSU. Dels verkar intervjupersonen i detta förbund mena 

att ett sådant tolkningsföreträde förekommer. Dels verkar detta tolkningsföreträde, i jämförelse med 

det som antyds i CUF, vara något mer uttalat, och således kanske lättare att studera. Dels genomför 

förbundet efter varje kongress en mycket omfattande bokföring över debattinläggen som gjorts. Den 

inkluderar antalet män och kvinnor som argumenterat för olika motioner, talartid, samt antal 

ledamöter av varje kön som är närvarande, när varje given motion debatteras. En intensiv, kvalitativ 

studie skulle således kunna kompletteras med en rent kvantitativ studie, gällande respektive köns 

faktiska benägenhet att uttala sig i mans- respektive kvinnofrågor.  

 

I samband med studien har jag efterfrågat statistik från samtliga politiska ungdomsförbund. Den 

intresserade forskaren kan notera att även SDU sparar sin talarstatistik, om än inte i lika detaljerad 

form som SSU. Viss statistik finns även tillgänglig från CUF, dessa redogör dock enbart för mäns och 

kvinnors sammanlagda talartid, vid varje motion, och inte antalet talare av varje kön. Förvånansvärt 

många förbund väljer dock att inte spara sin talarstatistik, i fallet med LUF raderas talarens namn t. 

ex omedelbart efter att denna har hållit sitt anförande.  Även dessa förbund tenderar dock att spara 
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sina motioner, och det blir då möjligt att jämföra i vilken mån män respektive kvinnor skriver 

motioner på jämställdhetsområdet, samt vilka delområden dessa motioner berör. 
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Avslutande diskussion 
 

Med denna studie har jag sökt svar på frågan om varför män inte engagerar sig jämställdhetspolitiskt, 

i samma grad som kvinnor. Jag har fokuserat på hypotesen att män kanske möter motstånd när de 

söker engagera sig på området. Att kvinnan ses som mer trovärdig i jämställdhetspolitiken, på 

samma sätt som män har ansetts mer trovärdiga, i exempelvis försvarspolitiken. Jag har 

argumenterat för att en sådan högre trovärdighet -eller tolkningsföreträde - kan analyseras som en 

form av maktskillnad, då det kan påverka individers möjlighet att få gehör för sina politiska förslag på 

policyområdet.  

 

Fyra forskningsfrågor har ställts. Om jag kunnat hitta belägg för kvinnors högre trovärdighet i 

policyområdet. Om denna trovärdighet kan ses som en orsak till mäns lägre engagemang på 

området.  Vilka aspekter av en sådan högre trovärdighet som i sådana fall kan vara värda att studera, 

samt var denna högre trovärdighet lättast kan studeras, bland organisationerna jag låtit undersöka. I 

syfte att få svar på dessa frågor, har åtta intervjuer hållits, med en person från varje politiskt 

ungdomsförbund, med stor insikt i organisationens jämställdhetsdebatt. 

 

Intervjuerna visar, att det bland flera av intervjupersonerna fanns en föreställning, just om kvinnors 

högre trovärdighet, framförallt i vad som uppfattas som kvinnofrågor. Liknande föreställningar har 

dokumenterats även i tidigare amerikanska studier. En av intervjupersonerna uttryckte dock en 

föreställning om en generellt högre trovärdighet för kvinnor. Detta sades gälla även vad 

intervjupersonen som uppfattades som mansfrågor. Intervjusvaren antyder, att detta kanske inte 

enbart var intervjupersonens uppfattning. Denna typ av generellt tolkningsföreträde, menar jag kan 

vara värt att studera närmare.  

 

Orsaken till mäns bristande engagemang, har av en av intervjupersonerna kopplats till just detta 

generella tolkningsföreträde. Fler studier på området kommer dock att behövas, innan det går att 

dra några slutsatser angående detta. Flera av intervjusvaren antyder, att kvinnors högre trovärdighet 

i vissa frågor, kan göra det svårare för män att diskutera dessa frågor. Huruvida detta sedan kommer 

att påverka mäns engagemang, menar jag är kopplat till hur stor del av jämställdhetspolitiken som 

består av vad som uppfattas vara kvinnofrågor.  

 

Inför liknande studier på samma område, blir det förhoppningsvis möjligt att dra lärdom av denna 

uppsats. Flera intervjupersoner har för det första velat likställa ett tolkningsföreträde, med ett öppet 

tolkningsföreträde, som aktivt upprätthålls. Denna inställning är någonting att värt att 

uppmärksamma, vid framtida studier. Intervjuerna antyder för det andra, att tolkningsföreträden, 

spelar olika roll i olika aspekter av en fråga. Tolkningsföreträden sägs spela störst roll vad gäller att 

formulera vad som utgör ett jämställdhetspolitiskt problem, och mindre roll vd gäller att uttala sig 

om lösningar, på sagda problem.  

 

Vad gäller lämpliga förbund för sagda studier, vill jag framhålla Grön Ungdom som lämplig kandidat. 

Enligt intervjupersonen har till detta förbund, till skillnad från flera andra, en öppen diskussion om 

just kvinnors tolkningsföreträde, någonting som kan vara väl värt att studera vidare. Vid mer 

kvantitativt upplagda studier, vill jag istället rekommendera ungdomsförbund med bättre tillgång till 

könsuppdelad talarstatistik, såsom CUF, SSU och SDU. 
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Jag vill denna studie, inte göra definitiva anspråk på hur dynamiken i jämställdhetspolitiken fungerar, 

vare sig i eller utanför organisationerna jag studerat. Jag hoppas dock ha lyckats övertyga läsaren, om 

att kvinnors tolkningsföreträde i jämställdhetsdebatten, och eventuella kopplingar till mäns 

engagemang, kan vara ett ämne väl värt att studera.  
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Bilaga 1 – Frågeförmulär 
 

Fråga 1 
 
Kan du beskriv er position rent allmänt, vad gäller jämställdhetspolitik? 
 
Fråga 2 

 
Identifierar sig ert förbund som feminister? Vad är det i sådana fall för typ av feminism, och hur 
skulle du beskriva den?  
 
Fråga 3 

 
Har det på senare tid funnits några stora jämställdhetspolitiska diskussioner, i sådana fall vilka? 
 
Fråga 4  

 
Ungefär hur ser Fördelningen killar och tjejer ut i ert förbund? 
 
Fråga 5 

 
Är killar och tjejer ungefär lika aktiva, vad gäller att ta plats, gå upp i talarstolen och så vidare? 
 
Fråga 6 
 
Gäller detsamma vad gäller just jämställdhetspolitik? 
 
Fråga 7 
 
I sådana fall varför/varför inte tror du? 
 
Fråga 8 

 
Finns det speciella kvinnofrågor- eller mansfrågor ni diskuterar i förbundet, i sådana fall vilka? 
(Exempel, abort, manlig omskärelse) 
 
Fråga 9 

 
Kan du berätta hur diskussionen går i följande frågor 
 
-Surrogatmödraskap kontra inseminering? 
-Våld i nära relationer, mot killar respektive mot tjejer? 
-Kvinnlig respektive manlig prostitution? 
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Fråga 10 

 
Förstår jag det rätt då, att det är framförallt killar/tjejer som prioriteras i diskussionen? 
 
Fråga 11 (vid positivt svar – fråga 10) 
 
Är det så att alla accepterar den problembeskrivningen, eller är det så att killarna/tjejerna 
protesterar? 
 
Fråga 12 
 
Tror du killar och tjejer har samma möjlighet att uttrycka sina upplevelser vad gäller 
jämställdhetspolitik, och göra just politik av dom? 
 
Fråga 13 
 
När det gäller jämställdhetspolitik, finns det frågor: 
 

a) Som killar och tjejer brukar diskutera olika mycket? 
 

b) Som killar och tjejer känner sig olika bekväma med att diskutera? 
(Exempel: manlig omskärelse) 
 

c) Där killars och tjejers åsikter har olika stor vikt? 
 
Fråga 14 (Vid positivt svar – fråga 13) 
 

a) Varför är det i sådana fall så tror du? 
 

b) Är det så att även män/kvinnors åsikter väger tyngre på något område? 
 
 
 
Fråga 15  

 
Finns det andra faktorer än just kön, som kan påverka någons trovärdighet, i sådana fall vilka? 
(Exempel, erfarenhet, utbildning, ålder) 
 
Fråga 16 
 
Är det bra att ha en viss ideologi när man diskuterar, i sådana fall vilken? 
(Exempel, feminism, liberalism, socialism) 
 
Fråga 17 
 
Tar killar och tjejer olika mycket plats, på olika typer av arenor, t.ex om vi jämför kongressen med 
förbundets diskussionsklubb/facebookgrupp? 
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Fråga 18 

Jag skulle vilja du tog ställning till följande citat (visar citat 1) 

Citat 1 

[…]Kvinnor som grupp har i regel lägre status och sämre möjligheter än män som grupp och det som 

uppfattas som manligt är oftast högre värderat än det som uppfattas som kvinnligt. 

a) Är det här någonting du menar stämmer, alltså även inom förbundet?  

[Visar nästa citat] 

Citat 2 

[...]så det var ett ganska enkelt (och fult) sätt att vinna diskussionen på. För ingen kom på tanken att 
fråga om jag själv sett porr och visste vad jag talade om! Eller så vågade de kanske inte. Jag som 
kvinna och feminist hade den moraliska rätten på min sida. Det visste jag – även om den inte var 
uttalad. 

b) Är det här någonting du menar stämmer, alltså även inom förbundet? 
 
 
Fråga 19 (Följdfråga, vid positivt svar på 13 c eller 18 b) 

a) Är alla killer/tjejer I sådana fall medvetna, om att de har denna typ av tolkningsföreträde? 

b) Tror du I sådana fall man måste upprätthålla detta, eller är det någonting som finns ändå?  
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Bilaga 2 – Data från SOM-Institutet 
 

Då det statistiska underlaget I SOU 2014:6 var begränsat, har jag beställt ytterligare data från Svensk 

Nationell Datatjänst (SND). Frågan jag sökt besvara, är huruvida män och kvinnor I olika grad anser 

det “mycket viktigt” med satsningar på jämställdhet.  

 

Jag har också sökt svara på, om detsamma kan sägas gälla, för de män och kvinnor som är politiskt 

intresserade. Med denna sista fråga, har jag sökt fånga in de män och kvinnor som troligast kan 

tänkas engagera sig I jämställdhetsområdet. 

 

Datan har bearbetats I SAS. Information om proportion och stickprovsstorlek har sedan noterats, och 

förts över till MS Excel. Datan har sedan åskådliggjorts I ovanstående grafer.  
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Som vi kan se är kvinnor mest positiva till satsningar på jämställdhet, det gäller I båda grupperna. Vad 

som inte framgår lika klart, är att skillnaden I engagemang, är större i gruppen med politiskt 

engagerade män och kvinnor. Vi kan notera en viss skillnad, för varje år sedan mätningarna 

påbörjades, år 1993:  
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Skillnad - Politiskt intresserade män respektive kvinnor 
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Skillnad - Män och kvinnor överlag


