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I: Inledning 

Att kvinnors deltagande i arbetslivet setts med motstånd genom historien är väl inget som 

kommer som en nyhet för någon. En liknelse med detta motstånd kan man redan läsa om i den 

isländska Laxdölasagan från mitten av 1200-talet, där den kvinnliga huvudpersonen Gudrun vill 

följa med Kjartan, mannen som hon älskar med ut på en utlandsfärd. Men han säger nej: 

”Inte kan du fara, bröderna dina kan inte klara sig själva, far din är gammal, de mister all tillsyn om 

du reser bort från landet.” 1 

 

Lika lön för lika arbete var och är fortfarande i hög grad en viktig fråga för jämställdheten mellan 

könen. Under 1800-talet så var denna fråga för män och kvinnor i statliga och kommunala 

befattningar inte lika aktuell. Kvinnorna fick dock undan för undan tillträde till olika tjänster men 

bara för att se på hur dessa arbeten förvandlas till lågt avlönande, vilket även ledde till få manliga 

arbetskamrater. Ett arbete där män och kvinnor någorlunda kunde vara jämlika var 

folkskollärarna. En yrkesgrupp där män och kvinnor hade lika lön men bara fram till 1906, då det 

första avsteget mellan könen tog fast och männen fick en löneförhöjning med motiveringen att 

de skulle försörja en familj. Sveriges Folkskolelärarinneförbundet bildades i protest mot förslaget. 

Detta kan man säga var en start för den debatt som fortfarande än idag pågår om lika lön mellan 

könen. 2  

 

De argument som man använt mot kvinnors tillträde till olika tjänster i arbetslivet speciellt de 

som såg till att gifta kvinnor inte kunde delta på lika villkor som männen använde man också i 

likalönedebatten. Exempel på sådana skrämselargument var statsnyttan, finanserna, den hotande 

arbetslösheten men framförallt de försämrade chanserna för männen. Man talade även om 

argument som ”kvinnans sanna väsen” med vilket man menade att stanna hemma. Detta 

argument bet dock inte på motståndaren. 3 

 

Den riktigt stora revolutionen i kvinnors arbetslivshistoria har främst handlat om kvinnor som 

kunde använda sin utbildning men också sin klassbakgrund som ett medel för att få arbeten på till 

exempel lägre tjänstemannanivåer. Det har även funnits andra kvinnor med ambitioner och som 

vuxit i antal, exempelvis kvinnliga akademiker. Denna yrkesgrupp har vuxit i antal efter 

sekelskiftet, och har sedan dess krävt rätten att få bli statliga ämbetsmän och professionella. 4  De 

outbildade kvinnorna från arbetar- eller bondeklassen hamnade ofta i husligt arbete, som till 

                                                
1 Ohlander, Strömberg, 1996, s. 135. 
2 Hamrin-Thorell, Lindström, Stenberg, 1969, s. 142. 
3 Hamrin-Thorell, Lindström, Stenberg, 1969, s. 143. 
4 Florin, 1992, s. 150. 
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exempel pigor. För denna grupp var det många som hellre drömde om ett industriarbete, där de 

kunde ha reglerad arbetstid, kunna bestämma över sin fritid men framförallt få lön i kontanter. 

Friheten att själv få kunna bestämma över sin lilla men egna inkomst var något som lockade samt 

så kunde fabriksarbeterskan till exempel även få möjligheten att kanske få köpa en vacker hatt till 

sig själv genom att spara in på maten. 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
5 Wikander, 1992, s. 125. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

 

Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur svensk press historiskt har skrivit om kvinnors 

deltagande i arbetslivet. För att uppnå detta syfte så används en frågeställning som består av tre 

frågor: 

 

1. Hur skrev den svenska pressen om kvinnors deltagande i arbetslivet? Vilket motstånd och 

stöd fanns det? Båda då och nu. 

 

2. Fanns det några skillnader i hur man beskriver olika yrkeskategorier? 

 

3. Hur ser skillnaderna och likheterna mellan de olika utvalda tidskrifterna, och i så fall hur 

och varför fanns dessa? 

 

 

 

1.2 Metod och avgränsningar 

 

För att uppnå mitt syfte med C-uppsatsen och göra min undersökning har jag använt mig av 

artiklar från tidskrifterna Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Artiklarna finns 

inskannade i arkivet Svenska Dagstidningar och finns på Kungliga Biblioteket i Stockholm. De 

artiklar som jag använt mig av i min undersökning har jag tagit fram genom att använda den 

sökmotor som finns för digitaliserade tidskrifter i mikrofilmsläsesalen på Kungliga Biblioteket.  

 

Avgränsningar som har gjorts för denna undersökning har varit att studera artiklar från 

tidskrifterna Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet eftersom de representerar 

olika politiska inriktningar. En specifik tidsavgränsning har använts för att finna ett brett 

källmaterial om kvinnors deltagande i arbetslivet. Det sökord som jag använde mig av för att 

finna källmaterialet var ”Kvinnor i arbetslivet”. Sedan gjordes ett urval av artiklar där jag använde 

mig av en specifik period, från 1900-01-01 till 2018-01-01 som tidsavgränsning. 
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1.3 Källmaterial 

Källmaterialet som jag ska undersöka för att kunna besvara min frågeställning är artiklar hämtade 

från tidskrifterna Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Dessa tidskrifter har 

använts för att få en så bred och intressant perspektiv på hur svensk press skrev om kvinnors 

intåg och deltagande i det offentliga arbetslivet. Artiklarna utrycker olika synpunkter och åsikter 

runt denna fråga samt att tidskrifterna ofta är präglade av sin specifika politiska ståndpunkt.  
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II: Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskning som gjorts innan liknar inte mitt ämne och har varken min frågeställning. 

En någorlunda liknande forskning som tidigare gjorts inom ungefär samma område är Nina 

Almgrens doktorsavhandling från Umeå universitet med titeln Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen: 

statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget (2006). I sin avhandling 

frågar hon sig om förhållandet mellan kvinnorörelse, stat och arbetsmarknadspolitik under och 

kort efter andra världskriget och i vilken utsträckning beredskapspolitiken och 

efterkrigsplaneringen påverkade rådande genusordningar såväl på kortare som på längre sikt. Hon 

har i jämförelse med mig istället använt sig av ett källmaterial där hon fokuserat på kvinnors krav 

och agerande för att göra sig hörda inom just statlig arbetsmarknadspolitik.  

 

Utifrån sin utgångspunkt som hon menar är detsamma som många andra forskare att staten är ett 

centralt maktcentra för konstruktionen av genus, och för regleringen av den samhälleliga 

genusordningen. Almgrens avhandling har främst undersökt förhållandet mellan kvinnorörelse, 

stat och arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget, och i vad mån denna tid 

kan karakteriseras som ett formativt skede i fråga om genusrelationerna. 

 

En annan intressant avhandling och tidigare forskning, som är lite på samma spår om kvinnor i 

arbetslivet är Tora Fribergs doktorsavhandling Kvinnors vardag: Om kvinnors arbete och liv. 

Anpassningsstrategier i tid och rum (1990) från Lunds universitet. Syftet med hennes avhandling är att 

försöka finna ett adekvat sätt att beskriva kvinnors olika sätt att leva. Att gå utöver dikotomin 

kvinna/man utan att underskatta dess betydelse men ändå förfina analysen av kvinnors skilda 

livssammanhang.  

 

Tora Friberg menar att kvinnornas position i arbetslivet har en stor betydelse för vilka 

förhållningssätt de utvecklar. För att fånga in detta har hon gjort detaljerade studier av kvinnors 

vardagsliv. Utifrån dessa studier har hon sedan identifierat några grundläggande livsformer och 

vilka handlingsmönster som de genererar. 
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III: Undersökning 

Fråga 1. 

Hur skrev den svenska pressen om kvinnors deltagande i arbetslivet? Vilket motstånd fanns det? 

Båda då och nu. 

 

Aftonbladet 

I en artikel från 1942 skriver man i Aftonbladet om att det behövs mer kvinnor i arbetslivet. Man 

beskriver hur förhållandena ser ut på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor, där man tar upp 

frågan om att kvinnor bör omskolas för att ersätta män inom produktion, handel och samfärdsel 

men bara i den mån då tillskott av arbetskraft saknades. Man skulle exempelvis införa en så kallad 

tjänsteplikt främst då för yngre män och kvinnor. 6 

 

Att kvinnor ansågs vara en speciell arbetsgrupp som arbetsgivaren var tvungen se upp för och 

anpassa sig efter står det beskrivet om i en artikel från 1962, där man tar upp frågan om hur 

svenska flygvärdinnor är eftersökta på äktenskapsmarknaden. Ett problem var att flygbolaget SAS 

hade så många vackra och tilldragande flygvärdinnor något som flygbolaget såg som mycket 

bekymmersamt. De ville ha ordentliga flickor som inte rusar till prästen så fort de fått anställning 

inom bolaget. Kravet vid anställning på SAS är dock att de sökande inte är gifta. SAS 

personalchef dir Sven-Erik Sandberg kommenterar om detta i artikeln: 

 

De får inte heller ha tagit ut lysning. Däremot är det tillåtet att vara förlovad. Anledningen är att vi 

inte vill dra på oss alltför stora kostnader. En ogift flicka är bättre för vår del. 7 

 

Vidare i artikeln beskriver man hur Dir Svanberg förklarar sin ståndpunkt angående hur 

rekryteringen av flygvärdinnor ska vara på flygbolaget:  

 

Våra skandinaviska flickor arbetar utomordentligt bra. Deras service är ytterst individuell, de 

tänker självständigt, gör gärna extratjänster. Våra värdinnor är bland SAS bästa reklam. 8 

 

                                                
6 Ab 14/11 1942. 
7 Ab 10/2 1962. 
8 Ab 10/2 1962. 
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I en artikel från 1964 där Aftonbladets riksredaktioner granskar kvinnans situation med rubriken 

”Våra fördomar om kvinnan” skriver man om att kvinnorna arbetar eller inte helt beror på vart de 

bor. I Stockholms län är det till exempel dubbelt så vanligt att gifta kvinnor förvärvsarbetar som i 

Västerbottens län. Förvärvsarbete är vanligare på större orter än på mindre. Männen dominerar 

industrierna. Järn-industrin, cellulosafabrikerna och skogsbruket är typiskt manliga arbetsplatser 

där det knappt finns några kvinnor. Författaren till artikelserien skriver i en kommentar till detta 

att även om det gäller arbeten som är jämförelsevis tunga, så finns det ingen anledning att inte 

låta de kvinnor som vill, söka dem. Den tekniska utvecklingen har också gjort att många av de 

arbeten som förr krävde kroppskrafter, nu består i att sköta spakar och trycka på knappar. Vilket 

gör att mängder av arbeten som betraktats som typiskt manliga nu också kan skötas av kvinnor. 

Här skulle exempelvis LO kunna upplysa och ge ut information om kvinnligt förvärvsarbete till 

de manliga medlemmarna. Vidare i artikeln skriver man om hur kvinnor är en oanvänd reserv i 

arbetslivet. Det finns företag som har brist på arbetskraft samtidigt som det finns en stor kvinnlig 

arbetslöshet, där man istället för att utbilda och anställa kvinnor som finns lokalt på orten hellre 

tar in arbetare från andra håll och bygger bostäder åt dem. Detta leder till att unga kvinnor som 

inte kan få arbete på sin ort flyttar och de unga männen flyttar efter. Kvar blir män som bosätter 

sig ensamma i otrivsamma ungkarlsstäder. Att försöka bryta fördomarna om kvinnlig är viktigt 

för samhällsutvecklingen. Alla som kan och vill ska kunna få arbeta. Ett exempel på detta skriver 

artikelförfattaren om, där direktör Olle Herdin på Herdins färgverk i Falun uttalar sig. Herdin har 

20 kvinnliga och 15 manliga anställda, och hans erfarenhet är att kvinnor är mycket mer påpasslig 

i jämförelse med män, och varför skulle inte en kvinna kunna bli chef för en avdelning. Det finns 

många kvinnor med utpräglade chefsegenskaper som gör dem mycket lämpade för en sådan 

syssla. 9  

 

Åsikter att man hellre skulle stimulera ökad arbetskraftsinvandring än att ta utnyttja den stora 

arbetskraftsreserv på flera hundratusen kvinnor som redan fanns runt om i landet var något som 

Landsorganisationen var kritisk mot. De menade att det bara var ett slag i luften så länge den 

reserven inte kan fås ut på arbetsmarknaden, samt att arbetsgivare och allt för många företag har 

en förlegad negativism angående kvinnor deltagande i arbetslivet. Man ansåg även att samhällets 

insatser angående barntillsynen genast var något som man var tvungen att ändra på, och de var 

även kritiska till LO som de ansåg stack huvudet i sanden angående denna viktiga samhällsfråga 

och menade att facket hellre såg till problem som exempelvis till hur dyrt det är med daghem till 

att kvinnor som arbetade i fabriken nu inte kunde ägna sin dag åt att springa på stan och uträtta 

ärenden åt männen. 10 

 

                                                
9 Ab 21/5 1964. 
10 Ab 15/3 1965. 
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Kritik mot socialdemokratin angående frågan om kvinnors situation på arbetsmarknaden skriver 

Aftonbladet om i en artikel med rubriken De ”gäspande” radikalerna, där man beskriver hur den 

socialdemokratiska kongressen antog ett radikalt program i könsrollsfrågan med titeln ”Kvinnans 

jämlikhet”, och att man nu måste driva den linjen konsekvent. Att bygga och driva daghem på 

kommunal verksamhet kunde ge småbarnsföräldrar, främst kvinnor större möjligheter till att 

delta i förvärvsarbete. På så sätt kunde man även bidra till ökad jämlikhet mellan män och 

kvinnor i arbetslivet. Man konstaterar i artikeln att man sedan 1950 i genomsnitt hade byggt två 

nya daghem per år. Så 1950 fanns det 313 daghem i landet och förra året 1964 hade man alltså 

kommit upp till 343 stycken. Takten är verkligen inte imponerande. Fackföreningsrörelsen hade 

på ett sätt och viss fungerat som en pådrivare i frågan om byggandet av daghem men 

Metallindustriarbetarförbundet som hade drygt 30 000 kvinnliga medlemmar, kommer vid sin 

kongress inte ägna sig speciellt mycket åt att uppmärksamma kvinnors möjligheter på 

arbetsmarknaden eller något åt jämlikheten mellan män och kvinnor. Författaren till artikeln 

skriver att de som är medvetna om problemens betydelse var de som hade ett speciellt ansvar att 

bestämt driva på en förändring. Någon plats för ”gäspande nonchalans” kan det nämligen inte få 

finnas i denna viktiga fråga. Det är ju ändå av socialdemokraterna man väntar sig något när det 

gäller jämlikheten. 11    

 

”Varför avskeda så många kvinnor?” är rubriken på en artikel från Aftonbladet. I denna tog man upp 

orättvisan med att anledningen av permitteringarna i Hälleforsnäs där hälften av de 50 anställda 

som avskedades var gifta kvinnor. Företaget meddelade redan från början att man i första hand 

tänkte avskeda gifta kvinnor, vars män hade heltidsarbete. Detta var något som ombudsman Eva 

Olson, LO inte kunde acceptera på något sätt och kommenterade:  

 

Kvinnor får inte bli regulator på arbetsmarknaden. När man avskedar ska man ta hänsyn till vars 

och ens anställningsår, kvalifikationer i arbetet och försörjningsbörda. 12   

 

Vidare i samma artikel tar man upp hur LO:s tidning Fackföreningsrörelsen kritiserar dessa 

diskriminerande permitteringar med orden:  

 

I huvudavtalet finns inget stöd för uppfattningen att gifta kvinnor före alla andra kategorier ska 

sägas upp eller permitteras. Sverige har godkänt en ILO-konvention om kvinnors lika rätt till 

arbete och uttalat sig mot all diskriminering av kvinnor i arbetslivet. 13   

                                                
11 Ab 19/8 1965. 
12 Ab 3/3 1967. 
13 Ab 3/3 1967. 
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Hjalmar Ericsson, ordförande i Metall i Hälleforsnäs är dock förvånad över denna kritik och 

kommenterar i artikeln: 

 

Vi har inte diskriminerat kvinnorna utan helt gått efter anställningstiden. I de fall där en manlig 

och en kvinnlig arbetare varit anställda lika länge har vi valt att permittera kvinna. Det beror på att 

samtliga kvinnor som var aktuella för permittering hade halvtidsarbete. Den ekonomiska förlusten 

blev inte lika kännbar om man avskedade henne som bara arbetade fem timmar som om man 

permitterade honom som jobbade 8 timmar och 50 minuter, och alltså tjänade betydligt mer. 14  

 

Lika lön för lika arbete är också en fråga som Aftonbladet ofta beskriver om och menar är viktig 

för att kvinnor ska kunna delta och känna sig likvärdiga med männen. I en artikel från 1971 

skriver man att kvinnolöner är en strejkfråga, och en hederssak för samhället. Kvinnorna ville ha 

likalön, och man ansåg att kvinnolönerna var en strejkladdad fråga i årets statliga avtalsrörelse. 

Men kvinnorna diskrimineras även i de nya buden från Statens avtalsverk, anser ombudsman 

Ann-Marie Buckau och TCO:s statstjänstemannasektion. Buckau säger till Aftonbladet:  

 

TCO-S ligger kvar i sina bud på denna punkt. Kvinnorna har länge haft förväntningar. Redan i 

början av 60-talet stadfästes likalöneprincipen. Det är på tiden att den uppfylls. Vi eftersträvar 

likalön. Vi måste få jämvikt mellan män och kvinnor i arbetslivet. Det är inte minst betydelsefullt i 

en tid, då man försöker få ut hemmakvinnorna på arbetsmarknaden. 15 

 

 

Att jämlikhet är en viktig fråga och som ofta debatteras och skrivs om i Aftonbladet kan man läsa 

i en artikel från 1973, där man beskriver om ett statligt försök i Norge med deltid för båda män 

och kvinnor. Enligt detta så kallade världsunika experiment så skulle man istället för att förändra 

kvinnan ägna sig åt att göra något åt mannen. Ola Rokkones, som låg bakom detta projekt 

menade att det är på mannen det hänger om det ska bli någon riktig förändring och jämlikhet 

mellan männen och kvinnor. Experimentet gick ut på att sex familjer från Norge deltog, där båda 

mannen och kvinnan i familjen bara skulle ha deltidsarbete. Detta skapade inte bara jämlikhet 

mellan könen utan var dessutom vår enda möjlighet till en mänskligare framtid. Rokkones som 

båda var läkare, civilingenjör och chef för Norges familjeråd ansåg att det var viktigt att vi som 

samhälle måste göra något åt familjen nu, innan vi arbetade ihjäl oss. Meningen med livet var inte 

att arbeta till den grad att vi förlorade kontakten med varandra och våra barn för de heliga 

                                                
14 Ab 3/3 1967. 
15 Ab 4/2 1971. 
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pengarnas skull. Rokkones menade även att om kvinnorna nu deltog i arbetslivet med båda 

anställningar som var på heltid och deltid så hade hon fortfarande ingen chans till någon 

jämlikhet med mannen. Den heltidsarbetande kvinnan är bara en dubbelarbetare, som kommer 

hem från sitt vanliga arbete och fortsätter med en annan arbetsdag som oftast inte är slut förrän 

sent på kvällen. Han var bitter på politikerna och ansåg även att de ägnade sig åt ett löst prat om 

jämlikhet. De inbillar sig bara att de kan förändra kvinnans situation med att bygga daghem och 

erbjuda henne deltidsarbete. Visst behövdes det fler daghem men det är bara ett litet perifert 

problem i det stora sammanhanget. Det är nämligen de grundläggande värderingarna som måste 

ändras på, och det börjar man med att förändra på männen genom att inse att deras värld inte 

bara bestod av att göra karriär. 16    

 

I en artikel från 1981 beskriver Aftonbladet om hur det runt om på arbetsplatserna sitter kvinnor 

och bara väntar på att chefen ska upptäcka dem. En kvinna beskriver det som att vi väntar och 

hoppas att han en dag ska upptäcka hur duktiga vi är så att vi får ett bättre, mer ansvarsfullt jobb. 

Men så enkelt är det inte säger en kvinnlig konsult och ekonom vid namn Barbro Dahlbom-Hall 

som menar att det är just du själv som måste bli framgångsmedveten och lära dig att tala i egen 

sak. Hon har tillsammans med psykologen Gunnilla Masreliez-Steen arbetat fram och startat ett 

företag som just specialiserat sig på kvinnor i arbetslivet. De erbjöd kvinnor en kurs som de 

kallade för Kvinna i arbetslivet. Den pågick i tre dagar, och fokuserade på insikt, självförtroende och 

den egna utvecklingen. De anser att chefsjobb måste gå att kombinera med barn, hemansvar och 

politiskt engagemang samt att om kvinnan någonsin skulle bli en självständig människa så måste 

hon pröva ut och välja själva hur hon vill vara. Det är en verklig möjlighet alla har, och som alla 

borde ta vara på. 17 

 

Hur såg då möjligheten för kvinnan ut att göra karriär i arbetslivet. Om detta beskriver man om i 

en artikel från 1983 där man på Aftonbladets Kvinno-Redaktion har kartlagt kvinnors 

karriärmöjligheter inom svenska företag och förvaltningar. De menar att det är männen som 

sätter upp reglerna för den som vill avancera, och att det är de som är förebilderna. Många 

kvinnor tycker sig inte passa in i detta mönster, menar forskaren Gisèle Asplund som ägnat sin 

forskning åt just hindren för kvinnor att göra karriär. Det är en myt att kvinnor inte själva vill 

avancera, säger hon. Däremot så väntar sig inte männen det. För att en kvinna ska kunna göra 

karriär så måste de alltid behöva en grundlig akademisk utbildning för att kunna komma 

någonstans något som männen inte kände att de behövde. De kunde istället förlita sig till den 

manliga gemenskapen som kvinnorna stod utanför. I en intervju med en manlig chef så uttrycker 

han sig på sättet att han kan känna sig obekväm i sig att ge för mycket beröm till kvinnor, då 

                                                
16 Ab 4/11 1973. 
17 Ab 23/8 1981. 
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detta kan uppfattas som en invit. Han ansåg även att det var svårt att ge allt för mycket kritik till 

en kvinna då kvinnor kunde bli alltför hysteriska, och tänk om hon började att gråta. En 

vändpunkt till detta tankesätt som många manliga chefer uttryckte att just en traditionell manlig 

chef bara kunde vara auktionär och formell, det är inget att eftersträva. Utan mer och mer 

människor önskar istället en bra chef som är öppen, ärlig och kreativ. Idag så anser man också på 

allt fler företag att det är först när människor får ansvar och känner engagemang som de 

verkligen gör ett bra jobb. 18   

 

Hur såg då trakasserierna på arbetsplatserna ut för kvinnorna. Om detta beskriver man om i en 

artikel från 1986 där man skriver om JämO:s Ninni Hagman som just har kartlagt dessa problem. 

I kartläggningen tar man upp hur kvinnor har fått höra av sina chefer att om de säger nej till sex 

så kan du bli omplacerad eller arbetslös. De är svåra fall, kvinnorna känner sig fulla av skam, 

förnedrade och blir ibland till och med utan försörjning. Hon fick i uppdrag av att just undersöka 

vad exakt dessa sexuella trakasserier såg ut. I en rapport fastslog hon just detta samt producerade 

en broschyr med tips och råd till enskilda kvinnor, arbetsgivare och fackförbund för att förhindra 

detta. Tyvärr hade jämställdhetslagen hittills inte varit till någon större hjälp för de kvinnor som 

ofredats under arbetstid. De oönskade sexuella närmandena går nämligen inte ens under lagen. 

Då gällde endast lagen om arbetsgivaren, det vill säga om chefen är den som trakasserar och om 

kvinnans nej i sin tur leder till att hon drabbas av nackdelar på arbetsplatsen. 19       

 

Hur ställde sig de olika blocken i frågan om familjepolitik, det är även något som Aftonbladet 

skriver om i en artikel från 1987. Det borgerliga förslaget om vårdnadsbidrag och avdragsgill 

dagisavgift kommer enligt Urban Bengtsson som skrivit artikeln bara leda till att flera barn går på 

daghem. Något som är typiskt socialdemokratisk politik och inte borgerlig. Socialdemokraternas 

förslag om förlängd föräldraförsäkring som förts fram är istället ren borgerlig politik och 

motverkar socialdemokraternas ideologi om ökad jämställdhet och fler kvinnor i arbetslivet. 

Detta är bara upp- och nervänd familjepolitik menar Bengtsson. Där slutsatsen blir att väljarna 

bara kommer att bli förvirrade av denna politik och där de förslagsställande politikerna i sin tur 

har några verkliga trovärdiga och realistiska svar att ge tillbaka till sina väljare. 20 

 

Under 1990-talet så blir artiklarna mer upplyftande och inriktar sig mer på att berätta för kvinnan 

om hur hon blir en bra chef över männen på sin arbetsplats. Hon ska inte bli en så kallad 

förklädd man utan utveckla en egen kvinnlig ledarstil, där de kvinnliga cheferna får vara hela 

kvinnor och inte dåliga kopior av män. För att klara av chefskapet har kvinnorna istället blivit 

                                                
18 Ab 23/8 1981. 
19 Ab 10/9 1986. 
20 Ab 5/12 1987. 
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”smittade” av den manliga ledarskapsstilen. Något som dock håller på att förändras. Kvinnliga 

chefer höjer istället rösten, och säger ifrån, samt att de säger ”jag vill leda på mitt sätt”. Men 

varför har då Sverige som är ett av världens mest jämställda land så få kvinnor på ledande poster. 

Enligt författaren och konsulten Barbro Dahlbom-Hall med lång internationell erfarenhet av 

ledarskapsfrågor så menar hon att det är just de män som vill stötta kvinnor måste förstå och inse 

hur subtilt deras andra manliga kamrater agerar när de inte släpper fram kvinnor. Detta är också 

något som de så kallade goda männen måste agera mot för att det någonsin ska kunna bli någon 

riktig förändring inom detta område. 21 

 

Under 1990-talet så förs det en diskussion samt att det dyker upp en reaktion mot den 

traditionella kvinnorörelsen som fått sig en törn där rörelsen får utstå negativ kritik. Enligt 

professor Ulla Björnberg som är sociologiprofessor med inriktning på kön och familj så är det de 

kända kvinnor som väljer att offentligt hoppa av sina karriärer för familjens skull endast symboler 

mot den moderna kvinnokampen. På 1970-talet så bestod kvinnokampen i att kvinnor skulle ut i 

förvärvslivet, och att makt skulle kvinnorna äntligen få när de nådde de riktigt höga positionerna. 

Idag ser dock kvinnokampen lite annorlunda ut. Nu förs istället kampen mot glastaket, och att 

kvinnorna faktiskt inte når dessa maktpositioner. Björnberg pekar på att för att kunna nå dit så 

måste man ha en obruten kontakt med arbetslivet. Något som många kvinnor inte har, där längre 

avhopp gör att man istället missar i karriären och det struntar dessa avhoppande kvinnor i. Hon 

anser att man borde finnas en debatt om vilket slags liv vi vill leva. Ska vi verkligen arbeta 80 

timmar per vecka och inte hinna med barnen, och ska arbetsgivarens krav på fullständig 

hängivenhet få styra familjer, och ska verkligen dessa kvinnor göra karriär på mäns villkor. 22  

 

Så vad är då kvinnornas största seger. Om denna seger sammanfattar man kort om i en artikel 

från 1998 i Aftonbladet. Debatten om jämställdhet har mattats av men kvinnorörelsens viktigaste 

seger var att dess söner och döttrar blev övertygade anhängare av jämställdhet mellan könen. 

Vilket innebär att kampen fortsätter. Dagens män vill hellre bli närvarande fäder och ta aktivt 

ansvar för hem och familj, vilket bidrar till en förbättring för kvinnorna att kunna delta i 

arbetslivet på ett helt annat sätt än tidigare i historien. Men trots detta så diskrimineras 

fortfarande kvinnor i arbetslivet. De ges exempelvis inte samma chans som männen att avancera 

till bättre betalda positioner, och i företagens ledningar så är det tomt med kvinnor samt att lika 

lön för lika arbete fortfarande är något som inte har ändrats på. 23   

 

                                                
21 Ab 20/3 1996. 
22 Ab 21/1 1998. 
23 Ab 8/3 1998. 
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I en artikel från 2001 så skriver man om skärpningen av den gamla jämställdhetslagen, och att 

kvinnor nu bland annat kunde kräva att deras arbetsgivare måste bevisa att de inte hade blivit 

diskriminerade. Arbetsgivaren var nu även tvungen att varje år jämföra och analysera mäns och 

kvinnors löner och arbetsvillkor. Den nya lagen är tydligare och gör att man nu kunde bevisa vad 

som var och inte var diskriminering. 24  I en annan artikel från samma år beskriver man också om 

den nya jämställdhetslagen, och vad detta innebar för kvinnor. Artikeln beskriver hur unga 

kvinnor tvingats till att skriva på så kallade ”bebiskontrakt” när de sökte jobb. Enligt detta 

kontrakt så lovade de att inte skaffa barn under de första anställningsåren. Svaret på detta är givet 

säger man på Tjänstemannaförbundet HTF. Man ska aldrig ingå den här typen av 

överenskommelse, de är inte förenliga med vare sig lag, avtal eller god sed på arbetsmarknaden. 

Istället ska man anmäla dessa företag för att ha diskriminerat dig. 25 Ingen ska behöva välja mellan 

barn och arbete. Samhället behöver barn, och det är enligt regeringen en grundläggande fråga att 

kunna förena arbetslivet med familjen. Detta är en rättighetsfråga om jämställdhet och tillväxt. 

Att särbehandla kvinnor för att de är gravida eller kan tänkas bli gravida eller att avskeda en 

kvinna för att hon är gravid är könsdiskriminering, och något som är förbjudet i lag. 26 

 

En lag om lika föräldraledighet blev under tidigt 2000-talet ett hett debattämne. I en artikel från 

2003 skriver några kända kvinnor ett uppror där de kräver att mamman och pappan delar lika på 

barnledigheten. De menade att det skulle minska löneglappet och diskrimineringen på arbetet för 

kvinnan. Trots detta så visade en Sifo-undersökning att 86 procent av folket nobbade detta 

förslag. Varken män eller kvinnor ville ha en lag som tvingar männen att ta ut hälften av 

föräldradagarna. 27 Att föräldraledigheten skulle vara viktig för hur kvinnans framtida inkomst 

och pension skulle se ut märks även i en debattartikel från 2010 där en liberal debattör framför 

sin syn på saken. Han menar att föräldraförsäkringen ska kopplas till individen, inte familjen. 

Hans utgångspunkt är att föräldraförsäkringen är en socialförsäkring som riktar sig till föräldrarna 

för att de ska kunna vara hemma med sina barn. Precis som alla andra socialförsäkringar är 

individuella bör även föräldraförsäkringen vara kopplad till den enskilde och inte till familjen. 

Detta ligger i linje med den liberala övertygelsen att det är individer, och inte kollektivet som har 

rättigheter. 28   

 

I en artikel från 2014 skrivs det i en kolumn hur Sveriges image som en jämställdhetsnation mer 

börjar bli ett problem istället för att vara något som man kan vara stolt över. Kolumnisten menar 

att trots denna jämställdhet med en hög andel kvinnor i arbetslivet så har vi lika löneskillnad med 

                                                
24 Ab 5/1 2001.  
25 Ab 20/2 2001. 
26 Ab 26/4 2001. 
27 Ab 26/2 2003. 
28 Ab 6/7 2010. 
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andra länder där man inte haft en lika omfattande jämställdhetspolitik. Det är dags att sluta sälja 

Sverige som en jämställdhetsnation, när kvinnorna i verkligheten inte har riktig jämställdhet. 29    

 

Dagens Nyheter 

I en artikel från 1946 skriver man i Dagens Nyheter om kvinnor i arbetslivet och risken med 

förgubbningen på arbetsmarknaden. Kvinnornas yrkesverksamhet slutar ofta långt före 

pensionsåldern i och med att de blir hemma med att ta hand om barn och hem. Antalet kvinnor i 

arbetslivet sjunker även i och med att de yngstas antal sjunker. Industrins utredningsinstitut, som 

ägnat sig åt att undersöka dessa siffror har funnit att nativiteten på landsbygden varit större än i 

städerna, och om det inte var för denna så kallade reserv av folk så skulle det kanske inte gå lika 

bra för städerna samt att det rent av skulle bli ett överskott av folk på landet. Alltså tjänade staten 

på att låta kvinnor på landsbygden stanna kvar, och föda barn samt att männen dominerade 

arbetsmarknaden. 30  

 

Skillnaden mellan ogifta och gifta kvinnor i arbetslivet var något som man även var intresserad 

av. I en artikel från 1954 skriver Gudmund Smith som var docent och ledare över en 

undersökning där några psykologer från Lunds universitet hade deltagit i. Undersökningen gick ut 

på att undersöka skillnaden mellan ogifta och gifta kvinnor i arbetslivet. Den byggde på 200 

kvinnliga industriarbetare vid sju fabriker i södra Sverige. Vad man kom fram till var att gifta 

kvinnor värdesatte hemmet mer än ogifta. Gifta kvinnor var heller inte lika intresserade av sina 

framtidsmöjligheter i yrkesarbete än vad ogifta kvinnor var. 31 Att kvinnor blev alltmer välsedda 

på arbetsmarknaden skrivs det om i en artikel från 1955. I den tar man upp problem som att den 

förvärvsarbetande kvinnan slits mellan hem och arbetsplats. Det är nödvändigt att de stora 

arbetsorganisationerna medverkar till att lösa dem. En viktig början till en förändring till detta var 

bildandet av Arbetsmarknadens kvinnonämnd, som är en fortsättning på den inventering av 

kvinnoproblem och av kvinnor i arbetslivet som 1951 arbetades fram av LO och 

Arbetsgivarföreningen gemensamt och formade sig till ett nytt kvinnobetänkande. 32  

 

Att åldersdiskriminering var något som man redan under 1950-talet diskuterade, skriver man om i 

en artikel från 1959. I den beskriver man hur de äldre kvinnorna hade det i arbetslivet och 

rapporterar från Kvinnliga kontoristföreningens upplysningsmöte kring ämnet ”de överårigas 

problem”. Under mötet höll byråinspektör Svea Starrin-Reindahl ett tal där hon delade ut goda 

                                                
29 Ab 16/2 2014.  
30 DN 12/6 1946.  
31 DN 13/3 1954. 
32 DN 14/12 1955. 
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råd hur man skulle bete sig som en äldre kvinna i arbetslivet. Ett hon ska inte se trött ut, och har 

hon någon krämpa ska hon dölja den. Helst ska hon ha på sig ett pokeransikte under hela 

arbetsintervjun, ett glatt sådant samt att hon inte får vara lokalt bunden utan måste vara villig att 

flytta vart som helst. 33  

 

”Könsrollerna hindrar en fördubblad standard.” Detta är en rubrik på en artikel från 1965. I den 

ifrågasätter man hur mycket samhället får betala för de könsroller som vi håller oss med. Om 

detta diskuterar man under ett seminarium som hålls av Föreningen Norden med temat 

”Könsroller och demokrati”. Per Holmberg sekreterare på LO kommenterar i artikeln att även 

om vi idag hade en till hälften så hög levnadsstandard så skulle vi kunna ha en reell likställighet 

mellan könen. Men det är inte bara i pengar och standard vi betalar. De traditionella könsrollerna 

skapar också sociala konsekvenser som är tragiska både för den enskilde och för hela samhället, 

dessa könsroller påverkar även kvinnor negativt i arbetslivet. Under depressionen och kriget på 

1940-talet så minskade till exempel kvinnorna sitt deltagande på arbetsmarknaden. De föredrog 

att stanna hemma och ta hand om familjen istället. 34  

 

I Dagens Nyheter pågick också en debatt om likalön mellan könen, där man i en artikel från 1972 

skriver och undrar om vi som samhälle är på väg mot en så kallad ”harmonisering” av 

ojämlikheten mellan könen och kan likalön någonsin bli en verklighet samt att kvinnolönerna 

fryses på omkring 80 procent av de manliga lönerna. Enligt den franska sociologen Evelyn 

Sullerot så finns det ett sätt för kvinnorna att undgå diskriminering. Genom att kvinnorna sprider 

sig inom alla yrkesgrupper och inte bara fastnar inom traditionella kvinnliga arbetsplatser. 35  

Sullerot hänvisar till en enkät beställd av EG där man tittat på hur kvinnornas situation i bland 

annat arbetslivet. Den stora chocken enligt Sullerot var att finna hur låga lönerna var för 

kvinnorna samt att de samlades i några få yrken. Barntillsynen är också för de flesta kvinnorna ett 

svårlöst problem som måste lösas. 36 

 

För att öka jämställdheten mellan män och kvinnor i arbetslivet så har man i Kristianstads län valt 

ett nytt sätt att se på saken. Avsikten är att man i länet ska bryta isen för kvinnor i typiskt manliga 

industrier, och detta gör man genom att anställa mer kvinnor. 37  Fler kvinnor behövs i 

arbetslivet, närmare hälften av de arbetslösa utgörs av kvinnor. Om kvinnorna skulle engageras i 

högre utsträckning än nu skulle den rådande obalansen på arbetsmarknaden i stor uträckning 

kunna repareras. Enligt direktören Lennart Rugfelt i Handels arbetsgivarorganisation så ska inte 

                                                
33 DN 11/2 1959. 
34 DN 23/9 1965. 
35 DN 28/7 1972. 
36 DN 26/9 1973.  
37 DN 18/10 1973.  
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kvinnor arbetskraft enbart vara till som en reserv som man måste ta till i tider med brist på 

arbetskraft utan vara ett naturligt inslag på arbetsmarknaden. Men arbetslivet är fortfarande 

präglad av fördomar mot kvinnor. Det gäller både arbetsgivare och arbetstagare. 38  

 

 

 

Lennart Rugfelt kommenterar:   

Kvinnorna själva utgör inget undantag. De vill inte ta arbete inom industrin, där det verkligen 

behövs arbetskraft. Kvinnorna måste vara mera yrkesmedvetna och satsa mindre på de 

traditionella kvinnoyrkena. Detta är viktigt inte bara med beaktande av kvinnans frigörelse utan 

även med hänsyn till landets välstånd och utveckling, sade direktör Rugfelt. 39   

 

 

Regeringen Ullsten riskerade ett kännbart bakslag i riksdagen på lagen om jämställdhet. Både 

moderaterna och socialdemokraterna har avisat en sådan lag. Ett lagförslag var på väg till 

riksdagen. Om regeringen föreslår jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet genom 

särbehandling vid anställning och befordran av personer som tillhör det kön som inom yrket är 

underrepresenterat blir det tvärstopp i riksdagen. Den enskilde individen skall ha rätt att få sina 

förutsättningar för arbete bestämda helt fristående från sådana egenskaper som kön eller ras, 

påpekar moderaterna. 40 

 

I en artikel från 1979 skriver man om hur svenska kvinnor känner sig som gäster på 

arbetsmarknaden. De används som gästarbetare i arbetslivet fast de utgör 45 procent av 

arbetskraften. Politikerna pratade om jämställdhet, men i praktiken har alla partierna svikit. För 

att kvinnorna ska bli hemma på arbetsmarknaden för gott så krävs bland annat att 

daghemsbyggandet blir en jämställdhetsfråga som tas på allvar. Man krävde att det skulle bygga 

daghem även när det är lågkonjunktur. När det byggs daghem anses kostnaderna falla på 

kvinnorna, och aldrig på männen, fast barnen tillhör båda. Liksom arbetslivet. 41  

Hälsovårdsministern Karin Ahrland ansåg att kvinnorna bör satsa mer på sina jobb, och inte till 

exempel ta ut full ledighet hela sommaren eller hota att säga upp sig. Hon menade att om man tar 

ett jobb ska man ta det på jobbets villkor med alla förpliktelser det för med sig. 42 

 

                                                
38 DN 5/6 1974. 
39 DN 5/6 1974. 
40 DN 24/1 1979. 
41 DN 31/1 1979. 
42 DN 23/5 1982. 
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På sätt och vis har vi kommit långt när det gäller jämställdhet. De flesta kvinnor är aktiva på 

arbetsmarknaden, vissa når högre positioner och några lyckas dela vårdnaden om barnen med 

pappalediga män. Det är en positiv utveckling men den uppmuntrande statistiken döljer 

svårigheter som kvinnor fortfarande tvingas kämpa emot. På alla nivåer i arbetslivet möter 

kvinnor hinder, som inte borde finnas där. För många av kvinnorna dyker redan problemen upp 

redan vid anställningsintervjun, då arbetsgivaren vill veta om kvinnliga sökande vill skaffa barn. 

Den frågan konfronteras knappast manliga sökande. Frågan innebär ett olösligt dilemma för 

många kvinnor. När deras möjligheter att göra karriär är som störst kanske deras möjligheter att 

bli gravid också är som bäst. Allt fler kvinnor löser denna inre konflikt med aborter. Rädslan för 

att missa pinnhål på karriärstegen har faktiskt blivit en abortindikation bland andra, vilket belyser 

den omänskliga press som kvinnor i arbetslivet utsätts för. Många arbetsgivare har säkert nytta av 

att veta hur deras anställda planerar den närmaste framtiden. Men något är fel när personalen ses 

som produktionsmaskiner och graviditeter som en störning i produktionen. Istället för något som 

berikar och tillför arbetsplatsen sociala kompetenser. Det vill säga anställdas förmåga att 

handskas med människor. Men det är inte bara vid anställningar som kvinnor får kämpa i 

motvind. Den höga sjuknärvaron bland kvinnor i arbetslivet är också ett symptom på att något 

måste vara fel. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med nära 50 procent under 1980-talet medan 

männens sjuknärvaro endast har stigit med 15 procent. Kan det kanske bero på att 

arbetsmarknaden fortfarande är ”männens marknad”, där det helt enkelt inte finns någon plats 

för kvinnliga behov och värderingar. Jämställdheten är inte uppnådd bara för att drygt 80 procent 

av alla kvinnor i arbetsför ålder finns på arbetsmarknaden. Alltför många kvinnor tvingas kämpa 

mot fördomsfulla attityder och utstå olika förnedrande situationer dagligen på sitt arbete. Det är 

dessa gamla mossiga attityder som jämställdhetsdebatten bör handla om. 43  

 

Kvinnor och arbete samt kampen om jämställdhet och för fler kvinnor i arbetslivet kan användas 

i olika syften. Näringslivets Ekonomifakta kallade till ett seminarium om ”Kvinnor, 

arbetsmarknad och framtid” och lät några kvinnliga direktörer lägga fram sin syn på rättvisa. De 

tyckte sänkta marginalskatter och avdragsrätt för fönsterputsning var de viktigaste av 

jämställdhetsreformerna. Genom skattesystemet kan jämställdhet gynnas eller missgynnas. 

Behovsprövande bidrag fungerar som ett slags sambeskattning. En familjs bostadsbidrag minskar 

till exempel om kvinnan börjar förvärvsarbeta. Många av LO-kvinnorna måste släpa upp sina 

barn när det är mörkt och kallt för att hinna med sin arbetsdag som börjar klockan sju. Dessa 

kvinnor arbetar i det tysta. De satsar sin arbetskraft i en produktion som gör Sverige till ett 

ledande industriland. De är en resurs och en tillgång, lika väl som de högutbildade. Man skriver 

också i artikeln om hur Sverige behövde kvinnor på chefsstolar som förebilder för andra kvinnor. 

Det är även dags att engagera männen i jämställdhetsdebatten. Att enas om att männen måste ta 
                                                
43 DN 17/10 1983. 
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ett större ansvar för barn och hem är lätt. Kraven på männen måste bli tydligare. Ungefär 95 

procent av männen låter bli att utnyttja sin rätt till föräldraledighet, något som förändras. 44  

 

De få kvinnliga toppcheferna som finns får oftast jobb på små och så kallade mjuka myndigheter. 

Om detta skriver man om i en artikel från 1991. Regeringen har misslyckats med att utse 

kvinnliga chefer. Bara 8 procent av cheferna i de statliga myndigheterna är kvinnor. Regeringen 

brukar ofta understryka om de har lyckats mycket bra med att sträva efter jämställdhet för sin 

egen del. I Ingvar Carlssons regering är till exempel 8 av 22 ledamöter kvinnor, vilket motsvarar 

36 procent. Men när regeringen utser chefer för de statliga myndigheterna så går det lite sämre. 

Av 195 centrala statliga myndigheter så finns det bara 23 kvinnliga chefer, vilket motsvarar 8 

procent. Om kvinnor är chefer är det på just sådana myndigheter med för få anställda. De är 

oftast kulturella som statens biografbyrå eller knutna till barn- och ungdomsfrågor. Stina 

Wahlström som är generaldirektör på datainspektionen anser för att kunna få en förändring på 

detta så måste man ändra på tänkandet när man rekryterar chefer där man tänker långsiktigt samt 

arbetar med chefsfrågor. Det gäller att vaska fram dem, säger Wahlström. Man kan säkert hitta 

fler lämpliga kvinnliga myndighetschefer, om man bara kände till dem. Som en av få kvinnliga 

generaldirektörer utsätts hon för frågor om hur det är att vara kvinna på en hög chefsbefattning. 

Wahlström suckar åt detta, och säger att sådana frågor ställs det bara till kvinnor och inte till män. 

Hon kan även tycka att det fortfarande ställs större krav för kvinnor speciellt när det kommer till 

hemmet, där kvinnan fortfarande har det största ansvaret. 45 

 

I en artikel från 1991 skriver man om hur moderaterna har kommit fram med vårdnadsbidraget, 

som enligt m-ledaren Carl Bildt kostar mindre än daghemmen. Han menar att statens ekonomi 

inte skulle utföra något problem för införandet av ett vårdnadsbidrag, utan den familjepolitik som 

finns nu är mycket dyrare. Kvinnor skulle tjäna på att kunna välja sin egen barnomvårdnad. 

Folkpartiledaren Bengt Westerberg är dock skeptisk till hans borgerliga kollegas förslag och anser 

att vårdnadsbidraget bara kommer att bli en kvinnofälla. Det måste istället löna sig att arbeta även 

för kvinnliga småbarnsföräldrar. Annars blir det problem att klara av vård och omsorg, där 

kvinnorna oftast arbetar. 46  I en debattartikel från 1992 skriver man att det verkliga problemet är 

att det är grabbarna som är proppen, där det så kallade grabbsamhället egentligen är det som 

hindrar kvinnorna från lika villkor och inte det typiska manssamhället. Deras definition av en 

grabb är en som ofta inte säger emot, som inte säger nej, klagar inte utan tävlar istället. Denna 

grabbattityd är ett resultat av att arbetslivet styrs av omogna män som är rädda av att möta mogna 
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och starka kvinnor, och gör allt för att förminska henne och stoppa henne. 47 Manliga chefer 

borde istället lära sig så kallat kvinnligt språk. Mannens variant utgår från att världen är en 

hierarki, medan kvinnans så kallade dialekt bygger mer på strävan att uppnå samförstånd. När 

män och kvinnor pratar med varandra förstår de därmed ofta inte vad motparten menar. Det här 

och andra exempel på mäns och kvinnors olika uttryckssätt, beskriver Deborah Tannen, 

amerikansk professor i lingvistik. Men att förstå våra olikheter så kan man undvika konflikter 

som vissa kanske tror beror på personmotsättningar utan egentligen bara handlar om 

språkförbistring. 48 

 

Kvinnor fångas i den så kallade duktighetsfällan, skriver man om i en artikel från 1999. Trots att 

Sverige kallar sig gärna för världens mest jämställda land, med hög andel kvinnor som 

förvärvsarbetar och en god utbildningsnivå samt att kvinnor även är representerade i det politiska 

livet. Så finns det fortfarande inga kvinnor alls på näringslivets toppnivå. En orsak till detta är den 

svenska deltidskulturen vilket bidrar till att kvinnorna har mindre makt i näringslivet i Sverige än i 

andra länder. Men detta är inte den enda förklaringen. Kvinnor lider enligt styrelseproffset Peggy 

Bruzelius av ett så kallat duktighetssyndrom, där de kräver av sig själva att de ska göra en 

kanonkarriär i knivskarp konkursens och samtidigt klara av barn och hem utan hjälp utifrån. Det 

är helt enkelt omöjligt för den som vill vara VD i ett börsnoterat företag. 49  Det går som sagt 

trögt för kvinnorna att få tillträde till styrelserummen trots kraven utifrån på förändring. För att 

kunna uppfylla kravet så måste också det finnas fler kvinnor i de kommittéer som ska nominera 

styrelsekandidaterna till bolagsstämmorna. Man anser även inom näringslivet att det i slutet också 

måste handla mer om individens kompetens och inte vilket kön som den tilltänkta chefen har. 50  

 

Individuell föräldraförsäkring är enligt skribenten Barbro Hedvall den mest effektiva åtgärd som 

statsmakterna skulle kunna vidta för jämställdheten mellan män och kvinnor. Ändå så är 

motståndet mot detta förslag fortfarande stort ute bland folket. Invändningarna mot detta förslag 

handlar om föräldrars valfrihet och om människors rätt till egna livsval. 51  En som vill se fler 

kvinnor i arbete är Christine Lagarde som är chef över den Internationella valutafonden, IMF. 

Hon anser att genusfrågor är inget som de på IMF är experter på men allt som har en 

makroekonomisk påverkan är värt vår uppmärksamhet. Enligt henne så är det största hindren till 

för en jämställd lagstiftning frågan om vilja både bland män och kvinnor. Hon anser även att det 

kan vara lättare att åstadkomma förändring genom att lyfta upp de ekonomiska incitamenten för 

en jämnare könsfördelning än de moraliska. Många män ser betydligt piggare vid tanken på mer 
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pengar än vid tanken att släppa ifrån sig makt. Fast på det området är Christine Lagarde trött på 

att vänta och beredd att gå mycket längre, för att kunna skapa en förändring som är gynnsam för 

alla parter i samhället. 52  

 

 

Svenska Dagbladet 

I en artikel från 1942 skriver man om att deltidstjänst är bra för många, och skulle lösa 

arbetsproblemet för många gifta kvinnor som i längden inte orkar med båda hem och 

förvärvsarbete, detta säger en av högerns kvinnliga stadsfullmäktigeledamöter, 

försäkringstjänstemannen Ingeborg Herlitz. Hon säger att kvinnorna är rädda för att deltidsarbete 

skall bli obligatoriskt för alla gifta kvinnor, även för de som inte önska eller behöver deltidstjänst 

och att kravet på sådana undantagsbestämmelser för kvinnor som skall gifta sig gör den kvinnliga 

arbetskraften mindre uppskattad. Dessa faror är enligt Herlitz överdrivna, ofta framställs detta av 

kvinnor som med liv och själ går upp i sitt arbete. Självfallet ska deltidsarbete i huvudsak endast 

komma i fråga när det gäller rutinarbete. Men är det inte så att många gifta kvinnor ser arbetet i 

hemmet som sin huvuduppgift och att de därför inte motsätter sig att deras förvärvsarbete blir 

mer rutinmässigt. Fördelarna med en deltidsplats för en gift kvinna är att den ger henne en viss 

kontantinkomst, att hon uppehåller kontakten med yrket och inte mister yrkesträningen samt att 

hon får den stimulans som ligger i att komma ut i en annan miljö och träffa arbetskamrater. 53 

 

Sambandet mellan äktenskap och skilsmässa skriver man om i en artikel från 1946, där man tittar 

på den svenska befolkningsutvecklingen under krigsåren. Ett märkligt drag i utvecklingen är den 

kraftigt ökade giftemålsfrekvensen i de lägsta åldersgrupperna. De som tidigare velat att unga 

människor ska starta familjer har blivit bönhörda. Men den tidiga äktenskapsåldern har inte bara 

medfört fördelar utan också nackdelar som skilsmässa. Man har tagit för snabba beslut som de 

sen inte kan leva upp till. Det stora problemet för skilda kvinnor blir att inpassa alla dessa 

kvinnor i arbetslivet. Änkornas och även den frånskildas försörjningsmöjligheter har på senare tid 

blivit föremål för intresse, bland annat genom en statlig utredning. Här är det icke en fråga om 

socialhjälp för dessa grupper utan om lämplig omskolning och en arbetsförmedling som tar sikte 

på särskilda förutsättningar och behov. Att kvinnor behövs i produktionens tjänst är det många 

som bevittnat om. Det gäller bara att på bästa sätt leda dem dit. 54   
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Finns den tekniska begåvningsreserven på kvinnosidan, det undrar civilingenjören Gregory 

Ljungberg vid Ingenjörsvetenskapsakademin. Maskinen kommer ta över de flesta arbetsuppgifter 

i framtiden, och kommer vi då få en massarbetslöshet av exempelvis kontorspersonal. Låt oss 

därför avdramatisera automationens inverkan på kontorsarbetet. Däremot måste vi räkna med 

vissa förskjutningar av arbetskraftens uppgifter. En stor del av de rena rutinuppgifterna kommer i 

framtiden att försvinna vilket i och för sig är att beklaga. Istället kommer arbetsuppgifter med i 

viss mån teoretisk eller teknisk karaktär.  Det kommer att behövas åtskilligt med personal som 

kan sköta service av mer eller mindre art. Här står frågan om den kvinnliga arbetskraften är 

intresserad av att ge sig in på sådana uppgifter. Hittills tycks inte så vara fallet. Socialinspektören 

Elmén undrar om den tekniska begåvningsreserven finns på kvinnosidan. Hon anser att män 

med teknisk begåvning har nog i regel skaffat sig den utbildningen och det arbete de vill ha 

medan flickornas möjligheter varit mer begränsade, och att man därför måste satsa på utbildning 

och spridande av kunskap om dessa framtidsyrken. 55   

 

Den ökande medellivslängden är en revolutionerande historia för kvinnorna sade jur.kand. Märta 

Liljegren. Vad ska vi göra med alla dessa år som lagts till vår livslängd, det gäller att utnyttja dem 

på bästa sätt. I många länder som USA och England försöker man med friska grepp stimulera 

och inspirera äldre kvinnor till aktivitet i yrkeslivet. Man tar reda på vilka egenskaper som behövs 

i olika yrken, somliga passar yngre och andra äldre. Arbetsmarknadsstyrelsen har startat en 

omskolningsverksamhet av speciellt äldre kvinnor som borde uppmärksammas mer. Kvinnor 

måste skaffa sig bättre utbildning, bli mera fackligt och politiska aktiva och inte låta sig toppstyras 

av föråldrade husliga ambitioner. Kvinnorna har redan förbättrat sin ställning och mera kan 

göras. Livet börjar väl inte vid 50 men det får inte heller sluta vid 60. 56    

 

Bygg fler daghem, en angelägen uppgift för våra kommuner. Detta anser statsrådet Ulla 

Lindström. När som nu dryga fjärdedelen av landets mammor med barn under sju år faktiskt har 

någon form av förvärvsarbete och att den andelen stiger, på grund av barntillsynen. Riksdagen 

har insett detta och höjt statsbidrag för utbyggnad av daghemsverksamheten. Dock så har den 

kommunala planeringen i denna fråga varit mindre målmedveten än vad det gäller andra 

områden. Vilket lett till att byggandet av daghem ökat väldigt långsamt. Man har istället satsat på 

högklassiga polishus, simhallar och så vidare, vilket kostar mycket mera pengar än daghem. 

Samhällsekonomiskt kan det väl knappast heller handla då om mängden av moderna varuhus och 

flotta bensinstationer utmed vägarna som är den bästa användningen av landets knappa 

byggresurser, av kapital och arbetskraft. En investering i den framtida arbetskraften, barnen, och i 
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den kvinnliga arbetskraft, som i dagens läge möjliggör vår fortsatta standardökning, vilket 

förefaller väl ändå mer angelägnare. 57 

 

Barnavårdande hemmakvinnor bör inspireras att söka arbete. Skandiakoncernen har publicerat en 

undersökning som pekar att kvinnofrågan håller på att bli ett för ekonomiskt intresse. 

Kvinnornas möjlighet till avancemang, männens inställning att kvinnan bör vara hemma, 

barndagshemsfrågor bör även få en översyn också inom företagen. Framtida personalplanering 

kommer att kräva en helt annan attitydförändring hos bland annat personaladministratörer. En 

som också ser de svårigheter som kvinnor i arbetslivet får utstå är Dir. Per-Gustaf 

Gyllenhammar. I ett tal som han håller i Malmö betonade han svårigheterna för kvinnor som 

avbryter sin karriär eller studier för barnafödande. Det måste bli ett mycket mera flexibelt system 

för kvinnor som till exempel börjat sina akademiska studier. En kvinna som har avbrutit sin 

yrkeskarriär för barnavård behöver en ”speciell service för tillvänjning, återanpassning”, menar 

han. Annars blir hon lätt osäker och vågar inte ens söka jobb. Företagen måste bli mer 

företagsamma på den här punkten och ta egna initiativ. 58 

 

I en artikel från 1971 skriver man om en finsk professor M.J. Karvonen chef för Finska institutet 

för arbetsvård. Han hävdar att kvinnorna verkligen är det svagaste könet. Detta kan man se på 

arbetsmarknaden, men säger han att vissa arbeten kan kvinnorna utföra med mindre ansträngning 

än männen. Det är främst då med muskelstyrkan som prof. Karvonen skriver i sin artikel med 

rubriken ”Män och kvinnor i arbetslivet” och som publicerats i WHO:s tidskrift World Health. Han 

menar att den genomsnittliga kvinnan har mindre muskler än mannen och därmed mindre styrka 

att utföra tyngre arbeten. Karvonen har även kommit fram till i sitt experiment att det till och 

med är så i vissa europeiska länder att kvinnorna bara har hälften så stor muskelstyrka som 

männen. Vilket skulle innebära en stor svårighet för dessa kvinnor att någonsin kunna delta i 

arbetslivet. 59 

 

Statsminister Olof Palme skall bjuda in företrädare för landets kvinnoorganisationer till en 

konferens på Harpsund för att diskutera kvinnans likaberättigande. Han kommenterar detta: 

Jag kan väl förstå kvinnoförbundets otålighet inför det sega kvardröjandet av gammalt 

könsrollstänkande på samhällslivets alla områden. 60   
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I övrigt kom inte Statsministern Olof Palme med några nyheter. Han prisade de 

socialdemokratiskakvinnorna och deras arbete, samtidigt som han kritiserade den borgerliga 

propagandan, eller som han sade ”konsten att vara missnöjd”. Vi beskylldes, sade han, för att 

sätta hemmafrun i skytteskruv, för att stämpla, som sysslolösa lyxhustrur, alla dem som slitit och 

släpat i många år med hem och barn då vi föreslog individuell beskattning. Palme säger även att 

socialdemokraterna blev anklagade för att stämpla mormödrar och farmödrar för att vara 

parasiter och framförallt med tvång jaga ut hemmafruarna i arbetslivet. Han menar att i centrum 

för kvinnokampen så måste alltid rätten till arbete, och rätten till en plats i produktionen alltid stå 

i fokus. Kvinnornas jämställdhet måste grundläggas i arbetslivet. Kvinnans likaberättigande gäller 

hennes ställning i samhällsorganisationen. Det är i grunden inte en fråga om attityder, fördomar 

och värderingar, utan om ekonomiska och sociala villkor. Kampen om kvinnornas frigörelse 

gäller för att skapa ekonomiska och sociala villkor som till sist kommer att göra henne oberoende, 

sade Olof Palme. Vid tisdagens förhandlingar föreslog kvinnoförbundet regeringen att tillsätta en 

så kallad jämställdhetsberedning under statsministern. Bakgrunden till förslaget är den ojämlikhet 

som till exempel präglar kvinnor i arbetslivet och politiska församlingar. 61 

 

SAF:s VD Olof Ljunggren anser i en artikel från 1978 att kvinnolönerna är en skamfläck. Han 

säger i artikeln att män och kvinnor självklart skall ha samma lön och möjligheter om de utför 

samma jobb. Ljunggren tog även upp frågan om kvotering av olika tjänster efter kön eller andra 

egenskaper och sade att han på ett sätt förstod varför tankarna om kvotering kommit upp. 

Diskriminering av kvinnorna i samhället är en skamfläck på den svenska vapenskölden, säger han 

också. Däremot är han kritisk till kvotering då det inte finns någon som helst garanti för att de 

enskilda individernas arbetsförhållanden sammantaget därigenom blir ett dugg bättre. Utan 

kvoteringssystemet kan istället leda till personliga tragedier om personer rekryteras till poster som 

den normalt inte skulle ha fått därför att de inte varit kompetenta, men bara i kraft av en statistik 

genomsnittstabell lyckats komma i besittning av jobbet. Enligt Ljunggren skall man ta andra vägar 

för uppnå lika villkor för män och kvinnor i arbetslivet. 62 

 

Under 1990-talet lyfter man fram tjejer i IT-världen som gjort sig ett namn. Marie Eriksson 

startade SHE, som är ett nätverk för alla tjejer som gillar IT. Vad hon vill åstadkomma är att göra 

så kallade coola grejer ihop med andra samt att bygga relationer. Unga tjejer säger att de vill jobba 

med människor, och inte teknik. Men det finns inget direkt motsatsförhållande däremellan, tycker 

Marie Eriksson. Arbetslivet handlar mer och mer om att bygga relationer, vare sig du ska leda ett 

företag framgångsrikt, sälja mobiltelefoner eller utforma internettjänster. Hon säger också att 

bilden av de tidiga feministerna som spottade på männen lever kvar. Därför tror hon att det är få 
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i hennes generation som vill kalla sig för feminister. Hon tror även att könsrollerna håller på att 

förändras, eftersom vi blir påverkade av nya influenser och att våra ideal ändras i och med detta. 

Vissa perioder skaffar man barn och jobbar mindre medan man i andra perioder jobbar mer. Hon 

anser att livet består av olika skeden där man gör olika saker. Det ska inte vara ett krav att jobba 

80 timmar i veckan i fyrtio år. 63  

 

”En kvinnofälla med bestående lockelse”, är en rubrik på en artikel från 2014. I den beskriver man om 

den renässans av hemmafrurollen som blivit vanlig idag efter flera decennier av feministisk kritik. 

I en ny studie av hur tillvaron tedde sig för 1950-talets finlandssvenska husmödrar visar att rollen 

på många sätt är begränsade men också att den har sina befriade sidor. Med tv-serien 

”Hollywoodfruar” som mäkta populär och på senare år har hemmafruidealet igen varit något nytt 

och annorlunda. Unga, heldagsarbetandekvinnor ägnar sina kvällar åt att pynta, stryka och 

mangla, de syltar, saftar och bakar samt att de lagar maten från grunden. Enligt journalisten 

Marina Nilsson är allt det här bara inredningsmani, värdinnehybris och bara ännu en modern 

kvinnofälla. Hon menar att det inte tjänar något till att kalla sig för feminist om hemmet i 

praktiken blivit viktigare än jobbet. Man kan inte gå ner i arbetstid för att få pyssla hemma, man 

kommer bara förlora livsinkomst och därmed få en dålig pension samt att man bara kommer må 

sämre psykiskt. Genom decennier har man diskuterat hur hemmafruarnas värv egentligen ska 

förstås. Om arbete definieras som den verksamhet på vilken man bygger sin egen försörjning på 

kan man säga att hemmafruar inte arbetar. Därför har man försökt hitta på egna definitioner. 

Man har till exempel talat om reproduktion som ett komplement till produktion. Hemmafruarna 

1.0 tog inte bara hand om kärnfamiljen, många av dem ställde också upp för andras barn eller 

äldre anhöriga eller så var de aktiva i någon frivilligorganisation. Skribenten i artikeln undrar även 

hur det är för hemmafruarna 2.0, är de bara hemmasittande drömmare som tittar på olika tv-

serier. Nu för tiden är barnomsorg en rättighet som medborgarna kräver av sina hemkommuner. 

Frågan är bara hur jämställdheten ska bevaras, och kommer de yngre kvinnorna kräva att få vara 

hemmafruar, för att ta hand om sitt hem och sin familj en period i sitt långa liv. 64    
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Fråga 2.  

Fanns det några skillnader i hur man beskriver olika yrkeskategorier? 

 

I Aftonbladets artiklar skriver man ofta ur ett perspektiv där man beskriver kvinnor med typiskt 

arbetaryrken, där man exempelvis fokuserar på hur det är att arbeta inom industrin. Man tar 

bland annat upp de orättvisor som dessa kvinnor kan utsättas för i sitt arbetsliv. I en artikel från 

Aftonbladet 1971, så porträtteras fyra kvinnor under rubriken ”Kvinnorna som lyckats”. Alla fyra 

kvinnor är under fyrtio år, och har olika yrken som Seco-ordförande, bankir och varuhuschef, 

pressekreterare och designer. De beskrivs som unga, framåt och att de älskar sitt arbete. 65  

 

Seco-ordföranden Susanne Olsson 19, berättar:  

Jag har lätt för att prata omkull folk. Jag tycker att man har ett visst försprång som flicka. Alla 

lyssnar till vad jag har att säga just därför att jag är flicka. Argumentationen blir mildare, man 

tycker att det är kul när flickor engagerar sig.  

Att jag lyckats tror jag beror på att jag utrustats med en viss verbal förmåga. Visst utnyttjar jag 

tjejknepen ibland, men jag skäms ofta efteråt.  

Hon berättar om när hon valdes fram till ordförande för drygt 10 000 Seco-elever, hennes 

konkurrent var en manliga motkandidat som hade utsetts av högerfalangen i organisationen. Han 

hoppade dock av före valet med motiveringen att han inte hade en chans mot Susanne. I all hast 

lade man fram en ny motkandidat, en manlig. Susanne vann över honom, precis som hon ville. 

Hon har ingen speciell fast politisk ståndpunkt, ännu. Men de som känner henne påpekar att 

hennes grundvärderingar är typiskt socialistiska. 66  

 

Bankiren och varuhuschefen Birgitta Forsgren 35, berättar om hur hon tidigt utbildade sig till 

civilekonom på Handelshögskolan, för att sedan flytta till USA. Där började hon med att städa 

golv, för att till slut ägna sig åt börsanalys på Wall Street. Hon och maken flyttade tillbaka till 

Sverige, där de drog nytta av sina erfarenheter. Här i Sverige blev hon den första kvinnliga 

bankiren, för att sedan sadla om till varuhuschef, en bransch som hennes föräldrar arbetat inom. 

I artikeln beskriver hon hur det är att vara kvinna på toppen: 

Jag tror inte att mina anställda betraktar mig på något särskilt sätt för att jag är kvinna. På det sättet 

har det lättat för kvinnor i arbetslivet bara de senaste tio åren. Det som fortfarande är ett problem 

är naturligtvis barnpassningen. 67   
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Berit Rollén 36, arbetar som pressekreterare för statsministern Olof Palme. Hon tackade ja efter 

ett par dagars betänketid och efter att ha meddelat att hon hatar partipolitiskt käbbel. Berit Rollén 

har alltid fått sina jobb i hård konkurrens med män. Själv beskriver Berit inte att hon har gjort 

någon märkvärdig karriär: 

Det är väl en normal utveckling för en akademiker. Jag vet inte om jag kan säga att jag har lyckats. 

Jag har aldrig frågat varför just jag fick jobbet. Men jag har väl samma förutsättningar som alla 

andra att klara av det. Hoppas jag. 68 

 

Designern Inez Svensson 38, anser att hon är oerhört priviligierad i arbetslivet. Hennes yrke är 

också hennes hobby, hon designar allt från tyger till kläder. Hennes karriär har gått spikrakt 

framåt trots som hon själv beskriver sig som att hon kom ”direkt från skogen” till Beckmans 

reklamskola och Tillskärarakademin i Stockholm. Hon berättar: 

Jag tror att det beror på att jag har jobbat hårt och legat i som fan, skrattar hon. Dessutom har jag 

alltid kunnat satsa den tid som behövs i en viss situation eftersom jag inte har någon familj. Jag har 

helt enkelt kämpat på samma villkor som männen. Men vi lever dock fortfarande under ett jävla 

gubbvälde, tycker Inez. 69 

 

I samma artikelserie beskriver man även en kvinna vid namn Anja Lyni 40, och arbetar som 

fabriksarbetare. Hon berättar om hur det är att vara kvinna på sitt jobb:  

Detta är ett typiskt kvinnojobb sägs det, men jag kan inte fatta varför inte pojkar skulle kunna lära 

sig det också. Det är klart att man ska ha betalt efter sitt jobb. Jag tycker att ett jobb som är tråkigt 

ska betalas bra. Det är ju så att männen har lättare att få de roliga jobben. 70     

 

Anja anser också att hon trots sin ålder är alldeles för gammal för att byta jobb: 

Jag trivs inte särskilt bra här, men nu är jag för gammal för att kunna få ett nytt arbete. När man är 

40 år kan man inte sluta sitt jobb om man är kvinna. 71 

 

I Dagens Nyheter beskriver man mer ur ett allmänt perspektiv, där kvinnor inte bara är så kallade 

offer under en manlig patriark. Utgångspunkten är att individen också kan förändra samhället, 

och inte bara genom kollektivet. I en artikelserie beskriver man hur kvinnor genom just 

jämställdheten kan befria sig och bli vad de önskar. Man beskriver i artikeln även att alla slags 

                                                
68 Ab 24/10 1971. 
69 Ab 24/10 1971. 
70 Ab 24/10 1971. 
71 Ab 24/10 1971. 
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yrken är lika viktiga. Från de som arbetar på fabrikerna till de högutbildade kvinnorna, alla är de 

resurser och en tillgång för resten av samhället. I en kommentar skrivs det: 

Det räcker därför inte med ett enda perspektiv på kvinnor och arbetsmarknad. Vi behöver kvinnor 

på chefsstolar som förebilder för andra kvinnor. 72   

 

I Svenska Dagbladet fokuserar man mer på att kritisera socialdemokraterna och hur de har fått 

kvinnorna att lämna hemarbete på heltid till ett dåligt betalt yrkesarbete på deltid. Yrkena som 

kvinnorna fastar i är typiska kvinnoyrken som sekreterare, sjukvårdsbiträden och fabriksarbetare. 

Rörligheten och friheten bland kvinnor är väldigt snäv på arbetsmarknaden. De har inte så 

mycket att välja på. Något som man ofta tar upp i artiklar från Svenska Dagbladet är bristen på 

kvinnliga nätverk. Man skriver om hur viktigt det är med att bilda sina egna nätverk precis som 

männen har gjort i flera år. Dessa nätverk kan finna och lyfta fram kvinnor som annars kanske 

aldrig fått någon chans. 73 

 

Man skriver även i Svenska Dagbladet om en prognos från början av 1980-talet att kvinnliga 

chefer blir allt vanligare, och kommenterar:  

Det kommer säkert att bli fler kvinnliga chefer under 1980-talet, men snabba revolutionerande 

förändringar verkar inte troliga om man ser på den generation som idag är 15-20 år. Däremot har 

chefsrollen förändrats så att de egenskaper som traditionellt betraktas som kvinnliga är de som nu 

eftersöks hos chefen. 74 
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73 SvD 19/8 1980. 
74 SvD 19/8 1980. 
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Fråga 3.  

Hur ser skillnaderna och likheterna mellan de olika utvalda tidskrifterna, och i så fall hur och 

varför fanns dessa? 

 

De skillnader som finns mellan de olika tidskrifterna är relativt små, och det beror på att dessa 

tidskrifter har olika politiska perspektiv. Aftonbladet har varit nära bundet till det 

socialdemokratiska partiet och anses vara en tidskrift med ideal som kan kallas för vänster. Deras 

artiklar skriver om kvinnor i arbetslivet, där man mer riktar in sig och beskriver arbetaren, den 

vanliga kvinnan. Man berättar om hennes vardag och de problem som hon måste brottas med, 

men också om hur hon ska kunna få en förändring i sin vardag genom att prata om till exempel 

hur viktigt det är med jämställdhet mellan könen. Ett exempel på en sådan artikel är en från 1972, 

som handlar om en anonym insändare som kallar sig själv för ”Kvinnlig knegare, Stockholm”. 

Namnet på hennes rubrik är ”Högermännen är kvinnofientliga”. I insändaren beskriver hon hur 

moderaterna skryter att de är det enda partiet som tar hänsyn till alla grupper och individer i 

samhället. Insändaren frågar sig om inte kvinnorna i arbetslivet också tillhör ”grupper eller 

individer i samhället”. Hennes svar är inte enligt de så kallade högermännen, och inte i praktiken. 

Som kvinnlig knegare och skattebetalare vill hon inte finansiera högermännens ”statsanställda” 

hemtjännarinnor, vars löner ska betalas av alla arbetare över deras skattsedlar. Hon frågar sig 

även om inte också kvinnan i arbetslivet ska få statsanställd hemservice på precis samma sätt som 

högermännen vill ha det åt sig själva, men svaret är nej. Kvinnliga knegare ska inte få denna 

förmån, tvärtom. Kvinnor i arbetslivet ska få dubbelarbeta och få lägre lön än männen. Hon 

kommenterar: 

Hur kan högermännen se oss i ögonen? De träffar oss kvinnliga löntagare och skattebetalare 

dagligen i arbetslivet. Tror de, att vi inte tänker en del, fast vi inte säger så mycket? 75 

 

I Dagens Nyheters artiklar beskriver man mer om kvinnan i arbetslivet istället ur ett allmänt 

perspektiv, där man skriver om diverse kvinnor som kommer från olika slags yrken och håll i 

livet. Ett exempel på det är i en artikel från 1975 där man skriver om att det behövs fler kvinnor i 

statliga utredningar. Att kvinnor behövs även på toppen är något som är vanligt i dessa artiklar. 76 

Något som också tas upp i Dagens Nyheters texter är att man även kan ge konstruktiv kritik till 

kvinnorörelsen. Man beskriver att visst kan man kräva rättigheter i samhället men att det också är 

viktigt för kvinnan att lära att ta för sig och inte skylla sina problem på andra. I en artikel från 

1974 skriver man om hur kvinnor måste fortsätta att utbilda sig. Evelyn Sullerot i Paris, Frankrike 

                                                
75 Ab 13/9 1972. 
76 DN 16/11 1975. 
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har startat ett institut för kvinnor som vill ut i arbetslivet. Hon lär exempelvis ut om de rättigheter 

som kvinnor inte ens känner till att de har. Förhandla med arbetsgivaren, hur man skriver en 

platsansökan samt hur man agerar i en fackförening är också sådant som hon lär ut till 

intresserade kvinnor. Sullerot säger även att hon tror mer på solidaritet mellan människorna, och 

inte på den så kallade aggressiva kvinnorörelsen som exempelvis är vanlig i USA. 77    

 

Det som skiljer Svenska Dagbladet åt från de andra två tidskrifterna är att man i den mer har valt 

att beskriva kvinnan i arbetslivet ur ett mer typiskt borgerligt perspektiv. Tidskriften brukar 

beteckna sig själv som en obunden daglig morgontidning. I en artikel från 1980 beskriver man att 

det är dags att krossa myterna, och inte familjen. Enligt högern så har vänstern och 

socialdemokratin smutskastat hemmafruar och tvingat ut dem i ett arbetsliv som är hårt och där 

de utsätts för olika slags diskriminering. I artikeln menar man att det istället är myten om den så 

kallade lyckliga familjen som måste krossas och inte själva kärnfamiljen. 78 Något som är vanligt i 

Svenska Dagbladet är åsikter där man kritiserar könsmaktsordningen och feminismen. I en artikel 

med rubriken ”Fred önskas i fruktlöst könskrig” från 2008 skriver man om det så kallade könskriget 

mellan könen som vissa feminister som enligt tidskriften för mot just alla män. Detta 

meningslösa krig leder ingenstans, säger Gunnila Masreliez-Steen som under många år föreläst 

om könens likheter och olikheter. Hon menar att den stora massan inte följer feministerna som 

aldrig har accepterat att diskutera tolkningsmodellen, där könsmaktsordningen är lag. Därmed 

tvingas båda kvinnor och män in i ett synsätt som flertalet instinktivt tar avstånd ifrån. Människor 

vill hellre göra världen mer jämställd men inte till vilket pris som helst, och definitivt inte då 

genom ett så kallat könskrig. Man känner inte för att slåss med de personer som man lever 

tillsammans med. Det är inte heller enligt Masreliez-Steen okej att kvinnor ska behöva anpassa sig 

till den manliga mallen i arbetslivet. Utan det är med en gemensam grund som vi kan använda 

våra skillnader för att berika oss alla, och det är tillsammans som vi finner lösningarna, menar 

hon. 79  

 

De likheterna som finns mellan tidskrifterna är att alla tre beskriver jämställdhet som någonting 

bra båda för kvinnan och mannen men också för samhällsutvecklingen. Men de gör det som sagt 

lite olika, ur olika perspektiv. Ett exempel på att en sådan likhet att tidskrifterna anser att 

jämlikhet mellan könen är viktigt, kan man läsa om i Svenska Dagbladet, som beskrivs som en 

obunden moderat tidskrift. I en artikel från 1959 tar man upp frågan om att förståelse för 

kvinnofrågan kräver upplysning bland männen, en radikal tanke. Skribenten skriver att det är dags 

för en förändring på detta område, och att det råder en stor eftersläpning i uppfattningen om 
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kvinnan. Kvinnan som partner på äktenskapsmarknaden betonas i massmedierna och i 

uppfostran just när hon skall planera sin karriär, och det skapar bara för henne en orättvis start, 

förklarar docent Edmund Dahlström. Allt detta innebär för henne ett slags handikapp på 

arbetsmarknaden. Dubbelarbete, att båda arbeta på sin arbetsplats och samtidigt ta hand om barn 

och hem är inget som är önskvärt för någon. Vi måste på nytt organiskt sätt integrera familjen i 

samhället, säger rektor Gösta Vestlund. Han anser att det är dåligt om pappan i familjen kommer 

hem som någon slags mellanaktspåve och att mammans roll blivit så dominerande vid barnens 

uppfostran. Männen behövs lika mycket som kvinnan när det kommer till barnuppfostran, anser 

konsulten Margareta Westin. Hon kräver större balans i familjen och tycker att man ska ”stoppa 

in pappan in i bilden”, med en så kallad duns. Vi måste dela med oss av fostraruppgifterna till 

männen, annars kommer vi aldrig få någon verklig förändring för kvinnan i arbetslivet. 80 
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IV: Analys och diskussion 

 

Huvudfrågeställningen för denna C-uppsats har varit att undersöka hur svensk press skrev om 

kvinnor i arbetslivet. När man jämför artiklarna med varandra under den tidsperiod som jag valt 

att undersöka så kan man generellt säga att de inser hur viktigt det är med kvinnor i arbetslivet 

samt att jämlikhet mellan könen är något som kommer att få större betydelse med tiden. Såklart 

har det funnits olika politiska perspektiv där tidskrifterna har beskrivit denna fråga utifrån på sitt 

sätt.   

 

Det som har varit gemensamt för Aftonbladets artiklar är att de har varit positivt inställda till 

kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Man har fokuserat på den ”vanliga arbetarkvinnan” i sina 

texter, där man berättat hur hon har det och vilka problem som hon både har i sitt arbets- och 

privatliv.    

 

De artiklar som analyserats från Dagens Nyheter har istället beskrivit denna fråga utifrån olika 

perspektiv på den politiska linjen. Man har både gett rösten åt så kallade vänster- och 

högeråsikter. I likhet med Aftonbladets artiklar så har man även i dessa texter varit positivt 

inställda till jämställdhet och kvinnlig arbetskraft.   

 

Svenska Dagbladets artiklar som analyserats har generellt varit positiva till kvinnor på 

arbetsmarknaden, även om det har funnits artiklar som nu kan beskrivas som gamla och mossiga. 

Dessa artiklar har till skillnad med de andra tidskrifterna beskrivit frågan om kvinnlig arbetskraft 

och jämställdhet på arbetsmarknaden utifrån ett icke-socialistiskt sätt. Man har mer fokuserat på 

individen och inte kollektivet lika mycket som de andra två tidskrifterna.  

 

De skillnader som generellt funnits mellan dessa tre tidskrifterna är på grund av att de har olika 

politiska perspektiv att se på saken. Man hade därmed även olika sätt att handskas samt lösa 

problemet på just denna viktiga samhällsfråga, vilket kommer fram i artiklarna. När man sedan 

analyserar de likheter som finns mellan tidskrifterna så kan man generellt säga att den svenska 

pressen insett att kvinnor i arbetslivet har varit något som man inte kan svamla bort eller 

nedvärdera.    
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V: Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning och uppsats har gått ut på att redogöra för hur svensk press har 

skrivit om kvinnor i arbetlivet. Artiklarna som använts som källmaterial i denna undersökning har 

hämtats från tre tidskrifter. Aftonbladet (Ab), Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet 

(SvD). För att kunna utföra denna undersökning så har det använts en frågeställning som består 

av tre frågor: 1. Hur skrev den svenska pressen om kvinnors deltagande i arbetslivet? Vilket 

motstånd och stöd fanns det? Båda då och nu. 2. Fanns det några skillnader i hur man beskriver 

olika yrkeskategorier? 3. Hur ser skillnaderna och likheterna mellan de olika utvalda tidskrifterna, 

och i så fall hur och varför fanns dessa? 

 

För att kunna göra undersökningen har det även gjorts avgränsningar. En sådan har varit att 

studera artiklar från tidskrifterna Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. För att 

avgränsa detta så har jag sedan sökt efter artiklar från dessa tidskrifter i KB:s sökmotor med 

orden ”kvinnor i arbetslivet”. Jag har även använt mig av en specifik tidsperiod för att kunna 

avgränsa källmaterialet ännu mer, och den tidsavgränsningen är från och med 1900-01-01 till och 

med 2018-01-01. 

 

Den tidigare forskningen som beskrivits har mer handlat om förhållandet mellan kvinnorörelse, 

stat och arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget och i vilken utsträckning 

beredskapspolitiken och efterkrigsplaneringen påverkade rådande genusordningar såväl på 

kortare som på längre sikt. En annan tidigare forskning har undersökt kvinnors vardagsliv. 

Utifrån dessa studier har sedan författaren identifierat några grundläggande livsformer och vilka 

handlingsmönster som de genererar.   

 

Undersökningens artiklar beskriver kvinnor i arbetslivet utifrån olika perspektiv. Generellt kan 

man säga att de diskuterar frågan ur ett jämställdhetsperspektiv. Där man berättar att det är bra 

för hela samhället med jämlikhet mellan könen.  

 

I denna uppsats så görs det även en analys som undersöker om det fanns några skillnader och 

likheter mellan de tre tidskrifterna i denna fråga. Svaret på denna analys är visst fanns det både 

skillnader och likheter, och att detta främst berodde på att tidskrifterna hade olika politiska 

perspektiv att se på saken.  
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