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Genusteorier kan ge ett antal verkliga exempel på hur 
genussystemets principer presenteras, exempel hämtade från det 
omgivande samhälle där människor formar sina medvetna och 
omedvetna föreställningar och attityder till kön 
 
Förbättrad jämnställdhet genom kunskap om genus är en väg framåt. 
På goda grunder kan man anta att om ingen uppmärksammar, 
efterforskar och följer upp bristande jämställdhet inom samhället 
kommer inte heller förbättringar att ske.  
 
I och med att vi sedan barnsben förväntar oss skillnader mellan 
könen och värdera könen på olika sätt är jämställdhet ingenting som 
kommer "naturligt", av sig självt. Jämställdhet är en "färskvara" som 
kräver ett kontinuerligt aktivt och medvetet arbete. 
 
Författare: John Johansson. Sundbyberg, kontakt: yakida@telia.com 
Denna reviderade bok har publicerats på hemsidan www.yakida.se , 
mars 2023 
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Boken visar även att våldet mot män kan beräknas till cirka 4 
miljarder per år och att de falska polisanmälningarna om sexualbrott 
kan beräknas kosta samhället cirka 124 miljoner per år. 
 
Behovet av att reflektera över journalistiska arbetsmetoder ur ett 
genusperspektiv är stort överallt. En handbok behövs som kan hjälpa 
journalister att förändra invanda rutiner,  
 
Det råder inte någon tvekan om att mäns deltagande i dagens 
revolution av jämställdhet behöver eget utrymme och 
uppmärksamhet därför att Svenska medier har minskat sin bevakning 
av mäns särintresse som nu behandlas som något som inte bidrar till 
att förbättra rådande strukturer 
 
Jag menar att journalister behöver lyfta frågor om jämställdhet i sin 
bevakning och vill peka på två frågor som journalister bör ställa sig 
inför varje inslag/text om jämställdhet: 
 

 Var är männen?  
 Hur kommer det här att påverka männen och barnen? 

 
 
 
Leta mera efter de manliga expertkommentatorerna, för de finns, och 
låt dem också få delta i debatten. 
 
Denna bok är därför ett bidrag till debatten 
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Inledning 
 
Mitt namn är John Johansson och är ansvarig för den här boken. Jag 
är född 1956, utbildad civilingenjör och även ansvarig utgivare för 
nättidningen www.yakida.se. En tidning som under åren gjort 
sensationella avslöjanden. Bland annat avslöjades Sveriges första 
"kvinnliga pedofilliga" vilket beskrivs i min första bok i serien ” 
Djävulen i Vallentuna - den onda satan”,  men också hur den 
guldspadernominerade journalisten Monica Antonsson hotade och 
trakasserade människor och företag i boken ”Vallentunamördaren”. 
 
I boken ”Pedofiljournalisterna” visar jag att pedofilanklagelser mot 
män nu har blivit så pass vanligt att kvinnliga journalister t.o.m. har 
organiserat sig i syfte att anklaga oskyldiga män som pedofiler. 
 
Jag har arbetat som nämndeman under fyra år i två domstolar under 
åren 2007 till och med 2010. Den ena domstolen var Solna tingsrätt 
och den andra var i Migrationsdomstolen med asylfrågor med dem 
som kom från mellanöstern. Mestadels de som kom ifrån Irak, 
Syrien, Jordanien och Palestina. 
Tidigare har jag har under flera år på kvällar och helger även arbetat 
ideellt inom Kriminalvården som övervakare. 
 
Från början när jag själv befann mig i en vårdnadstvist var jag 
besviken på vårt rättsystem, men jag har ändrat min inställning och i 
synnerhet är jag imponerad av de anställdas kompetens på 
Migrationsverket och Migrationsdomstolen.  
Jag är tacksam för att jag fick vara med dem i deras svåra arbete. 
 
Svenskt rättsväsende får brons och ligger på tredje plats bland EU:s 
medlemsländer när det gäller medborgarns förtroende för 
rättsväsendet. Bara Danmark och Finland ligger före, enligt 
Eurobarometern från november 2010. 
Jag vet att vi kan bli bättre och att det går att genomföra förbättringar 
med ganska små och enkla åtgärder. Visste ni t.ex. om att Israeliska 
forskare har funnit ut att man har störst chans att bli frikänd om 
målet avgörs på förmiddagen, istället för eftermiddagen? 
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Visste ni om att man har större chans att bli frikänd om domaren är 
mätt och belåten? Visste ni om att ryktet om att nämndemän sitter 
och sover, är sant? Vet ni om att det ibland nästan är slagsmål mellan 
domare och nämndemän när beslut skall tas? Visste ni om att 
nämndemän går ut på toaletten och kräks under pauserna efter sett de 
vidrigaste bilderna som vissas upp inne i rättsalen? Visste ni om att 
man kan erkänna ett brott och trots allt bli frikänd? Vet ni om hur lätt 
man kan se till att få någon fälld för brott i domstol? 
Det sägs att en åklagare ska dra ett fall till åtal om det är sannolikt att 
gärningsmannen kan fällas. Då kan jag nämna att gränsen för den 
sannolikheten går vid drygt 50,0 %. 
 
Den här boken har som alla andra böcker ett antal personer i 
bakgrunden som har hjälpt till att bära fram arbetet så att det till slut 
har blivit en bok. Jag vill därför tacka min sambo Natasha för att du 
alltid stöttar mig.  
 
 

         .….. Avancè …… 



 7

 
Vad är Yakida 
 
YakiDa är en svensk feministisk och partipolitiskt obunden 
webbtidning. 

 
 
Nättidningen YakiDa lanserades i oktober 2003 och sprider positiva 
nyheter till Sveriges medborgare utan något ekonomiskt 
vinstintresse. 
Yakida blev uppmärksammad bland annat för sina avslöjande 
artiklar om bedrägerier mot olika myndigheter, bland annat hur 
Datainspektionen, polisen, Telia och Unionens arbetslöshetskassa 
drabbades av en och samma bedragare. Tidningen blev därför 
anmäld till Justitiekanslern, men JK uttryckte i sitt beslut 2009-03-
06, dnr 1637-09-31 följande angående Yakida och 
Europakonventionen: "Staten ansvarar också för att upprätthålla den 
enskildes rätt till yttrandefrihet enligt artikel 10 i konventionen 
 
Tidningen bedriver även polisforskning och publicerar också 
forskningsresultaten. Bland annat utvecklade YakiDa ett matematiskt 
analysverktyg för bedömning av trovärdighet hos individer. 
Tidningen utvecklade även en webbaserad beräkningsmetod och 
beskrivning av ett jämställdhetsindex som tar hänsyn till den 
lönsamhet som de bägge könen separat bidrar med utifrån deras 
inbördes möjligheter och arbetsinsatser. Resultatet av 
indexberäkningen visar hur hög jämställdhetsgrad (0 % - 100 %) 
som en organisation eller företag har uppnått. YakiDa utvecklade 
även ett Könsindex som kan användas för att beskriva både 
jämställdhets- och maktförhållanden mellan kvinnor och män i olika 
länder. 
 
Flera alster av forskaren och Docent Max Scharnbergs 
bokproduktion återges på hemsidan. Bland annat publiceras hela den 
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kända och förbjudna boken om Södertäljefallet som är en textanalys 
av ett ritualmord. Boken förbjöds av Uppsala universitet och nästan 
hela upplagan brändes upp. Böckerna "Lögnens psykologi - med 
tillämpning inom affärslivet" och "Textanalys: En vetenskaplig 
ansats för att bedöma fall av sexuella övergrepp" finns båda 
återgivna på tidningens hemsida. 
 
Webbtidningen bygger på en idé från tidningen Tribune från Arizona 
och grundades av mig som också är ansvarig utgivare. 
 
Yakida har i Nationalbiografin ISSN nr 1652-9960 och 
utgivningsbevis nr 2003-083 hos Radio- och TV-verket. 
 
YakiDa har inget vinstintresse och drivs med hjälp av enskilda 
bidrag. 
 
www.yakida.se har en registrerad ansvarig utgivare hos Radio och 
TV-verket, licens 2003-083, och har samma grundlagsskydd som 
andra medieföretags hemsidor. Som till exempel tidningen 
Expressen eller Aftonbladet. Det innebär också att YakiDa har 
samma skyldigheter. 
 
YakiDa omfattas av databasregeln i yttrandefrihetsgrundlagen och 
tillsynsmyndighet är Justitiekanslern. 
 
Målet är nu att bli en plattform för mina böcker och att forska och 
sprida information om bland annat inom genusområdet samt att vara 
"idéspruta" till nya metoder som kan användas i samband med olika 
studier. 
Visionen är att etablera YakiDa som ett fullgott forskningsalternativ. 
 
Vill läsaren av den här boken fördjupa sig i bokens hänvisningar så 
återges artiklar från olika tidskrifter genom länkningar från hemsidan 
www.yakida.se/genus.html och http://yakida.se/maffiabokH.html 
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Enbart positiva nyheter i amerikansk tidning 
 
MESA (AP) Vem har sagt att tidningarna aldrig innehåller några 
goda nyheter? 
Tidningen Tribune i Arizona överraskade sina läsare i Scottsdale 
genom att bjuda på enbart positiva och goda nyheter. Tidningen 
ändrade till och med sitt namn under dagen till Good News Tribune. 
 
I dagsnumret berättades bland annat om framsteg staden gjort om 
återanvändning och att kranvattnet smakade bättre än någonsin. 
 
Tidningen hade på förstasidan främst Arizonas toppnyhet för dagen, 
som var positiv - att delstatens högsta domstol fastställt en ny 
finansplan för skolbyggnation med jämnare fördelning mellan rikare 
och fattigare distrikt. 
 
Alla sidor, ekonomi- sport- och utrikes- liksom featureartiklar såg 
allt från den ljusa sidan. "Alla ombord klarade sig undan brand på 
lyxkryssare" löd exempelvis den positiva rubriken till artikeln om 
fartygsbranden utanför Miami. 
 
- Det samhälle vi dagligen rapporterar om ser ut att vara fullt av 
mord, ond bråd död, olyckor och elände. Men vi vet alla att sådant 
är inte livet för den stora majoriteten av oss, sade tidningens 
chefredaktör Alan Geere. 
 
Fast han medgav att "den här upplagan med bara positiva nyheter var 
den jobbigaste uppgift våra reportrar, redigerare och redaktörer 
någonsin haft". 
 
I boken "Den svenska journalistkåren", (2007) utgiven av Göteborgs 
Universitet och sammanställd av professor Kent Asp, presenteras ett 
antal undersökningar av journalisternas levnadsvanor och politiska 
och ideologiska sympatier. 
Journalisters åsikter har jämförts med allmänhetens åsikter i ett antal 
frågor i diverse olika ämnen. 
Resultatet blev att genomsnittsjournalisten kommer från den övre 
medelklassen, har svensk bakgrund och bor med en sambo i lägenhet 
i en storstad, de flesta i Stockholm. Den genomsnittlige journalisten 
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går oftare ut på restaurang eller pub. 71 procent av journalisterna 
dricker alkohol minst en gång i veckan jämfört med 39 procent av 
allmänheten. 

 
 
Journalisterna är mer positiva till buddismen än kristendomen. 25 
procent är uttalat negativa till den kristna tron, medan 9 procent av 
allmänheten är det. 
67 procent av journalisterna stödjer Vänsterblocket. Allra mest 
vänstersympatier har de journalister som bevakar politik och 
samhälle. Där föredrar 73 procent vänstern. 
 
Begreppet "mediavänstern" är alltså inte någon myt. 
 
I en artikel i Världen idag (12/12 2007), skriven av Kjell Broberg 
ställs frågan vilket förtroende allmänheten har för journalister. En av 
de stora dagstidningarna ställde just den frågan på sin hemsida. 
Svaret blev att 95 procent inte litade på journalister." 
 
Eftersom tidningen Aftonbladet anses som en av de mer 
vänstervridna dagstidningarna som har lägst förtroende och 
tillförlitlighet genomförde YakiDa en bild- och textstudie över hur 
en modern nyhetstidning försöker skapa egen opinion och hur 
tidningens egna ideologi styr utformningen av nyheterna. Speciellt i 
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en sådan känslig situation som just ett riksdagsval. Därför 
genomförde YakiDa en valstudie inför riksdagsvalet 2010. 
 
Innan valet: 
Tidningen Aftonbladet var särskilt intressant eftersom tidningen 
innan valet konstruerat ett angrepp på riksdagsmannen Littorin. 
Angreppet på Littorin får anses konstruerat eftersom chefsredaktören 
Lena Melin uppgav i media att de inte hade publicerat uppgifterna 
om tidningen bara hade fått dementier om att uppgifterna var 
felaktiga. Dessa dementier hade tidningen fått, dels av Littorin själv 
och dessutom av hans pressekreterare. Mot bakgrund av Lena 
Mellins osanna uppgifter får händelsen ses som ett riktat angrepp på 
demokratin. 
 
Genom att sedan studera hur tidningen valde att exponera och 
beskriva de olika partiernas representanter framkom att Aftonbladet 
hade en medveten avsikt att exponera fotografier och repotage till 
oppositionens fördel och den sittande regeringens nackdel. 
 
Bild och textstudien av Aftonbladet förstasida genomfördes 
kontinuerligt under de tre sista dagarna från den 17 september 
framtill sista röstdatum den 19 september 2010. Särskilt dagen innan 
valet, den 18 september, intensifierade Aftonbladet en positiv 
exponeringen till oppositionens fördel. Den negativa 
bildexponeringen av oppositionen upphörde två dagar innan valet. 
 
Till detta skall läggas, att Aftonbladet använde särskilda uttryck för 
att kraftfullt beskriva och förstärka den negativa bilden av 
regeringen. Några exempel var: 
 
- Reinfeldt flyr 
- Folkstorm 
- Attacker mot sjukförsäkringarna 
- Sjuka Annika - Reinfeldts mardröm 
- Superjämt 
- Attacken mot folkhemmet  
- Folket kan ändra sig 
- Just nu - "Mona röstar". 
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Den enda negativa om Mona Sahlin som skrevs var - "Hon kanske 
ska ta exempel som är sanna". Denna text var dessutom placerad 
långt ner på hemsidan. 
 
Resultatet av Aftonbladets valkampanj för att påverka läsarna inför 
valets sista dag visade att: 
Alliansen beskrevs negativt 19 gånger jämfört med bara 4 gånger för 
oppositionen. Däremot beskrevs oppositionen positivt 54 gånger mot 
bara 13 gånger för alliansen. 
 

Källa: Resultatsanalys av YakiDa 
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Förklaring av jämställdhet 
 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. 
Jämställdhet - Jämlikhet 
Ordet jämställdhet brukar i Sverige avgränsas till förhållandet mellan 
kvinnor och män. Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp. Det avser 
rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället 
och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, 
etnicitet, religion, social tillhörighet m.m. 
 
Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna. 
Jämställdhet har också både en kvantitativ och en kvalitativ aspekt. 
 
Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor 
och män inom alla områden i samhället, t.ex. inom olika 
utbildningar, yrken, fritidsaktiviteter och maktpositioner. 
 
Proportionerna 40 procent kvinnor och 60 procent män (eller 
omvänt) har länge betraktats som jämn könsfördelning. Idag strävar 
regeringen efter 50 procent kvinnor och 50 procent män. Finns det 
mer än 60 procent kvinnor i en grupp är den kvinnodominerad. Finns 
det mer än 60 procent män i en grupp är den mansdominerad. 
 
Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors och mäns 
kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika 
och påverka utvecklingen inom alla områden i samhället. 
 
Det viktigaste i arbetet med jämställdhet måste därför vara att 
gemensamt minska skillnaden i medellivslängden mellan kvinnor 
och män. Eftersom medellivslängden är en konsekvens av din 
välfärdssituation och skillnaden är så mycket som 5 år. 
 
Det blir annars omöjligt, att med döda människor, uppnå regeringens 
uppställda delmål för jämställdhetspolitiken. Ett delmål är nämligen 
att alla ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 
samhällsmedborgare. Även delmålet om ekonomisk jämställdhet kan 
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inte uppnås, då snedfördelningen av pensionsresurserna under dessa 
4 år blir över 528.000 kr, per individ. * 

 
Källa. 
www.scb.se. 
Publikation: "På tal om kvinnor och män. En lathund om 
jämställdhet, 2008". 
 
*Beräkning: 
Allmän pension från Försäkringskassan: 
Pension per månad 11.000 kr * 12 månader * 4 år = 528.000 kr u.h.t 
räntor. 
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Genusteori 
 
Genussystemet i Sverige består av två principer som beskriver 
strukturerna i samhället. 
 
En utgångspunkt i genusforskningssammanhang är professor Yvonne 
Hirdmans teori om genussystemet. Teorin går ut på att det finns ett 
genussystem som grundar sig på två principer: Dikotomi 
(isärhållning) och hierarki. 
 
Med dessa utgångspunkter kan Yakida därför istället ge ett antal 
andra verkliga exempel på hur genussystemets principer presenteras. 
Exempel hämtade från det omgivande samhälle där människor 
formar sina medvetna och omedvetna föreställningar och attityder till 
kön. Se nedan exempel: 
 

Den första principen. 

Dikotomi – eller segregering som den ibland kallas, handlar om att 
det finns en skillnad på kvinnligt och manligt. Män och kvinnor finns 
på olika platser i samhället, till exempel inom olika yrkesområden, 
de förväntas ha olika intressen och även klä sig olika. Det som är 
kvinnligt är inte manligt och vice versa. Leksaker för flickor skiljer 
sig till exempel markant mot pojkars. 
Exemplen på könssegregering kan mångfaldigas, men principen är 
att könen hålls isär i samhällets genussystem. Det manliga och det 
kvinnliga blir som varandras motsatser. Ett annat tydligt exempel är 
att kvinnor medvetet håller sig borta från tyngre arbeten och inte 
längre arbetar mer än cirka 23 timmar per vecka.  
Kvinnor deltar inte längre i samhällsutvecklingen i lika stor del som 
männen gör, utan kvinnor vill hellre utnyttja systemet till egen 
vinning. Konsekvensen av segregeringen blir till exempel att typiska 
kvinnliga arbetsplatser, som äldrevården, inte längre fungerar 
tillfredställande. 
 
Kvinnors vilja att separera sig från mannen i möjligheter och 
värderingar visar sig till exempel att kvinnor nu lever cirka 5 år 
längre än män. 
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Den svenska feminismens förebild Valerie Solanas beskrev i sitt 
feministiska manifest SCUM hur separeringen skulle genomföras. 
Författaren Valerie Solanas (1936 -1988) var feministisk teoretiker 
och levde som prostituerad och knarkare under stora delar av sitt liv.  
 

Den andra principen. 

Hierarki – eller den kvinnliga normens primat som den också kallas, 
handlar om att det kvinnliga generellt är normen och överordnat det 
manliga.  
Exempelvis tenderar kvinnor att helt dominera på alla befattningar 
och tjänster inom den offentliga sektorn och dessutom ha högre 
löneutveckling än män i samma sektor. 
Det gör att kvinnor tenderar att värderas högre – även om det ibland 
är exakt detsamma arbete som män gör. Till exempel den kvinnliga 
dominansen inom den offentliga sektorns chefer. Andra exempel 
återfinns inom rättssystemet där de flesta i beslutandeposition är 
kvinnor och där kvinnliga tolkningar vinner företräden framför fakta 
och bevis vid rättegångar. Detta beror bland annat på att normen 
säger att kvinnor är mer trovärdiga än män och att lagarna 
specialanpassats till kvinnans fördel. 
Könsmaktsordningen tar sig också uttryck exempelvis i kvinnors 
makt och dominans inom skola, föreningsliv och politik. 
 
Kvinnors våld mot män ökar varje år och är den yttersta 
konsekvensen av könsmaktsordningen. Idag uppger cirka 70 % av 
männen i Sverige att de utsatts för våld av sin kvinnliga partner, 
enligt Aftonbladets undersökning. Över 60% av svenska kvinnor 
medger dessutom att de använt våld mot sin partner. Som en 
konsekvens av denna könsmaktsordning så blir det naturligt att 
kvinnor lever många år längre än män vilket också är det yttersta 
beviset på den kvinnliga normen är överordnad den manliga. 
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Vad kan vi göra? 

Genusvetenskaplig forskning visar hur kvinnan är norm i en mängd 
olika sammanhang. 
Genusforskare och jämställdhetsarbetare menar, att då olika 
behandling ändå förekommer är det sällan något som sker medvetet 
utan oftast oavsiktligt och omedvetet. Även med de allra bästa 
intentioner kan resultatet bli ojämställdhet om man inte är medveten 
om genussystemet och de attityder och föreställningar om kön vi 
påverkas av.  
I många språk är till exempel ordet för människa detsamma som 
ordet för kvinna, medan det manliga utgör ett undantag från det 
könsneutrala. Ett exempel är när man beskriver människan så säger 
man "hon" och inte "han". Till och med mannen fråntas sitt 
könstillhörighet när man talar om "honom" där han tillskrivs och 
uttalas "hon-om".  
Ett annat tydligt exempel är när man beskriver en brottsling så 
beskriver man "gärningsmannen". Andra exempel är samhällets stora 
ekonomiska satsningar på kvinnors utbildning, hälsa och trygghet, - 
aktiviteter och satsningar som inte alls är menade för männen. 
 
Förbättrad jämnställdhet genom kunskap om genus är en väg framåt. 
På goda grunder kan man anta att om ingen uppmärksammar, 
efterforskar och följer upp bristande jämställdhet inom samhället 
kommer inte heller förbättringar att ske. I och med att vi sedan 
barnsben förväntar oss skillnader mellan könen och värdera könen på 
olika sätt är jämställdhet ingenting som kommer "naturligt", av sig 
självt. Jämställdhet är en "färskvara" som kräver ett kontinuerligt 
aktivt och medvetet arbete. 
Inte sällan hävdas det att det är låg status att forska om ämnen som 
mest berör män och genusfrågor. Oavsett om det ger hög eller låg 
prestige att forska om mäns roller och möjligheter i samhället 
behöver ökad forskning på området komma till stånd för att man och 
kvinna ska bli jämställda. 
 
Forskningen behöver i större grad studera de eftersatta områden inte 
minst då det gäller mäns hälsa och försöka finna förklaringar till 
varför kvinnor lever mycket längre än män, trots att den typiska 
missbrukaren idag är en kvinna. 
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Därutöver behöver kunskapen öka om könsspecika aspekter av en 
rad olika sjukdomstillstånd och finna förklaringar till varför svenska 
kvinnor ändå visar så stora ohälsotal och varför den svenska kvinnan 
är så sjuk, orkeslös och psykiskt svag jämfört med andra kvinnor i 
världen? Är svaret att kvinnor i andra delar av världen har en annan 
syn på mannen, eller en annan syn på prostitution? 
 
Det räcker inte med mer forskning om kvinnors sjukdomar och 
forskning om könsspecika biologiska aspekter. För att villkoren ska 
bli jämställda krävs kunskap om genusaspekter på en mängd andra 
olika områden. 
 
Källa: Yvonne Hirdmans genusteori 
 
 
Maktkönsordningen  
 
Maktkönsordning är ett begrepp inom flera olika feministiska 
inriktningar och är en teori vars hypotes är att kvinnor som grupp är 
överordnade män som grupp. 
Teorin identifierar maktkönsordningens ursprung i matriarkatet, ett 
ursprungligen religiöst begrepp, där ledarskapet i kyrka och familj 
utgick från det kvinnliga moderskapet med jungfru Maria som 
högsta förebild.  
I ett feministiskt perspektiv råder samsyn i fråga om att den 
kvinnliga överordningen är en för alla samhällen och religioner över 
hela jordklotet gemensam egenskap. 

Teorin 

Enligt teorin om maktkönsordningen är kvinnor i alla samhällen 
fostrade att inneha den ekonomiska och beslutande makten i familj 
och samhälle. Samhällets regler är utformade så att denna ordning 
kan upprätthållas. Kvinnor får av dessa skäl störst makt i de 
samhälleliga och offentliga organen.  
Den skeva, könsgrundade maktfördelningen får konsekvenser 
eftersom kvinnor är i majoritet i det offentliga och beslutande 
verksamheter i allt vad som gäller skola, juridik, social omsorg, 
ägande och ekonomi, så faller det sig ofta så att ägandet fördelas så 
att män får en mindre andel, samt att mäns insatser och egenskaper 
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nedvärderas. Tydligast visas detta genom att män inte lever lika 
länge som kvinnor eftersom kvinnor bara producerar cirka hälften av 
vad en man producerar.  
Män tvingas också till de tyngsta och farligaste arbetena och för att 
försörja kvinnan och barnen tvingas han många gånger till 
dubbelarbete. Både på arbetet och i hemmet. På så sätt kommer 
kvinnor få längre livslängd och blir extra försörjda av samhällets 
stödfunktioner genom bland annat ett störra pensionsbidrag. 
 
Makthavarna i de offentliga verksamheterna har störst inflytande 
över debatter och vilka åsikter som är legitimt att framföra. Därför är 
det sannolikt att mäns egenskaper samt begrepp som kompetens 
beskrivs på det sätt som passar maktinnehavarna själva bäst. 
Tydligast framkommer det i den mediala nedvärderingen av män och 
där mäns röster i de rättsvårdande instanserna inte räknas. Män 
anklags där till exempel för "Talibaner", "djur" och "otrevliga 
varelser" av maktens elit. 
 
Protester från mäns sida har tystats genom exempelvis det religiöst 
dikterade påbudet att "män är djur" eller genom formell lagstiftning 
som har uteslutit män från utbildning, yrkesverksamhet, politisk 
verksamhet eller annan aktivitet som av sociala normsystemen 
ansetts opassande för män. Redan på tidigt 1900-tal tilläts inte män 
till exempel att få handla mat i alla affärer. 
 
Genom så kallade härskartekniker, ett begrepp utvecklat av den 
norska sociologen Berit Ås, hålls män borta från den offentliga 
makten. (Härskarteknikerna kan observeras i varje grupp där det 
existerar någon typ av hierarki.)  
När det gäller maktkönsordningen så används härskarteknikerna för 
att utestänga, nedvärdera och förringa det som män är och gör. 
Därmed stängs män ute från maktutövning och deltagande i 
samhällets grundläggande funktioner. Då män inte kunnat anpassa 
sig till denna reglering av samhällets överordnade styrning har 
kvinnor i laga ordning fått behålla makten i den privata sfären, 
familjen, då enskilda kvinnor där kunnat utöva våld eller hota med 
våld mot män. 
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Kontroll av sexualiteten  

Grundläggande för maktkönsordningens idé är synen på mannen som 
ett sexuellt objekt snarare än subjekt i det att mannen används till att 
föda människans barn. Mannen måste då under kvinnans graviditet 
och amning försörja kvinnan och barnet. Detta fysiska, psykiska och 
sociala samt ekonomiska beroende är faktiskt oberoende av vilken 
man som är far till barnet. Vetskapen om han är fadern, eller ej, 
kräver att kvinnan har kontroll över sin sexualitet eftersom det bara 
är hon som vet som är fader till barnet. Kvinnan kan därmed använda 
sig av flera olika fäder till ett och samma barn, och för att klara detta 
så måste hon använda den 8:e härskartekniken, - Lögnen, som 
utvecklats av Yakida. 
Att fadern på detta vis aldrig kan vara säker på sitt faderskap eller 
definiera barnet som oäkta är långsiktigt allvarligt för mannen och 
hans barn. Moderna kvinnor anstränger sig normalt idag för att ha så 
många sexuella partners som möjligt medans mannen bara blir en 
sexvara som kvinnan kan använda för att bli gravid. 
 

Mäns deltagande i upprätthållandet 

Teorin hävdar att även män upprätthåller maktkönsordningen: de 
fostras att ha en syn på sig själva som mindre värda och självklart 
underordnade kvinnan.  
Eller omvänt uttryckt: Män fostras att upprätthålla synen på flickor 
och kvinnor som normen och det positiva samt att anpassa sig så gott 
de kan till det.  
Män anses i hög grad vara traditionsbärare i detta värderingssystem 
genom att de fostrar sina kvinnor till maktinnehavare och sina söner 
till "lydiga pojkar" och "riktiga män" enligt normen för att mannen 
underordnar sig naturligt. 
 
Maktkönsordningen får männen att uppfatta sig själva som mindre 
värda och kvinnan som ett offer, något som kallas för falskt 
medvetande, ett begrepp som ursprungligen kommer från marxistisk 
teori men som då handlar om arbetarnas underordning i samhället.  
I ett parförhållande där en maktkamp uppstår drivs detta till sist till 
en punkt där mannen ser sig som mindre värd, "smutsig" och enbart 
värd förakt och våld. 
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Politik 

Maktkönsteorin har även influerat den praktiska politiken, men 
kanske allra mest haft en retorisk påverkan. Regeringen Persson 
anses till exempel ha varit mycket aktiva på området, och idén hade 
stort inflytande på svensk politik under denna tid, eftersom 
regeringen utgick från att en maktkönsordningen existerar. De båda 
Jämställdhetsministrarna Claes Borgström och Margareta Winberg 
var istället könsmaktsordningen förespråkare. 
 
Källa: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nsmaktsordning 
 
 
Filosofisk återblick på kvinnosynen 
 
För att förstå maktkönsordningen tjänar man på att studera den 
historiska utvecklingen och hur relationerna har utvecklats genom 
århundraden. 
 
350 f.kr: Filosofen Aristoteles ansåg att "Det är bäst för alla djur att 
bli styrda av människor. Man måste betrakta det att vara kvinna som 
ett naturbetingat handikapp". 
 
360 f.kr: Filosofen Platon ansågs att kvinnor behövdes men var 
mindre värda än män och egentligen var fega män som återuppstått. 
 
200 e.kr: Läkaren Galenos från Grekland ansåg att kvinnor är män 
som inte blivit färdigutvecklade. Han uttryckte - de har ögon, precis 
som andra djur, men de fungerar inte optimalt. "Kvinnors könsorgan 
utvecklas inte", skrev Galenos. 
 
250 e.kr: Kyrkofadern Cyprianus yttrade "Blotta anblicken av en 
kvinna är syndig. Kvinnan bör för den egna synen dölja sin syndfulla 
lekamen, och för att slippa rodna över sin lasteliga nakenget bör hon 
inte bada." 
 
400 e.kr: Filosofen och munken Augustinus ansåg att kvinnor och 
män i princip var lika kloka men att de var farliga på grund av sin 
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sexuella dragningskraft. Just därför behövdes mannen för att tygla 
och leda kvinnorna. 
 
1200-talet Filosofen Thomas av Aquino skrev att kvinnan måste vara 
ett uttryck för att någonting har gått snett under reproduktionen. 
"Kvinnan är ett felaktigt och slumpartat väsen då sädens aktiva kraft 
alltid strävar efter att återskapa en man till sin egen avbild". Han 
förklarade misslyckandet bland annat med att vindarna söderifrån 
kanske gjorde luften för fuktig. 
 
1500-talet Läkaren Ambroise Paré berättade om en kvinna som fick 
en penis då hon hoppat över ett dike och menade på att kvinnor 
förvandlades till män om de utförde manliga arbetsuppgifter. 
 
1500-talet Luther ansåg att kvinnor borde stanna i hemmet då deras 
breda rumpor är ett stort fundament att sitta på. Män däremot har 
breda axlar och smala höfter och är därför intelligenta. 
 
1700-talet Filosofen Jean-Jacques Rousseau ansåg att utbildning för 
kvinnor alltid ska vara relaterad till att behaga och behjälpliga till 
män, för att göra männens liv enkla och behagliga. "För att få oss att 
älska och uppskatta dem, för att utbilda oss när vi är unga, för att ta 
hand om oss när vi är vuxna och för att trösta oss". 
 
1800-talet Skammen tog tag i kvinnors sexualitet. Moralen var sträng 
och kvinnans funktion var att föda barn och vara en god hustru. 
Läkaren William Acton berättade om en kvinna som blivit vansinnig 
av skam på bröllopsnatten.  
Drottning Elisabeth lär ha sagt "Slut dina ögon och tänk på England" 
över en väninnas klagan på den kärlekskranke äkta mannen. 
 
1800-talet Charles Darwin kom fram till att kvinnor var biologiskt 
underlägsna män och menade att kvinnors karakteristiska drag var 
typiska för de lägre raserna och vittnade om ett tidigare och lägre 
stadium av civilisationen. 
 
1800-talet En sociolog vid namn Gustave Le Bon hävdade att det 
fanns kvinnor som hade hjärnor som vars hjärnor storleksmässigt var 
mer lika gorillornas och att det var förklaringen till deras "hysteriska 
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och irrationella beteende", och menade att kvinnor representerade 
den lägsta formen av mänsklig evolution och är närmare det vilda än 
en vuxen man. 
 
1800-talet Filosofen Freidrich Nietzsche ansåg att kvinnor skulle 
tjäna mannen och om de vägrade skulle de tuktas. I sin bok  
” Sålunda talade Zarathustra” skrev han: "- om du går till en kvinna, 
så glöm inte piskan!" 
 
1930-talet Psykoanalytikern Sigmund Freud frågade sig. "Vad vill 
kvinnor ha?" Han förstod sig inte på kvinnor men menade på att 
kvinnors problem berodde på att många kvinnor ville vara män och 
hade ett "Penisavund". "Kvinnor kan inte bidra med någonting" - sa 
han, trots att hans egen dotter blev berömd inom barnpsykologin. 
 
1930-talet Nazisterna och Hitler lovade i sin valkampanj år 1932 att 
få bort kvinnorna från arbetsmarknaden. "Kvinnor ska liksom 
judarna fråntas sin rätt att tjäna pengar", proklamerade han. Han 
ansåg att kvinnor var oförmögna att tänka logiskt eller resonera 
objektiv då de styrs av sina känslor och han såg därför till att 
kvinnorna miste rätten att sitta med i en domstolsjury. 
 
1960-talet Valerie Solanas. Feminismens förebild och författaren av 
det feministiska manifestet SCUM (1967), Valerie Solanas ansåg 
män som fientliga schimpanser som måste förintas. 
 
2000-talet Svenska ordföranden för Riksorganisationen för 
kvinnojourer, Ireen von Wachenfeldt anser att män är djur, till och 
med värre än djur . 
 
2000-talet Tidigare svenske jämställdhetsminister och f.d. vice 
statsministern Margareta Winberg anser att det är mannen som är en 
börda som belastar samhället och kvinnorna, och att män är allmänt 
otrevliga typer. 
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Kvinnliga krigare  
 
Hedvig Charlotta Nordenflycht, född 1718 anses av många som den 
första svenska feministen och hon blev en av de första kvinnor som 
kunde försörja sig med sitt skrivande och tillsammans med Gustaf 
Creutz och Gustaf Gylleborg grundade de tillsammans 
"Tankebyggareorden". Några tankar på krig eller våld hade hon inte 
utan skrev istället fina dikter om kärlek. Hedvig begick senare 
självmord orsakat av just en olycklig kärlek. 
 

 
Från 1200-talet finns uppgifter om kvinnliga mongoliska soldater. 
Djingis Khans döttrar till exempel som han fick med sin första hustru 
Byrte blev senare som prinsessor i olika delar av hans rike. De 
tävlade i ryttartävlingar, ledde fälttåg och en av dem var en duktig 
brottare. 
I det så kallade Dahomeykriget var det de kvinnliga elitsoldaterna 
från det lilla kungariket Dahomey kvinnor som fick stor respekt 
inom den franska kolonialarmen eftersom kvinnorna var så 
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aggressiva och skoningslösa. Den sista krigarkvinnan dog 1979, 19 
år efter det att Dahomey blivit självständigt från Frankrike. 
Under andra världskriget hade både amerikanarna och ryssarna 
kvinnliga stridspiloter. Den kvinnliga besättningen på bombplanet 
"Pistol Packin Mama" blev legendariska. Ryssarna hade det speciella 
588.e nattbombsregementet som anföll på låg höjd bakom fiendens 
linjer. Tyskarna kallade dem för" Nachthexen", "natthäxorna". Idag 
har vi i istället "Vallentunaligan" med ledaren Monica Antonsson 
som för ett krig på internet. 
 
Det finns till och med kvinnor som har krigat i manskläder. Några är: 
 
- Fransyskan Marie Magdalene Mouron använde sig av namnet 

Picard. 
- Ulrika Elmora Stålhammar tog värvning som man under namnet 

Vilhelm Edstedt. Urlika var dotter till överstlöjtnant Johan 
Stålhammar och gifte sig med en piga vid namn Marie Lönman 
och äktenskapet varade i 10 år. 

- Britiskan Christian Davies gick in i armen för att kunna 
återförenas med sin man som tvångsvärvats. 

 
Hur många kvinnor har startat krig? Har kvinnor spelat någon större 
roll i planering och genomförande av krig? 
 
Här är några andra exempel: 
 
 Cleopatra började krig, genom att försöka upprätta ett rivaliserat 

imperium till Rom, i partnerskap med Mark Anthony. och 
Boudica. 

 Boudica, drottning över Icenerna iscensatte ett stort uppror mot 
Rom, även om hon var allvarligt provocerad. 

 En annan drottning som gjorde uppror mot Rom var Zenobia i 
Palmyra. Liksom Boudica, blev hon besegrad, men till skillnad 
från Boudica tilläts leva. 

 Aefelflaed också kallad "Lady of the Mercians" dotter till Kung 
Alfred den store av Wessex, mot danskarna, med sin make 
kungen av Mercia, och efter hans död ledde hon armén själv. 
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 Matilda av Toscana kämpade mot den österrikiske kejsaren till 
stöd för påven. Hon styrde en stor del av Italien och var en stor 
militär ledare. 

 Jeanne d'Arc startade inte ett krig men deltog aktivt. 
 Margareta av Anjou som kämpade för sin man Henrik VI av 

England mot sin rival hertigen av York. 
 Lakshmibai (den snälle Rani) drottning Jhansi, kämpade 

oförskräckt mot britterna i Indiska Myteriet på 1850-talet och 
dog i strid. 

 Margaret Thatcher genomförde med framgång kriget mot 
Argentina på Falklandsöarna. 

 Svenska helgonet "Heliga Birgitta" var under 1300-talet en 
krigshetsare och försökte få svenska kungen, Magnus Eriksson, 
att kriga mot "hedningarna" i Finland. 

 Drottning Elizabeth 
 Elisabet I av England 
 Anna av Storbritannien 
 Victoria av Storbritannien 
 Harriet Beecher Stowe, 
 

Historiens mest absurda krig 

Man ska inte negligera triviala händelser mellan män och kvinnor. 
Även den minsta oförrätt kan kasta ett land i brand.  Många krig runt 
om i världen har startats p.g.a. bristande diplomati. Några av dessa är  
 
 Griskriget som orsakades av en hungrig gris som blev det enda 

offret. Gav ett krig mellan USA och Storbritannien 
 Kriget om den gyllene tronen: Handlade om att en brittisk 

officer krävde att få sätta sig på en helig afrikansk tron 
 Kriget om ekspannen: Orsakades av att soldater från Modena 

hade stulit en hink av ek. 
 Kriget om den bortsprungna hunden: En grek tänkte hämta 

tillbaka sin hund som gått över gränsen till Bulgarien. 
 Fotbollskriget utkämpades mellan El Salvador och Honduras 

efter en landskamp i fotboll 
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Religösa händelser i jämställdhetsutveckling 
 
Under vikingatiden var äktenskapet huvudsakligen en angelägenhet 
för familj och släkt. Förhandlingar om äktenskap inleddes med ett 
sändebud till den andra familjen och om svaret var positivt blev det 
en fest. En fest skulle helst firas i en vecka och under denna tid 
bestämdes om brudens hemgift, det som hon skulle föra med sig in i 
äktenskapet medans brudgummen skulle ställa upp med motsvarande 
brudgåva. 
Under denna tid var det heller inte ovanligt med bihustrur, frillor 
eller följekvinnor som de också kallades. Något som den första frun 
var tvungen att foga sig i. Skilsmässor förekom, både från kvinnan 
och mannens initiativ. 
 
Kristendomen: Äktenskapet var ett av den katolska kyrkans sju 
sakrament, en helig handling, som fodrade kvinnans medgivande. 
Kyrkan krävde också att mannen skulle hålla sig till en kvinna livet 
ut och därmed blev bihustrur och skilsmässor omöjliga. 
 
Medeltiden: Kyrkan blev mer sexualfientlig och äktenskapet var ont. 
Istället förespråkades Celibat. Att leva som munk eller nunna var 
idealet.  
Omkring år 1300 stadgas det krav i Östgötalagen att brudpar skulle 
vigas vilket skulle ske utanför själva kyrkan. Framför dörren 
välsignades vigselringen som brudgummen först trädde på tummen, 
sen pekfingret och sist långfingret - " I Faderns, Sonens och den 
helige Andes namn". Det skulle ändå ta flera hundra år innan det 
blev till en lag. 
 
1500-1600 talet: Nu blev det meningslöst att leva i Celibat och 
Martin Luther (en munk från Tyskland) förespråkade äktenskapet. 
Detta medförde att sex utanför äktenskapet blev absolut förbjudet. I 
princip var det dödsstraff för hor, blodskam och tidelag.  
Äktenskapet var nu även att betrakta som en arbetsöverenskommelse 
där båda man och kvinna måste bidra med sin del av lasset. 
 
1686 års kyrkolag deklarerade att fästning följd av samlag skulle 
gälla som äktenskap - även utan vigsel. Först i lagen från år 1734 
blev vigseln ett absolut krav, men den man som på bröllopsnatten 



 28 

upptäckte att hans fru inte var oskuld , hade rätt att genast skilja sig. 
Nu blev det också staten istället för kyrkan som skulle besluta om 
skilsmässor, även om det fortfarande var mycket svårt att genomföra. 
Enligt 1686 års kyrkolag måste blivande brudpar visa sina 
kristendomskunskaper. Kunde de inte Luthers lilla katekes fick de 
förbli ogifta. 
 
Under senare delen av 1700-talet började människor helt enkelt flytta 
ihop om de fattade tycke för varandra och nu börjar "Kärleken" som 
begrepp göra sig gällande. 
 
Under 1800-talet förändrades äktenskapet. I 1811 års kyrkohandbok 
förändrades vigselformuläret så att kvinnan inte längre skulle vara 
"undergiven" sin man utan istället "tillgiven". I samband med detta 
så skapades bilden av kvinnan som det svaga könet där hennes plats 
var i hemmet medans mannen skulle slita ihop familjens brödföda. 
Deras olika egenskaper skulle komplettera varandra och mannen 
blev familjeförsörjare. Kvinnan var ekonomiskt beroende av mannen 
och omyndig. 
Detta medförde nya problem och hos kvinnor i högre 
samhällsklasser upptäcktes nervösa symptom på grund av 
undersysselsättning som betecknades som "hysteri", enligt diagnos 
hos läkare. Författarinnan Karin Johannisson kallar i sin bok "Den 
mörka kontinenten" perioden mellan 1870 och första världskriget för 
"Hysterins guldålder". 
Redan nu börjar manliga författare som Henrik Ibsen och August 
Strindberg kritisera det borgerliga äktenskapet som bland annat blir 
kallat för "bekväma kvinnors försörjningsanstalt". 
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Historiska händelser i svensk jämställdhetsutveckling 
 
En del av fakta redovisningen presenteras som länkar till rapporter 
och artiklar och då återges de i tidningen Yakida på platserna nedan . 
Detta görs eftersom det annars blir för mycket texter i den här boken. 
 
http://www.yakida.se/artal.html 
 
http://www.yakida.se/artal1.html 
År 1845 Lika arvsrätt för kvinnor och män. 
 
År 1858 Ogift kvinna över 25 kan få bli myndig efter 
domstolsbeslut. Gifter hon sig blir hon åter omyndig. 
 
År 1859 Kvinnor får rätt att inneha vissa lärartjänster. 
 
År 1862 Mannens lagstadgade rätt att "aga" sin hustru avskaffades. 
 
 
År 1870 Kvinnor får rätt att ta studenten som privatister. 
 
År 1872 Myndig kvinna fick rätt att bestämma vem hon vill gifta sig 
med. 
 
År 1874 Gift kvinna får rätt att bestämma över sin egen inkomst. 
 
År 1884 Ogift kvinna blir myndig vid 21 års ålder. 
 
År 1894 skriver författaren Ruth Smythers (England) om hur gifta 
kvinnor ska hantera sina sexliv. Och ju mindre sex desto bättre. 
 
1900-talet: Vid sekelskiftet var det nu så vanligt att folk flyttade ihop 
utan vigsel, att det kallades för "Stockholmsäktenskap" eftersom det 
var så vanligt i huvudstaden. Under början av 1900 talet kämpade 
kvinnorörelsen för att ge kvinnan mänskliga rättigheter och ett av 
kraven var att kvinna skulle få möjlighet att lämna mannen. Det var 
möjligt innan, men mycket krångligt. 
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År 1905 startade i Stockholm den första livsmedelbutiken av kvinnor 
som bara tillät kvinnliga kunder. Män var inte tillåtna att handla i 
affären. Efter 10 år hade butikskedjan vuxit till fem affärer och hade 
över 3.000 medlemmar och föreningen kallade sig för "Svenska 
hem". De gav också ut den första konsumenttidningen i Sverige. 
 
År 1916 införlivades Svenska hem med Konsumtionsföreningen i 
Stockholm och efter några år var alla affärsföreståndare män. 
 
År 1907. Rösträtten till Andra kammaren införs i Sverige för män 
över 24 år. Systemet ändras från majoritetsval till proportionella val. 
Reformen träder dock i kraft först 1909, eftersom det är en 
grundlagsändring, som måste antas två gånger, med ett val emellan. 
Innan år 1907 hade varken alla män eller kvinnor rösträtt. 
 
År 1910 Preventivmedel förbjöds i lag 
 
År 1915 avskaffades den lagstadgade morgongåvan som hade hängt 
med sedan forntiden som en ekonomisk försäkring till kvinnan. 
 
År 1918 fick män en demokratisk representation i riksdagens första 
och andra kammare och kunde nu rösta likvärdigt. 
 
År 1919 blev en gift kvinna förklarad myndig och fick rösträtt. 
 
År 1921 blev den kvinnliga och manliga rösträtten fullt 
genomförbara då val hölls. Gift kvinna fick rätt att ta jobb utan 
makens medgivande. 
 
År 1922 De första fem kvinnorna väljs in i riksdagen. 
 
Under 1920 talet kom den sexuella attraktionen att ses som en viktig 
komponent till ett perfekt äktenskap, fast könsuppdelningen bestod. 
Kvinnan stannade hemma vid spisen och mannen gick till jobbet som 
familjeförsörjare. 
 
1925  Anita Loos bäst-säljare "Herrar föredrar blondiner" kom ut. 
 
År 1931 Moderskapsförsäkringen införs. 
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År 1933 Regler som hindrat kvinnor från att bli domare avskaffades. 
 
År 1935 Lika folkpension införs. 
 
År 1937 Kondomer fick säljas som sjukvårdsartiklar. 
 
År 1939 blev det förbjudet att avskeda en kvinna på grund av 
havandeskap, förlossning eller giftermål. 
 
År 1947 Ett principbeslut antogs om att kvinnor och män ska ha lika 
lön för lika arbete om de jobbar inom staten. Barnbidrag infördes. 
 
År 1947 Första kvinnan kom in i regeringen, Karin Kock. 
 
År 1950 Båda föräldrarna blir förmyndare för barnet. 
 
1950-talet präglades av hemmafruns årtionde och kvinnor kommer 
mer och mer ut på arbetsmarknaden. 
 
År 1958 fick kvinnor bli präster. 
 
Under 1960-talet förändrades allt i grunden och debatten i media var 
intensiv. Sambolivet blev mer utbrett och det romantiska idealet fick 
stark konkurrens av "Samlag för vänskaps skull". 
 
År 1964 P-piller godkänns i Sverige. 
 
År 1962 Sverige skrev på ett internationellt avtal om att genomföra 
lika lön för kvinnor och män med lika arbete. 
Våldtäkt förbjöds även inom äktenskapet. 
 
År 1969 Grundskolan får en ny läroplan. Skolan bör verka för 
jämställdhet. Året senare detsamma för gymnasieskolan. 
 
Under 1970-talet avskaffades sambeskattningslagen vilket medförde 
att hemmafruns ekonomiska roll minskades. Däremot blev det mer 
trendigt att gifta sig igen. 
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År 1970 Försäljningen av kondomer släpps fri i Sverige. 
 
År 1973 Könsdiskriminering förbjöds på statliga arbetsplatser. 
 
År 1975 infördes "Fri abort". 
 
År 1978 Sveriges första kvinnojourer bildades: AKH, Alla Kvinnors 
Hus, i Stockholm och Kvinnohuset i Göteborg. 
 
År 1979 Svenskan Eija-Riita Eklöf-Berliner-Mauer gifter sig med 
Berlinmuren. 
 
År 1979 Rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. 
 
1980-talets största händelse var att myndigheten Jämo bildades med 
syfte att övervaka jämställdhetslagen. Inom forskningsvärlden börjar 
man nu också tala om begreppet "Genus". 
 
År 1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. 
Jämställdhetsavtal för kommuner och landsting införs. Grundskolan 
får en ny läroplan ska verka för jämställdhet mellan könen. 
 
År 1982 Förbud mot könsstympning av kvinnor infördes. 
 
År 1982 All kvinnomisshandel faller under allmänt åtal. Förbud mot 
pornografiska föreställningar på offentlig plats. ATP poäng för vård 
av barn under tre år.0 Statliga bidrag till kvinnoorganisationer 
 
År 1983 blev militära tjänster tillgängliga för kvinnor 
 
År 1984 ROKS bildas. (ROKS= Riksorganisationen för kvinnojourer 
och tjejjourer i Sverige) 
 
År 1985 arbetade 44% av kvinnorna deltid medan bara 5% av 
männen, och år 1986 arbetade kvinnor 32 timmar i veckan. På 
Apoteksbolaget till exempel var 75 % av alla tjänster deltidsjobb. 
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1985 startar Kvinnofolkhögskolan  i Göteborg där all undervisning 
har ett genusperspektiv. Skolan drivs av kvinnor för endast kvinnor 
och ger eleverna gymnasiekompetens. 
 
År 1985 Karin Söder, centerpartiet, blir Sveriges första kvinnliga 
partiledare. 
 
År 1987 startade Långholmens folkhögskola och ansvarig för skolan 
är LO-distriktet i Stockholm. Skolan ges allmänna baskurser för 
tjejer som vill utveckla sina möjligheter att ta del i samhällsdebatten. 
 
År 1987 Ny särskild lag om sambos gemensamma hem införs, den så 
kallade Sambolagen. 
 
År 1988 Riksdagsbeslut om femårig nationell handlingsplan för 
jämställdhet. Lagen om målsägandebiträde. Lagen om besöksförbud. 
 
År 1991 Ingegerd Troedesson blir riksdagens första kvinnliga 
talman. 
 
År 1992 Ny jämställdhetslag. 
 
År  1994 Roks kampsång publiceras.  
 
År 1996 Biopremiär av filmen "Hemligheter och lögner" på 
Sveavägen i Stockholm lär politikern Gudrun Schyman ha kissat på 
sig. De blöta trosorna ska ha kastas ut bland publiken. En okänd 
person som fick de kissiga trosorna i nyllet protesterar men Gudrun 
ska bara ha fnittrar, enligt tidningen Borrmagazine. Gudrun talar sen  
ut i morgonsoffan på SVT och erkänner sin alkoholism. 
Kort därefter på nästa biopremiär "Fever pitch" ska Gudrun återigen 
ha varit berusad, enligt Borrmagazine. Senare kommer det fram att 
Gudrun även kört bil berusad. På en resa till Rhodos i april 1999 
återfår Gudrun ännu ett välkänt alkoholåterfall. 
Radioprataren Täppas Fogelberg berättade senare hur han hade blivit 
antastad av henne i en taxi! Täppas avslöjande blev då hårt kritiserat 
av den inre kretsen kring Schyman. Hur kunde han dra upp detta! 
"Då var ju Gudrun sjuk!". Krönikören Malin Siwe i Metro undrade 
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då, om Vänsterpartiet ville anföra sjukdom som orsak även för andra 
som sexuellt antastar folk? 
 
År 1998 Politikern Gudrun Schyman avslöjas med att ha anlitat svart 
städhjälp,  
 
År 1998 Nya lagar om mäns våld mot kvinnor – 
Kvinnofridslagstiftningen. 
 
År 1998 Stina Jeffner, doktor i Sociologi vid Uppsala Universitet, 
föreslår utegångsförbud för män.  
 
År 1998 Undersökning visar att mäns hjärnor inte passar för 
hushållsarbete.  
 
År 1998 Jämställdhetslagen förstärktes vad gäller sexuella 
trakasserier. En ny kvinnofridslag infördes. 
 
År 1999 Prostitutionen kriminaliserades genom ett förbud mot "Köp 
av sexuella tjänster" infördes. (Sexköpslagen). 
 
År 1999 Ulla Inezdotter, ordförande för kvinnojouren i Helsingborg 
vill förbjuda män att arbeta på dagis och använda datorer.  
 
År 2000. ROKS är kritiskt till att mansorganisationer ska föreslås 
kunna söka statliga medel avsatta för kvinnoorganisationer och det 
ser de som allvarligt bakslag för den svenska jämställdhetspolitiken,  
 
År 2000. Statistiska Centralbyrån beräknar att män får mindre tid 
över för personliga behov, än vad kvinnor har. 
 
År 2000 "Om två lika meriterade personer söker jobb på en 
arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få 
jobbet.", säger den nya integrationsministern hos 
Socialdemokraterna Mona Sahlin i GP den 22/10 -00.  
År 2000. Radikalfeministerna Annica Tiger och Katinka Löfqvist 
anfaller, hotar och attackerar svenska barn, pappor, barnfamiljer och 
företag.  
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År 2001. Lag som legitimerar könstympning av pojkar instiftades,. 
Det är däremot förbjudet att utföra svanskupering på hundar. 
 
År 2001. Feministerna vs gubbarna. Könsdebatten går i vågor och 
beskrivs som ett könskrigsläge. 
 
År 2001. Studie konstaterar att 40 % av männen någon gång 
tillfogats skador av sina kvinnliga partners, enligt London 
University.  
 
År 2001. Begreppet "Gubbslem" myntades av konstnärsgruppen 
"Unfucked pussy" i samband Fröken Sverige Festivalen. 
 
År 2001. Hemsidan Nodaddy blir den första hemsidan i världen som 
anfalls av feminister, men som blir godkänd av Datainspektionen (5 
ggr) och Justitiekanslern.  
 
År 2002. Kvinnohistorikern Yvonne Hirdman och genusforskaren 
Maud Eduards avslöjas med att trakassera manliga studenter för 
deras könstillhörighet.  
 
År 2002. Serietidningen "Gudrun Comics" lanseras och kom ut i en 
enda utgåva. 
 
År 2002. 9 februari. Gudrun Schyman höll sitt berömda Taliban-tal, 
där talibaner och svenska män förklarades som jämställda med 
varandra. 
 
År 2002. Gudrun Schyman åker Tjejvasan. I en liten notis i DN 
kunde man läsa, att hon under träningen hade åkt vilse i 
Vasaloppsspåret, ur spår helt enkelt. Vasaloppets motto,"I fädrens 
spår för framtids segrar" hänger över målgången, över alla som går i 
mål, och det spekulerades i om mottot var anledningen till att 
Gudrun åkte vilse. 
 
År 2003. Två kvinnliga studenter kommer inte in på Uppsala 
universitet. Högsta domstolen fastslår i en dom och tilldömer två 
kvinnliga studenter från Uppsala 75 000 kronor i skadestånd,. 
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År 2003. Sju av tio svenska män har fått stryk av sin kvinnliga 
partner enligt Aftonbladet. 
 
2003. Den socialdemokratiska regeringen arrangerade en konferens 
om kvinnohandel. Som huvudtalare hade man inbjudit ett antal 
internationella aktivister, bland andra Sheila Jeffrey. Hon är bland 
annat känd för att hävda den så kallade antipojkbarnslinjen som 
innebär att kvinnor med gossebarn måste uteslutas ur de 
kvinnoorganisationer som bekämpar kvinnoförtryck. 
 
År 2003. Kvinnor förtidspensioneras fyra gånger så ofta som män. 
 
År 2003. Författaren Aase Berg skrev: "Det är inte ofta man blir så 
lycklig av besinningslöst våld som när man läser Valerie Solanas 
SCUM Manifest". 
 
År 2003. Feministen Nina Lekander anser det roligt med det manshat 
som Valerie Solanas beskriver i sin bok om att döda män. 
 
År 2003. "Kvinnor vill inte dela föräldradagarna lika" enligt 
Riksförsäkringsverket som menar att det kan kallas "mansförtryck". 
 
År 2003. Konstnären Joanna Rytel säger: "Jag tycker det är en 
förolämpning mot djuren att säga att jag har likställt dem med 
männen".  
Joanna skriver som författare ofta om sin egen fitta och oförmåga att 
hantera relationer med andra människor. Joanna håller även på med 
djursex som hon filmade när hon onanerade inför en katt som hon 
också kysste. 
 
År 2003. Roksordföranden Ireen von Wachenfeldt säger - "Det 
känns naturligt att utesluta män från det offentliga rummet". 
 
År 2003. 25 % av gravida kvinnor anses nu ha en skadlig 
alkoholkonsumtion. 
År 2003. Vänsterpartiets förre ledare Gudrun Schyman erkänner 
skattebrott. 
 
År 2003. Kvinnor lyckas nu med att skaka sig själva till orgasm. 
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År 2003. Utegångsförbud för män införs. Den sydspanska staden 
Torredonjimeno gör torsdagskvällarna till en kväll då stadens 
kvinnor kan gå ut och roa sig själva. Böter väntar de män som då 
vägrar stanna hemma och göra hushållsarbete.  
En grupp bestående av fyra kvinnor ska patrullera gatorna och 
bötfälla de män som vägrar lyda påbudet. Bötessumman motsvarar 
45 kronor och pengarna ska gå till organisationen som bekämpar 
våld. 
I Torredonjimeno bor 14 000 människor. 
 
År 2003. Krönikören Gudrun Schyman avslöjas som tjuv och med 
att kopiera text till Kristianstadsbladet. 
 
År 2003. Gudrun Schyman hävdar att patriarkatet härskar i 
domstolarna då två män frikändes från våldtäkt i Trelleborg. Av de 
som frikände männen i domstolen var dock tre kvinnor och en man! 
 
År 2004. Könskriget har startat. 
 
År 2004. Amnesty International har lagt fram en rapport om kvinnor 
i krig och kräver att Internationella brottmålsdomstolen ICC stoppar 
förtrycksvåld mot kvinnor. 
 
2004. Konstnären Joanna Rytel berättar att hon aldrig ska föda en vit 
man. 
 
År 2004. 57 % av singelkvinnorna har sällan eller aldrig sex. 
 
År 2004. Manskatt bör införas enligt Gudrun Schyman.. 
 
År 2004. Lådvin är en kvinnofälla enligt Gudrun Schyman. 
 
År 2004 Feministiska nätverket Virus med Ida Söderquist, Nour 
Alkamil och Hanna Ljungqvist föreslår:  
 
- Inför mansvagnar och förbud för män i t-banan mellan 21.00-

05.00 
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- Totalstopp av alkoholförsäljning till män med tränga straff för 
langning till män. 

- Barer och restauranger ska inte få servera män. 
- Ge männen en så kallad manspark där de kan vistas 
- Pojkvänner kan träffa sina flickvän endast på offentliga platser 
- Män kan ansöka om ett specialtillstånd som ger dem tillträde till 

staden, gemenskapen och det offentliga rummet. 
- Varje man är en våldtäktsman om han inte visar sin oskuld. 
 
År 2004. Nu är det vanligare att pojkar säljer sex. De flesta av 
pojkarna har invandrarbakgrund . 
 
År 2004. Aftonbladet stängde ned undersökning om våldet mot män. 
 
År 2004. Pappan är viktigare än mamman, enligt en avhandling i 
psykologi som lagts fram vid Göteborg universitet. 
 
År 2004. På Umeå universitet, det enda juristprogrammet som har ett 
genusperspektiv, ger kvinnliga studenter kvinnor gratis juridisk 
rådgivning. 
 
År 2004. Högsta Domstolen friade de syrianska männen i 
Tumbamålet. Domen får betydelse för den nya sexbrottslagen 
eftersom kvinnan var berusad och frivilligt delaktig i samlagen. 
 
År 2004. Maria Eriksson i boken Gömda blir den första kvinnan i 
världen som får asyl i USA på grund av hustrumisshandel.  
 
År 2004. Morden i Knutby bevisar att män och kvinnor nu behandlas 
olika av rättsväsendet. Kvinnor får lägre straff. 
 
År 2004. Aftonbladets undersökning visade att 40 % av kvinnorna 
slagit sin partner. 
 
År 2004. Pappan är viktigare än mamman. En avhandling i psykologi 
som lagts fram vid Göteborg universitet visar att pojkarnas 
förhållande till mamman är mindre viktigt när de senare i livet lever 
tillsammans med en kvinna. 
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År 2004. Kvinnliga ledamöterna upplever att de manliga 
maktstrukturerna i riksdagen är starka. Många vittnar om aktivt 
könsförtryck i vårt numerärt jämställda parlament. 
 
År 2004. Universitetskansler Sigbrit Franke 's fusk avslöjas.  
 
År 2004. Justitiekanslern startar ett tillsynsprojekt om rättsäkerheten 
i brottsmål som slutar med rapporten "Felaktigt dömda". 
 
År 2005. Sociologiprofessor och Genusforskaren Eva Lundgren 
avslöjas och hennes arbetsresultat beskrivs som rent stolligt och att 
tillräcklig grund för fullständig utredning föreligger inte. Hon var 
tidigare inblandad i fallen om incest i Norge. 
Hon presenterade även teorin om att män mördar små barn i skogen 
och på Uppsala universitet fick man panik. 
 
År 2005. Sverige toppar listan över singelhushåll i Europa. 
 
År 2005. Var tredje flicka vill nu hellre vara en pojke. 
 
År 2005. Pojkar säljer sex oftare än tjejer. 
 
År 2005. Självmord är vanligaste dödsorsaken för unga män. 
 
År 2005. Mer än dubbelt så många pojkar jämfört med flickor utför 
sexuella handlingar mot sin vilja. 
 
År 2005. Mittuniversitetets jämställdhetsstudenter avslöjas med att 
sprida lögner om statistik över kvinnovåld. 
 
År 2005. Regeringen skakas av bidragsfusk till feministiska 
organisationer. 
 
År 2005. Tidigare jämställdhetsminister och f.d vice statsminister 
Margareta Winberg uttalar: 
- Underligt att inte fler kvinnor hatar män. 
- Männen begår brott och fokus måste naturligtvis sättas på det 

kön som bär skulden. 
- Jämställdheten får svenska män att slå. 
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- Sverige kan först bli jämställt när vi får en kvinnlig 
statsminister. 

- Alla män är potentiella våldtäktsmän 
- Männen kostar sjukvården mer än kvinnorna. 
- Varför kan inte ni berätta om männen som talibaner eller 

allmänt otrevliga typer?. 
- Berättade utförligt hur hon trängde sig förbi en politiskt tillsatt 

man och hur hon utövade härskarteknik. 
 
År 2005. Dubbelt så många svenska kvinnor som män uppger att de 
slog först. 
 
År 2005. Gudrun Schyman får en virtuell växel utav Tele5 som 
skänker nätverket Feministiskt initiativ, Fi, en telefonväxel med 
manlig telefonist-röst. 
 
År 2005. I tidningen Populär psykologi & medicin nr 6/2005 berättar 
Gudrun Ekstrand, författare till boken Medeas vrede, om hämndens 
fyra funktioner och hur bra det är för kvinnor att få ge utlopp för sina 
känslor. 
 
År 2005. Regeringens jämställdhetsexpert, Gunilla Ekberg blir 
avslöjad med att hota en journalist. 
 
År 2005. EU-parlamentarikern Maria Carlshamre fälldes för 
bokföringsbrott. 
 
År 2005. Roksordföranden Ireen von Wachenfeldt uttalar i teve-
dokumentären "Könskriget" att - män är djur och blir polisanmäld. 
 
År 2005. ROKS har nu 128 jourer och Svenska Kvinnojourers 
Riksförbund (SKR) omkring 30 jourer. 
 
År 2005. Liza Marklund avslöjar: - De intervjuade representerade 
Roks administrativa och intellektuella ledning, och de har varit 
tokiga i tio år. Förbundet sprack redan 1996 för att den dåvarande 
ledningen hatade karlar.  
 
År 2005. Kvinnor är nu 60 % sjukare än män. 
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År 2005. Kvinnor drabbas nu av flyttkarusell efter nedläggningarna i 
försvaret. 
 
År 2005. Långtidssjukskrivningarna bland unga välavlönade kvinnor 
har ökat med 326 procent. 
 
År 2005. Kvinnor lever 5 år längre än män. 
 
År 2005. Mäns dödstal i arbetet är nu nere i endast cirka 50 ggr 
större än kvinnors. 
 
År 2005. Fi-ledaren misstänks för bedrägeri. 
 
År 2005. Aftonbladet presenterar undersökning som visar att 42 % 
av kvinnorna kan ha homosex, 5 % har haft gruppsex och 8 % gillar 
analsex. 
 
År 2005. Journalisten Liza Marklunds program om 
kvinnomisshandel fälldes i granskningsnämnden för osaklighet. 
 
År 2005. Sverige bäst i världen på jämställdhet år 2005. 
 
År 2005. Året då 5479 män dog i hjärtinfarkt mot 4218 kvinnor. Det 
motsvarar 16 % av alla dödsfall bland män och 11 % bland kvinnor; 
alltså färre kvinnor,. 
 
År 2006. Svenska män ökar nu risken att kvinnor ska drabbas av 
hjärtinfarkt 
 
År 2006. Jämställdhetsminister Claes Borgström går till attack mot 
svenska män. Och lär ha uttalat att "Den som vill vara som en man 
har inte några ambitioner". Han säger också: 
- Ni är som talibaner,. 
- Carl Bildt sysslar med ren könsdiskriminering 
 
År 2006. Partiledarna för feministiskt initiativ (Fi) är båda skyldiga 
till ekonomisk brottslighet. 
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År 2006. 100% av dagbarnvårdarna är kvinnor. Bland förskollärarna 
är 96 % kvinnor . 
 
År 2006. 86 % av de kommunanställda är kvinnor. 
 
År 2006. Dubbelt så många kvinnor som män är nu 
långtidssjukskrivna. Störst är skillnaden bland de som är yngre än 35 
år . 
 
År 2006. Kvinnor drabbas hårdast av ledgångsreumatism . 
 
År 2006. Svenska hemmafruar mår nu nästan lika dåligt som 
arbetslösa. 
 
År 2006. Förgrundsgestalten i Feministiskt initiativ och 
homosexuella Tiina Rosenberg varnar för att hon skulle ge Ebba 
Witt-Brattström "en fet smäll" om de träffas. 
- Om jag såg henne i dag skulle jag gå lös på henne 
- Kvinnor som ligger med män är könsförrädare. 
 
År 2006. I riksdagsvalet 2006 fick Feministiskt initiativ (Fi) strax 
under 0,7 procent av rösterna, vilket gör partiet till det näst största 
partiet utanför riksdagen, efter Sverigedemokraterna och tätt följt av 
Piratpartiet.  
 
År 2006. Nu kan kvinnor stå och kissa, som män. 
 
År 2006. Riksdagen avslår motion om att göra lagen om 
könsstympning könsneutral 
 
År 2006. Samhället är nu samhällsplanerat för kvinnor som har 
kortare restider och kan nyttja kollektiva medel bättre än män.. 
 
År 2006. Kvinnors inkomstutveckling är nu bättre än mäns. 
 
År 2006. I år fyller den internationella orgasmdagen 10 år. 
 
År 2007. 34 % av männen i en undersökning svarade att de utsätts 
för sextrakasserier. Motsvarande andel för kvinnor var 37,5 %. 
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År 2007. En hemlig politisk kvinnopakt användes för att stoppa män 
i politiken. I Politik direkt berättar Nalin Pekgul om planen för att 
hindra att en man kommer i toppen. 
 
År 2007. 10 % av kvinnorna lider av sex. 
 
År 2007. 20 % av kvinnorna kan inte få orgasm, men kan gå på 
orgasmkurser. 
 
År 2007. 33 % av kvinnorna har problem med sexlusten. 
 
År 2007. Aftonbladet presenterar undersökning som visar att svenska 
män sopar mest i Europa. Ingen annanstans i EU städar så många 
män. 
 
År 2007. Göteborgsposten publicerar SIFO undersökning:  
Svenska kvinnor anser sig jämställda med männen. 93 procent tycker 
att de lever i en helt jämställd eller ganska jämställd relation med sin 
partner. Och 73 procent anser att de är ganska eller helt jämställda 
med männen i samhället. Sifo-undersökning att 75% av kvinnorna 
anser sig vara jämställda. 
 
År 2007. Socialstyrelsen föreslår att landstingen skall tvingas utföra 
könsstympning av pojkar. 
 
År 2007. 66 % av kvinnorna har varit otrogna . 
 
År 2007. 33 % av kvinnorna mår riktigt dåligt . 
 
År 2007. 37 % av flickorna i 15-årsåldern känner sig nere minst en 
gång i veckan. 
 
År 2007. 16 % av de svenska kvinnorna säger sig vara bi- eller 
homosexuella. 
År 2007. EU varnar nu för en svensk nationell könssjukdom, 
"Svensk klamydia". 
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År 2007. Begreppen ”Bitterfittan” och ”Fittsaft” myntades av bl.a. 
Maria Sveland vars slogan är: Befria kvinnorna från moderskapet . 
 
År 2007. Kvinnors våld mot män ökar kraftigt. Varje år misstänks 
allt fler kvinnor för att ha misshandlat män de har en relation till. 
 
År 2007. Husdjuren dras in i könskriget och avhandlas på Uppsala 
universitet. 
 
År 2007. Gratis rättshjälp erbjuds endast för kvinnor på juridikjouren 
i Uppsala. 
 
År 2007. Kvinnor könsdiskrimineras och får lägre straff. 
 
År 2007. Nästan 50 % (cirka 970.000) av alla kvinnor lider nu av 
PMS, hormonrelaterade sjukdomar med både psykiska och fysiska 
symptom. Omkring 5 % (cirka 97.000) av alla kvinnor har också en 
extrem form av PMS som kallas PMDD som kan ge 
personlighetsförändringar och okontrollerbar aggressivitet. 
 
År 2007. Att vara man och pappa kan nu skada barnen. 
 
År 2007 Svenska lejonet för utlandsstyrkan Nordic Battle Group 
könsstympas. 
 
År 2007. Män får betala mer än kvinnor för sin bilförsäkring.  
 
År 2007. Yrken där kvinnor tjänar mer än män blir kartlagd. Visar 
sig vara de största personalgrupperna. 
 
År 2007. Majoriteten är kvinnor på nya tjänster i staten . 
 
År 2007. Statens kvinnor ska särskilt utvecklas. 
 
År 2007. 63 % av de antagna på högskolor är kvinnor. 
 
År 2007. Kvinnor lär sig att kissa offentligt och ståkissa.  
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År 2007. Sverige är bäst i världen på jämställdhet enligt World 
Economic Forum (WEF). 
 
År 2007. Svenska mammor har det bäst i världen, enligt 
undersökningar . 
 
År 2007. Kvinnojourernas brottsliga verksamhet avslöjas då de 
bedriver kidnappningar av barn. 
 
År 2007. Kvinnor är nu misstänkta för mer än var tionde hot eller 
våldsbrott - en fördubbling jämfört med tolv år tidigare. 
 
År 2007. 25 % av alla kvinnor är nu överviktiga och feta. 
 
År 2007. Cirka 50 % av svenska kvinnor lider nu av oro och 
nedstämdhet.  
 
År 2007. Antalet kvinnor som förtidspensioneras har tredubblats på 
bara tio år. Lättare psykiska problem eller smärta är orsakerna. 
 
År 2007. Kvinnor värst drabbade av kuratorsbristen. 
 
År 2007. Kvinnor drabbas hårdare än män av klimatförändringarna.  
 
År 2007. Arbetsdomstolen sätter upp riktlinjer och svenska män får 
veta hur de ska uppföra sig. Gäller ej kvinnor. 
 
År 2007. Under 2007 dömdes över 21 600 kvinnor för brott mot 
svensk lagstiftning. Ett av de vanligaste kvinnobrotten är mened. 
 
År 2008. Engelsk undersökning visar att nästan 60 procent av alla 
kvinnor hellre väljer att leva som prostituerade än att omgående 
lämna sina makar. 
 
År 2008. Polisen Monica Dahlström Lannes avslöjas och blir 
polisanmäld för menedsbrott. 
 
År 2008. 75 % av de hemlösa är nu män . 
 



 46 

År 2008. F.d Roksordföranden Ireen von Wachenfeldt uttrycker att 
män är värre än djur. 
 
År 2008. Nära 40 % av kvinnorna som har en anställning jobbar nu 
deltid 
 
År 2008. Svenska pappor är nu bäst i Europa på att ta ansvar för 
hushållsarbetet. 
 
År 2008. Svenska kvinnor bestämmer nu till största delen i hemmet. 
 
År 2008. Nu är det trendigt att vara singel. Två miljoner bor i 
ensamhushåll. Procentuellt är det mest i världen, och vartannat 
hushåll i Sverige, 46 procent, är ett ensamhushåll. 
 
År 2008. Ätstörningar minskar hos kvinnor som blir sambor eller 
föräldrar, enligt en norsk studie. 
 
År 2008. Invandrarkvinnor tar nu gärna de jobb med skiftarbeten 
som svenska kvinnor inte vill ha. 
 
År 2008. Kvinnopeng utdelas till kvinnor som i dag driver företag.  
 
År 2008. Statens kvinnosatsning gav inget resultat. Tvärtom så blev 
det sämre. 
 
År 2008. Sverige har rasat fem placeringar till plats 16 i Euro-stats 
ranking. 
 
År 2008. Ojämlikhet i hemmet gör nu kvinnor sjuka. 
 
År 2008. Cirka 33 % av alla kvinnor mellan 17-45 år lider av 
järnbrist. 
 
År 2008. Stor undersökning inleds om kvinnors psykoser och 
depressionstillstånd. 
 
År 2008. Den typiska missbrukaren definieras - en ung kvinna. 
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År 2008. En jämförande internationell studie från WHO visar att 
svenska 15-åringar oftare rapporterar att de har huvudvärk och 
känner sig nere. Flickorna i större utsträckning än pojkarna.. 
 
År 2008 Det har blivit vanligare att tjejer misshandlar andra tjejer . 
 
År 2008 Psykvård tar emot fler unga kvinnor. Antalet 
behandlingstillfällen med unga kvinnor ökade med 50 procent 
mellan åren 1998 och 2006. 
 
År 2008. Kvinnor idag utgör drygt 60 % procent av de 
långtidssjukskrivna. 
 
År 2008. Den vanligaste patienten är en kvinna. - Kvinnor 
konsumerar mer vård - och lever längre. 
 
År 2008. Kvinnor är nu bäst på att ta det lugnt. 
 
År 2008 Sjukfrånvaron kostar nu mer än 100 miljarder per år och 20 
miljarder beräknas vara felaktiga bidrag per år. Kvinnorna är i topp 
och lurar staten på miljoner. 
 
År 2008. Snart är 70 % av de antagna på högskolor kvinnor . 
 
År 2008. Studenter könskvoteras nu till utbildningar. 
 
År 2008. 25 % av kvinnorna som doktorerar upplever att de blivit 
negativt särbehandlade på grund av sitt kön. 
 
År 2008. Desto mer jämnställt samhälle, desto mer förlorar pojkarna 
i skolundervisningen. 
 
År 2008. Lönerna är jämställda inom kommuner och landsting. 
 
År 2008. Förslag att kommuner ska bestraffas för bristande 
jämställdhet. 
 
År 2008. Den löneskillnad som finns mellan män och kvinnor och 
som inte kan förklaras var i september 2007, 1,3 procent. 
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År 2008. Andelen kvinnliga chefer inom offentlig sektor är nu större 
än motsvarande manliga andel. 
 
År 2008. Förslag från Centernkvinnor att arbetssökande till 
anställning på Landstingen först ska ha utbildning i Genusvetenskap.  
 
År 2008. The V-day, Vaginadagen eller Fittdagen firas för första 
gången i Sverige på Teater Pedro i Stockholm, den 29 mars.  
 
År 2008. Män föreslås börja med analsex och att börja bli mera 
feminina.  
 
År 2008. Begreppet "Freemale" lanseras. Freemales är intelligenta 
och lyckade singlar som väljer bort män för ett lyckligt singelliv 
satsar på karriär, vänner och resor.  
 
År 2008. Över 50 % av kvinnorna har nu haft homosex med andra 
kvinnor.  
 
År 2008. 52 % av tjejerna på gymnasiet anser att de har dålig hälsa 
enligt Stjärnjouren, en tjejjour i Sundbybergs kommun. 
 
År 2008. Unga tjejer på Östermalm dricker mest alkohol av alla 
ungdomar i Stockholm. 100 000 av landets kvinnor är nu 
alkoholister. 
 
År 2008. Könsseparata skolgrupper fungerar bättre än blandade 
skolklasser, enligt IDA-projektet där tjejerna fick både bättre 
självförtroende och större målmedvetenhet. 
 
År 2008. Forskare upptäcker att pojkar lever farligare - redan som 
spädbarn. 
 
År 2008. Sverige är världens bästa land att leva i för mammor.  
 
År 2008. Kvinnor är idag i genomsnitt 29 år och män 31 när de får 
sitt första barn. De är fem år äldre än sina föräldrar i motsvarande 
situation. Kvinnan har bara 10 år på sig att bli gravid och mamma. 
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Kvinnor bör dock skaffa första barnet innan 30 år  
 
År 2008. Svenska män är nu mest jämställda i Europa. 
 
År 2008. Nu finns en modell som kan hjälpa kvinnor att värdera sina 
valmöjligheter när de ska bli mammor. 
 
År 2008. Sverige får kritik av FN. Kommitté vill se fler insatser mot 
mäns våld mot kvinnor. 
 
År 2008. Regeringen satsar 800 miljoner mot våld mot kvinnor. 56 
åtgärder i regeringens nya handlingsplan. Våldet mot män skall dock 
inte upphöra, enligt målformuleringen. 
 
År 2008. Varannan 18-årig pojke utsatt för våld på stan. 
 
År 2008. Det ska bli svårare för män att få statliga toppjobb. 
 
År 2008. 75% av männen känner sig lönediskriminerade jämfört mot 
60% av kvinnorna. 
 
År 2008. 90% av kvinnorna lönediskrimineras och värst är det på 
arbetsmarknaden. Där tror åtta av tio att kvinnor missgynnas "ofta 
eller ganska ofta?  
 
År 2008. Slutet för avklädda modeannonser. EU-parlamentet röstade 
för vänsterpartisten Eva-Britt Svenssons motion att motverka 
könsstereotyper i reklamen. 
 
År 2008. 5.5 % av alla kvinnor i Storuman är miljonärer. 
 
År 2008. Män förbjuds nu använda simhallar i Tensta, Timrå och 
Sundsvalls kommun. 
 
År 2008. Män med flera fruar lever längre. 
 
År 2008. Tjejmässa i Timrå. 300 tjejer samlas i Bergeforsens Folkets 
park. Killar är inte välkomna för just denna kväll handlar allt om 
flickors självkänsla. 
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År 2008. Män stängs även ute från gemensamma aktiviteter. Till 
exempel Vårruset, Tjejtrampet, Lilla Tjejmilen, golf , hotell , 
båtkryssning, cafe och på gym, men även från forskning och 
utveckling. 
 
År 2008. Ny studie visar att "Tvåsamhet strider mot vår natur" och 
förklarar varför kvinnor är otrogna. 
 
År 2008. Kvinnor mår bättre under manliga chefer. 
 
År 2008.En kvinna i 35-årsåldern är den vanligaste patienten på 
Stressmottagningen. De kallas för prestationsprinsessor. 
 
År 2008. Familjen Medelsvensson består av pappa Lars, mamma 
Anna och barnen Johan och Emma. 
 
År 2008. Enligt svensk lag och EG-direktiv är det nu berättigat att 
skapa fredade zoner för kvinnor som kompensation för "den negativa 
effekten av könsmaktsordningen och sexualiseringen av det 
offentliga rummet". 
 
År 2008. Vänsterpartiet stjärna Josefin Brink som har tippats ta över 
som partiledare efter Lars Ohly har arbetat som strippa, medans den 
manliga motsvarigheten Göran Eurenius uteslöts från partiet. 
 
År 2008. 25 % av svenska kvinnor tyckte att våldtäkt inte är ett 
tillräckligt skäl för en kvinna att få skydd i Sverige. 
 
År 2008. Myndigheter och tidningar avslöjas sprida missledande 
feministisk propaganda. 
 
År 2008. Samhällskostnaden för kvinnors våld mot män beräknas för 
första gången. Utfördes av tidningen Yakida.. 
 
År 2008. Unga män väljer bort högskolan. Svenska kvinnor sitter nu 
på skolbänken i genomsnitt tre år längre än sina manliga 
studiekamrater. Allt fler kvinnor och allt färre män väljer 
högskolestudier . 
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År 2008. Singelliv lönar sig för svenska kvinnor och män straffas för 
att vara singel. 
 
År 2008. Det råder nu stor efterfrågan på mödomshinnor. 
 
År 2008. Alltfler kvinnor känner sexpress. 
 
År 2008. Unga kvinnor stressar mest och hamnar i 
"duktighetsfällan", enligt stressforskaren Aleksander Perski. 
 
År 2008. 68 procent av alla gifta kvinnor skulle aldrig erkänna för 
sin man att de onanerar. 
 
År 2008. Tre av fyra kvinnor drabbas av svamp i underlivet. 
 
År 2008. Mer än var tredje kvinna upplever minskad lust. 
 
År 2008. Sverige kvalade inte ens in på listan över de länder som har 
mest sex. 
 
År 2008. Manligt plåster ger kvinnor lust.  
 
År 2008. Fler kvinnor mår nu bra av tillfälligt sex.  
 
År 2008. Forskare har nu lyckats bevisa att G-punkten hos kvinnan 
existerar. Men bara en av fyra har en g-punkt. 
 
År 2008. Forskare kan nu utifrån gångstilen avslöja en kvinnas 
orgasmer . 
 
År 2008. Ny forskning visar nu att kvinnor tänder på män med breda 
axlar- och korta ben. 
 
År 2008. Forskning visar att svenska mäns penisar är näst störst i 
Europa. 
 
År 2008. Australien har fått ett sexparti. 
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År 2008. Forskning visar nu att kvinnor tänder mest på ljud från 
sportbilar. Även ärr i ansiktet anses sexigt.  
När det gäller kvinnor verkar doften av gurka, lavendel, lakrits och 
babypuder upphetsande.  
Fortsätter utvecklingen i samma riktning kommer kvinnor snart att 
värdera status och pengar högre än männen?, säger Sofia Johnsson, 
framtidsstrateg på Kairos Future och författare till rapporten "Unga 
kvinnor vässar armbågarna". 
 
År 2008. Flest singelhushåll i Sverige finns i följande städer.. 
 
Stockholm ....59,4 % 
Göteborg ......54,6 % 
Malmö .........53,5 % 
 
År 2008. Flest singelhushåll inom EU finns... 
 
Sverige ........46 % 
Finland ........39 % 
Danmark .....38 % 
Tyskland .....37 % 
Österrike ......34 % 
Holland .......34 % 
 
År 2008. Fler kvinnor än män fuskar nu på prov och tentor.  
 
År 2008. Kvinnors brottslighet ökar mer än mäns, enligt en rapport 
från Brå,  
 
År 2008. Nu har kvinnor fler sexpartners än män. 
 
År 2008. Svenska kvinnor njuter minst av livet. 
 
År 2008. Feta kvinnor är lyckligare. 
 
År 2008. Många kvinnor väljer Internet före sex. 
 
År 2008. Män är nu bättre på att upptäcka otrohet. 
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År 2008. Kvinnor arbetar bara drygt 23 timmar. År 1986 arbetade 
kvinnor 32 timmar 1). Mer än så jobbar inte kvinnan i yrkesverksam 
ålder i genomsnitt per vecka och ekonomer varnar nu för att 
välfärden är hotad. 
 
År 2008 Ny forskning visar att homosexuellas hjärnor är annorlunda 
och att kvinnor löper till exempel två, tre gånger högre risk att 
drabbas av depression än män. 
 
År 2008 Fler unga kvinnor tar nu livet av sig. 
 
År 2008. Trosor med inbyggd GPS lanseras.  
 
År 2008. Nu lanseras kondomer för kvinnor. 
 
År 2008. Byxorna som låter kvinnor kissa stående lanseras på 
marknaden.  
 
År 2008. 25 procent av kvinnorna mellan 40-69 år lider idag av 
inkontinens.  
 
År 2008 Ny forskning visar att skogslek gör barn jämlika. 
 
År 2008 Hushållsarbete får kvinnor att må sämre. 
 
År 2008 Alkohol gör att kvinnor inte kan se om en man är snygg 
eller inte. 
 
År 2008 ”Nöjd-fru”-garantin var sexistisk och fälls för 
könsdiskriminerande reklam av Näringslivets etiska råd. 
 
År 2008 Kvinnorna drabbas av finanskrisen. 
 
År 2008 Svenska kvinnor vittrar sönder. 
 
År 2008 Kvinnor drabbas hårdare av KOL. 
 
År 2008 Nya kvinnodöden befaras komma till Sverige. 
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År 2008 Pedagoger larmar om att bristen på manliga fröknar hotar 
skolpojkarnas utveckling och fostran till män.. 
 
År 2008 Ny forskning visar vilken man kvinnor har valt och önskar 
sig.  
Psykologerna listar också de vanligaste manstyperna.  
Ny forskning har kommit fram till att vid ägglossning väljer kvinnan 
en maskulin man. Forskning visar också att de flesta kvinnor 
föredrar äldre män och att gubbsjuka verkligen finns.  
 
År 2008 Lunds universitet som vill genusmärka sina utbildningar 
med ekonomiska fördelar för de som sköter sig och två 
certifieringsombud på varje institution. 
 
År 2008 Kungliga tekniska högskolan, KTH forskar nu om hur fler 
kvinnor ska få ledande positioner inom näringslivet . 
 
År 2008. Typiska kvinnoyrken och kvinnoarbetsplatser fungerar nu 
så dåligt att de måste omdefinieras. 
 
År 2008. Typiska utbildningar till kvinnoyrken och fungerar nu så 
dåligt att de stängs. 
 
År 2008. Typiska kvinnoyrken som barnmorska, sjuksköterska och 
undersköterska uppfattas som några av de mest meningsfulla jobben. 
 
År 2008. Det måste bli en kvinna. Det är den allmänna synen när nu 
Riksbanken letar efter en ny vice riksbankschef . 
 
År 2008 Var femte brottsling i dag är en kvinna och de blir både fler 
och våldsammare.  
 
År 2008 Varannan Motalakvinna vågar inte gå ut ensam.  
 
År 2008. Dagens nyblivna högstadielärare är inte lika klipska och 
begåvade som tidigare. 
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År 2008. Den positiva särbehandlingen på högskolor som ger förtur 
till underrepresenterade kön kan strida mot både 
likabehandlingslagen och EG-rätten. 
 
År 2008. Många feministiska företrädare har under de senaste åren 
avslöjats. 
 
- Nu har Roks avslöjats igen  
- Liza Marklund har avslöjats  
- Nu har Kvinnoforum avslöjades  
- Feminsitiskt iniativ avslöjats  
- Kvinnojouer i Halmstad, Tranås, Huddinge och Umeå 

avslöjades  
- Fågel Fenix har avslöjats igen  
 
År 2008. För första gången sedan Journalistförbundet grundades är 
fler kvinnor än män medlemmar. 
 
År 2008. Det vanligaste våldet mot kvinnor är yrkesrelaterat. 
 
År 2008. Jämställdhet i förhållandet är inte ett dugg viktigt längre för 
svenska kvinnor. 
 
År 2008. Svenska singlar njuter minst av livet. 
 
År 2008. Växjö får Sveriges första jämställdhetsjour. 
 
År 2008. Den 8:e härskartekniken utvecklas, nämligen Lögnen. 
 
År 2008. Både metod och beräkningsexempel för tillämpning av ett 
Jämställdhetsindex utvecklas.  
 
År 2008. Förslag på förbättringar presenteras för första gången i 
Svensk jämställdhetshistoria. 
 
År 2009. Här är Sveriges bråkigaste kvinnor 2008 enligt www.e24.se  
 
1. Carina Lundberg-Markow 
2. Anna Serner, , 
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3. Gunilla von Platen, 
4. Linda Skugge, 
5. Eva Marie Schulz,. 
6. Barbro Jönsson, 
7. Eva Redhe Ridderstad, 
8. Marianne Nivert, 
9. Annika Dahlqvist, 
10. Margot Wallström, 
11. Annika Billström 
12. Cecilia Schelin Seidegard, 
13. Angeles Bermudez-Svankvist, 45, ny generaldirektör för Ams. 
14. Marie Ehrling, 53, styrelseproffs. 
15. Alice Bah-Kuhnke, 36, vd Kooperativa Institutet, Koopi. 
16. Liza Marklund, 46, författare, debattör, fastighetsägare. 
17. Anna Wahl, professor i organisation, genus och ledarskap vid 
KTH. 
 
År 2009. Kvinnor köper hushållstjänster mest. 
 
År 2009. Svenska kvinnors problem med psykvården blir nu konst. 
 
År 2009. Svenska kvinnor vittrar sönder. Och vi drabbas av flest 
frakturer i hela världen. 
 
År 2009. Allt fler kvinnor söker hjälp för sitt spelmissbruk. Det är 
medelålders mammor som spelar upp matkassan. 
 
År 2009. Flickorna utgör nästan en tredjedel (27 procent) av de 
ungdomar i årskurs 9 som rapporterade att de hade begått en 
våldshandling. 
 
År 2009. Män som har mycket sex löper större risk att drabbas av 
prostatacancer enligt ny forskning. 
 
År 2009. Män drabbas hårdast av arbetslöshet. 
 
År 2009. Snart kan svenska kvinnor köpa sperma på internet och 
designa sitt eget barn. 
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År 2009. Rika män ger sina partners fler orgasmer jämfört med 
fattigare män, visar en ny forskningsstudie. 
 
År 2009. Upprop mot gubbväldet sker nu i EU. 
 
År 2009. Kvinnor med bred haka är oftare otrogna. 
 
År 2009. Kroppsliga signaler svårtolkade för "duktiga flickor". 
 
År 2009. Unga kvinnor stressar mest. När de var unga hade de 
högsta betyg och spelade tennis på elitnivå. Som vuxna arbetar de på 
reklambyråer och tv. Nu hamnar de i "Duktighetsfällan". 
 
År 2009. Kvinnor blir arbetslösa nu när männens arbetsplatser 
försvinner. 
 
År 2009. Kvinnor drabbas hårdare av KOL för kvinnor blir sannolikt 
mer nikotinberoende än män. 
 
År 2009. Kvinnor drabbas hårdare än män av klimatförändringarna . 
 
År 2009. Kvinnor värst drabbade igen av kuratorsbristen. 
 
År 2009. Antalet kvinnor som förtidspensioneras har tredubblats på 
bara tio år. Lättare psykiska problem eller smärta är orsakerna.. 
 
År 2009. Kvinnor ljuger bättre än män, enligt forskare. 
 
År 2009. Bara 3 procent av förskollärarna är män. 
 
År 2009. Tjocka kvinnor håller hjärnan skärpt. 
 
År 2009. Nu tar kvinnorna makten i regeringen under sommartiden. 
 
År 2009. Regeringen delar ut sammanlagt 109 miljoner kronor till 
länens kvinnojoursverksamheter. 
 
År 2009. Dagens unga tjejer är mer positiva till porr jämfört med för 
tio år sedan. 
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År 2009. Hemmafruidealet är tillbaka. 
 
År 2009. Våld mot kvinnor är en svensk tradition, enligt Liza 
Marklund. 
 
År 2009. Upplysningens tid infinner sig och viktiga beslut fattas av 
myndigheterna. 
 
- Högsta domstolen tar ett viktigt beslut och kräver mer bevisning 

i våldtäktsmål. 
- Hovrätten tar ett viktigt principbeslut i vårdnadsmålet med den 

dåliga mamman. 
- Justitiekanslern tar ett viktigt beslut i förtalsmål med bedragaren 

Annika Tiger. 
 
År 2009. EU kräver jämställd flygplatsutbyggnad. 
 
År 2009. Femidom, den kvinnliga kondomen, lanserades i början på 
1990-talet. Den blev ingen succé, men nu lanseras kondomer för 
kvinnor på nytt. 
 
År 2009. En kvinna i 35-årsåldern, så kallad Prestationsprinsessa, 
med familj och barn och ett heltidsjobb där hon gör karriär är hon i 
riskgruppen för att drabbas av utmattningstillstånd. 
 
År 2009. Kvinnors orgasmfrekvens ökar ju högre inkomst deras 
partner har. 
 
År 2009. Allt fler tjejer drabbas av sexuell mobbning och 
ryktesspridning på nätet. 
 
År 2009. Svenskor kan nu köpa sperma i nätbutik och designa sitt 
egna barn på nätet. 
 
År 2009. Kvinnojouren utbildar fler socialsekreterare som ska få 
kunskap om mäns våld mot kvinnor. 
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År 2009. Ett nätverk som tröttnat på gubbväldet inom EU gör upprop 
mot gubbväldet i EU. 
Vi vill bli ledare, säger Inger Segelström. 
 
År 2009. Sverige har flest kvinnliga rökare – i världen, och Sverige 
är första landet i världen där fler kvinnor än män röker. 
 
År 2009. Övervikt bra för hjärnan. Feta medelålders kvinnor 
bibehåller förmågan att hålla många bollar i luften bättre än 
normalviktiga, visar en ny studie. 
 
År 2009. Kvinnor ofta förövare i traffickingmål. 
 
År 2009. Kurdo Baksi i SvD. Bror till ordföranden för 
Socialdemokratiska kvinnoförbundet Nalin Pekgul skriver "De 
närmaste fem åren skall alla vita, långa, heterosexuella, blonda och 
blåögda män mellan 40 och 50 år ställas längst ner i 
anställningshierarkin, i universitetskorridorerna, på 
tidningsredaktionerna och i bolagsstyrelserna.". 
 
2009. Särskilda badtider för kvinnor är något som blir allt vanligare i 

Sverige. På Hertsöbadet i Luleå var det premiär för ”kvinnosim”. 
 
2009. Män lever mer ohälsosamt än kvinnor. De både dricker mer 
alkohol och knarkar oftare. Men kvinnor har ändå fler sjukdagar. 
 
2009. Det är fullt möjligt för kvinnor att få orgasm under en 
förlossning. 
 
2009. Allt fler unga tjejer försöker ta sitt liv. Socialstyrelsen: Det är 
en dramatisk ökning. 
 
2009. 60 procent av studenterna på Sveriges högskolor är kvinnor. 
 
2009. Svenska flickor börjar röka tidigare än i andra länder. 
 
2009. Statlig mångmiljonsatsning har gett färre kvinnliga företagare. 
 
2009. Fler unga tjejer skär sig. 
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2009. Högstadietjejer blir utbrända av prestationsångest. 
 
2009. Kvinnor känner upp till fem gånger mer osäkerhet när de 
vistas i stadsmiljöer kvällstid än vad män gör. 
 
2009. Antalet tjejer som drabbas av alkoholförgiftning har nästan 
tredubblats. 
 
2009. I Sverige anmäls flest våldtäkter per invånare i Europa 
 
2009. Den 26/4 är ingen vanlig dag för då är det vaginans dag. 
 
2009. Män konsumerar i snitt 20 procent mer energi än kvinnor, 
visar en ny studie. 
 
2009. Ny forskning visar att intelligenta kvinnor har mer kul i sängen 
än kvinnor med lägre intelligens. 
 
2009. Fördubbling av tjejvåldet. Våldsforskare: Snart kommer första 
dödsfallet. 
 
2009. Kvinnor mår sämre under kvinnliga chefer. 
 
2009. Börsbolag som ger plats åt fler kvinnor i styrelserummen ska 
få sänkt bolagsskatt. 
 
2009. Risken att dö i förtid minskar med 11 procent för en man som 
gifter sig med en sju till nio år yngre kvinna. 
 
2009. Nästan två av tre sjukskrivna är kvinnor . 
 
2009. Fyra av tio brandmän ska vara kvinnor. 
 
2009. Kvinnliga pensionärer dricker mer. 
 
2009. Överläkare: Flickor har fått sämre psykisk hälsa . 
 
2009. Alkoholproblemen bland kvinnor ökar stadigt. 
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2009. Kvinnor gråter i 16 månader av sitt liv. 
 
2009. Feministisk porr finns nu på film . 
 
2009. Sex procent av landets unga kvinnor har blivit våldtagna. 
 
2009. Kvinnor får lika bra hjärtsjukvård som män. 
 
2009. Hemmafruar uppfostrar friskare barn. 
 
2009. Kvinnor gillar att ha spanjorer i sängen. Men svenska älskare 
är de helst utan. 
 
2009. Unga tjejer mår allt sämre. Fler än någonsin har mag- och 
ryggont. Den negativa trenden har pågått i 20 år. 
 
2009. Killar är smartare än tjejer. Dubbelt så många killar som tjejer 
får högsta poäng på högskoleprovet. 
 
2009. Kvinnor längtar tillbaka till mormors tid. 
 
2009. Kvinnor tål smärta bäst. 
 
2009. Kvinnors sexsurfande ökar mest. 
 
2010. Kvinnors låga sexdrift kan bero på skamkänslor. 
 
2010. Uppsala universitet först i hela världen med att eventuellt 
genusregistreras. 
 
2010. Det kan vara skadligt för män att dela säng med partner. 
 
2010. Kvinnliga patienter mest missnöjda. 
 
2010. Göran Lindberg avslöjas, "Kapten Klänning#, har till och med 
en egen fanclub. Han motto i livet är: varje möte med en annan 
människa ska präglas av respekt. Då behöver du aldrig vara orolig 
för att träffa personen igen. 
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2010. Varannan kvinna snart akademiker. 
 
2010. Var femte gift man är otrogen. 
 
2010. Gratis bordeller öppnas i Norge. 
 
2010. Forskarna konstaterar att företagens värde (marknadsvärde i 
relation till bokfört värde) har minskat med 18 procent för varje 10-
procentig ökning av kvinnorepresentationen i styrelsen. Ju kraftigare 
ökning av antalet kvinnor i styrelsen desto större värdeminskning på 
bolaget, alltså. 
 
2010. Tio-i-topp som kvinnor tänder på i hemlighet:. 
 
- Skäggstubb 
- Nördiga snubbar 
- Hårig bringa 
- Bokslukare 
- Män som gråter till sentimentala filmer 
- Män son sjunger till låten ni dansar till 
- Grått hår 
- Män som är svettiga efter träning 
- Män som bär glasögon 
- Män som är sportfanatiker 
 
2010. Forskare bevisar att sperma gör kvinnor glada. 
 
2010. Var fjärde ensam mamma är fattig. 
 
2010. Tre av fem unga tjejer har haft sex mot sin vilja  
 
2010. Nu är det äntligen bevisat att sex gör människor både friskare 
och gladare. 
 
2010. Undersökning visar att 80 procent av kvinnorna tycker att det 
är rätt att ljuga om det är till fördel för dem själva. Lika många tror 
att kvinnor ljuger bättre än män. 75 procent ljuger för partner och 
familj om pengar, och 70 procent säger att de är tvungna att leva ett 
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liv med lögner om hur de har det i sitt förhållande, på arbetsplatsen, 
ekonomiskt eller som mödrar. 
 
2010. Kvinnor får egen toa på flyget. 
 
2010. Kvinnofolkhögskolan finns i centrala Göteborg, där de sedan 
1985 har arbetat för att kvinnor ska ta aktiv del i samhället. 
 
2010. I Gambia kallas sexhandeln semesterromanser. 
 
2010. Hemmapapporna är livsfarliga för barnen, enligt Anna 
Carlssons doktorsavhandling. 
 
2010. Svenskarna har de längsta sjukskrivningstiderna i världen. 
 
2010. En av sex kvinnor kissar på sig. 
 
2010. Bara två procent av svenskarna tycker jämställdhet är viktigt. 
 
2010. Var tredje flicka vill fortfarande hellre vara pojke. 
 
2010. Kvinnor får lägre straff än män. Fördomar och stereotyper gör 
att domstolar behandlar män och kvinnor olika .Det konstaterar 
forskare efter att ha studerat 300 simulerade rättsfall. Begreppet 
”kavaljersdomar” där kvinnor bedöms mildare har etablerats. 
 
2010. Kommun bannlyser farofylld kafé–soffa, "Våldtäktsmän kan 
gömma sig bakom". 
 
2010. Lesbiskas barn mår bättre. 25-årig studie visar att de har färre 
sociala problem. 
 
2010. Kroppskomplex förstör sexlivet för 3 av 4 kvinnor. 
 
2010. Antalet kvinnor som begår brott är fördubblat. 
 
2010. Inför utegångsförbud för alla män efter klockan 22, föreslår 
forskare. 
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2010. Tio procent av alla kvinnor blir någon gång under sitt liv utsatt 
för en våldtäkt. Det begås lågt räknat 20000 våldtäkter om året i 
Sverige. 
 
2010. De flesta anmälda våldtäkter där gärningsmannen är okänd är 
uppdiktade. Polisen vågar inte prata om falska våldtäkter.  
 
2010. Flest våldtäkter i Sverige. I Sverige anmäls 46 våldtäkter per 
100 000 invånare. Det är dubbelt så många som i England som 
redovisar 23 anmälningar. Det är fyra gånger fler än i de övriga 
nordiska länderna, Tyskland och Frankrike och upp till 20 gånger 
fler än vissa länder i Syd- och Östeuropa. 
 
2010. Enligt Polisen: Av pojkarna uppgav drygt 20 procent och av 
flickorna ca 15 procent att de senast har utsatts för misshandel under 
det gångna året. . 
 
2010. En av fem unga flickor i årskurs nio mår så dåligt att de någon 
gång har skurit sig själva. 
 
2010. Svenska kvinnor anser sig jämställda med männen. 93 procent 
tycker att de lever i en helt jämställd eller ganska jämställd relation 
med sin partner. Och 73 procent anser att de är ganska eller helt 
jämställda med männen i samhället. 
 
2010. Svenska män osäkrast i Europa. Bara 40 procent anser att de 
duger som de är inför en dejt. 
 
2010. Mobbning är allra vanligast inom kvinnodominerade sektorer 
som vård och utbildning. 
 
2010. Det feministiska nätverket Virus och föreslår igen bland annat 
köpstopp för män på Systemet och att det byggs särskilda parker för 
bara män. 
Deras manifest lyder: 
 
- att förbjuda män i t-banan mellan 21.00-05.00, ett mycket 

konkret och väl genomförbart förslag. 
- ett totalstopp av alkoholförsäljning till män 



 65 

- Servera inte män på barer 
- Särskilda parker i varje stad införs en så kallad manspark där de 

kan vistas 
- Pojkvänner kan träffa sina flickvän endast på offentliga platser 
 
Män ska ansöka om ett specialtillstånd som ger män tillträde till 
staden, gemenskapen och det offentliga rummet. Naturligtvis måste 
ansökan styrkas av kvinnor i mäns närhet, och män måste genomgå 
vissa tester för att bevisa sin lämplighet att inneha det ansvar det 
innebär att vara fri. 
Detta är deras förslag på hur män ska skydda sig från att bli 
våldtäktsmän. Varje man är en våldtäktsman om han inte visar sin 
oskuld. 
 
2010. Män är nu sämre lyssnare än hundar, enligt forskare. 
 
2010. Kvinnliga chefer upplevs som bråkigare – även av andra 
kvinnor som föredrar manliga chefer. 
 
2010. Långa kvinnor tjänar mer än korta . 
 
2010. Ordet Snippa som vi ska använda nuförtiden på det kvinnliga 
könet och de flesta verkar tycka att det är okej. Ordet Snippa har till 
och med tagit sig in i Words stavningskontroll och det är med i 
Svenska Akademiens ordlista. År 1942 betyde Snipp en grisvagina! 
År 1941 är Snippa den yttre könsdel på sugga. Och år 1932, då 
Snippa används för urinrörets mynning på en kossa. Snippa kan 
också betyda en kvinna som är otrevlig eller grinig. 
 
2010. Flickor presterar bättre än pojkar i hela Europa . 
 
2010. Norska skolpojkar ska sitta och kissa. 
 
2010. Misshandel av en man finns inte med i polisens 
situationskoder. 
 
2010. Journalist har blivit ett kvinnoyrke. 
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2010. Sveriges första vårdcentral med inriktning på kvinnohälsa 
öppnar på Eriksberg. 
 
2010. Sju av tio kvinnor vill gärna bli försörjda – allra helst 80-
talister. 
 
2010. Kvinnans framgång leder nu till skilsmässa. 
 
2010. Sedan Norge införde en kvoteringslag för kvinnor i 
bolagsstyrelser har antalet kvinnor i börsbolags styrelser minskat 
från 950 till 765. 
 
2010. Kvinnorna tar över världen. Deras frigörelse går som på räls - 
åtminstone om man får tro professor Arne Jernelöv och hans nya 
studie. - Vi får ett kvinnodominerat samhälle där kvinnliga synsätt 
och värderingar blir mycket tungt vägande, säger han, mannen 
bakom rapporten Amazonia. 
 
2010. Kvinnor har mer ont än män. 
 
2010. Unik barnporrazzia i Sverige. Över 20 kvinnliga medelålders 
pedofiler avslöjas.  
 
2010. Kvinnor får fortfarande lägre straff än män. 
 
2010. After work – är den nya fällan för kvinnor. 
 
2010. Cirka en miljon svenska kvinnor har premenstruella problem i 
samband med sin ägglossning. 
 
2010. Uppsala Kvinnojour avslöjas med att stoppa barns filmbidrag 
till Amnestys filmfestival 
 
2012. Journalisterna och författarna Monica Antonsson och Annika 
Sundbaum Melin avslöjas med egentillverkade och falska 
pedofillistor i syfte att peka ut domare som pedofiler. 
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Feministiska myter och lögner. 
 
En del av fakta redovisningen presenteras som länkar till rapporter 
och artiklar och då återges de på platsen i tidningen Yakida. Detta 
görs eftersom det annars blir för mycket texter i den här boken. 
 
Se därför länkarna här som finns i denna länk: 
http://www.yakida.se/myter.html 
 

Myt 1: Mäns våld mot kvinnor 

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem. Det är istället 
tvärtom. Kvinnor är mer våldsamma än män och kvinnors våld mot 
män är ett större samhällsproblem. Trots ekonomiska satsningar, år 
efter år, sker inga förbättringar enligt de bidragstagande 
organisationerna, som heller inte lyckas genomföra några 
resultatförbättringar. 
 
Fakta: 
>>> 40 procent av männen får stryk av sina kvinnor ... 
>>> 70 % av svenska män har fått stryk av sin kvinnliga partner ... 
>>> Över 60 % av kvinnorna har använt våld mot sina män. (Enkät 
resultatet borttaget av Aftonbladet, men visas på Yakida i sin helhet, 
sida1, sida2) ... 
>>> 22 % av de dömda för kvinnomisshandel var kvinnor ... 
>>> Kvinnor lika våldsbenägna som män i parförhållanden ... 
>>> Kvinnovåld mot män tystas ner ... 
>>> 34 % av männen utsätts för sextrakasserier ..... 
>>> Kostnad för kvinnors våld mot män mellan 3 975 och 5 016 
miljoner... 
 

Myt 2: Patriarkala strukturer 

Mäns maktstrukturer bedriver ett aktivt könsförtryck och hindrar 
kvinnors utveckling i samhället. Fel och män har inga 
maktstrukturer. Det är istället tvärtom. Kvinnor stoppar mäns 
utveckling och har redan egna färdiga maktstrukturer för att bland 
annat åstadkomma ett eget bidragsberoende. 
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Fakta: 
>>> En hemlig politisk kvinnopakt avslöjades för att stoppa en man .  
>>> En kvinna krävdes till Dramaten ... 
>>> Domstolar tror mer på kvinnor ... 
>>> Projekt om jämställdhet anställde bara kvinnor ... 
>>> 3 miljoner kronor anslogs för att främja kvinnors företagande ... 
>>> Kvinno- och jämställdhetsprojekt delar på 8 miljoner kronor ... 
>>> 21 miljoner till kvinnojourer ... 
>>> Våldsutsatta kvinnor får 27 miljoner ... 
>>> 1 miljoner kronor för utbilda sju lärare till genuspedagoger ... 
>>> 2 miljoner kronor för att främja kvinnors företagande ... 
>>> 5 miljoner till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt ... 
>>> 109 miljoner kronor extra till kvinnojourerna för år 2007 ... 
>>> 100 miljoner kronor till jämställdhet i kommunerna ... 
>>> 800 miljoner kronor mot våld mot kvinnor i budgeten  
>>> 6 miljoner kronor till jämställdheten inom scenkonsten ... 
>>> 50 miljoner för att bekämpa mäns våld mot kvinnor ... 
>>> 10 miljoner kronor till innovativa kvinnor ... 
>>> Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor ... 
>>> Kvinnor får 15.000 kr bara för att tänka till, plus 100.000 kr i 
lån utan säkerhet... 
>>> 500 miljoner kronor för att fler kvinnor ... 
>>> 5 miljoner kronor till varje kvinna ... 
>>> 30 miljoner. Kvinnor ska få en mer jämställd vård. . ... 
>>> Speciella hänsyn tas till företagandet bland kvinnor ... 
>>> 86% av de kommunanställda är kvinnor .... 
>>> 100 procent av dagbarnvårdarna är kvinnor.  
>>> Bland förskollärarna är 96 procent kvinnor ... 
>>> Kvinnor hindrar pappaledighet enligt forskare ... 
>>> Männen har lågstatusjobben ... 
>>> Hon är mer sjuk än han enligt statistiken ... 
>>> Kvinnor 60 procent sjukare än män ... 
>>> 15-åringa tjejer - redan utbrända ... 
>>> Unga kvinnor tar ut mer antidepressiva och lugnande läkemedel  
>>> Utmattningssymptom drabbar i dag främst unga kvinnor ... 
>>> 33% av sjukskrivna kvinnor lider av en stressrelaterad sjukdom  
>>> Unga tjejer skär sig för att få utlopp för sin ångest ... 
>>> Kvinnor dubbelt så ofta sjukskrivna ... 
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>>> Drygt 300 000 kvinnor riskerar att bli sjuka av sina egna krav ... 
>>> Samhället är nu samhällsplanerat för kvinnor som har kortare 
restider och kan nyttja kollektiva medel bättre än män. .... 
>>> Mäns dödstal i arbetet är cirka 50 ggr större än kvinnors, 
 

Myt 3: Mäns överordning 

Män anses ofta vara överordnade kvinnor. Fel, det är istället tvärtom. 
 
Fakta: 
>>> Bara en kvinna kan enligt lagen vara i ett upprivet tillstånd eller 
i trångmål  
>>> Lagen könsdiskriminerar kvinnor ... 
>>> Domstolar tror främst på kvinnor ... 
>>> Kvinnliga pedofiler åtalas sällan... 
>>> Kvinnliga sexbrottslingar får lägre straff ... 
>>> Fällande domar i kvinnojourmål ... 
>>> Kvinnodominansen på högskolor och universitet ... 
>>> Kvinnor lever 5 år längre och får cirka 800.000 kr extra i 
pension ... 
>>> 63 % av de antagna eleverna är kvinnor ... 
>>> Flest kvinnor når högskoleexamen ... 
>>> Flickor gynnas i betygsättning ... 
>>> Killar får sämre betyg än tjejer ... 
>>> Onödig överdödlighet bland män ... 
>>> Pojkar på efterkälken i skolan .... 
>>> De nya akademikertjänsterna besattes till 60 procent av kvinnor.  
 

Myt 4: Pappor tar inte sitt föräldraansvar. 

Män anses inte vilja ta sitt ansvar för sina barn. Fel, det är istället 
tvärtom och denna paradox bevisar att pappan är underordnad 
mamman och utan juridisk förankring att ta sitt ansvar: 
 
Fakta: 
Högsta domstolen anger i mål T 228-07, sidan 6. 
Parternas samarbetsproblem är, enligt Högsta domstolen, av sådan 
omfattning att gemensam vårdnad inte kan anses bäst för barnet. 
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Den första delen av paradoxen är: 
Beslutet innebär, att desto mer en mamma motarbetar umgänget 
mellan far och barn och visar sig olämplig som förälder, desto större 
möjlighet har hon att vinna enskild vårdnad. 
Man kan lika gärna säga, att ju mer brottslig mamman är, desto mer 
bidrag eller stöd får hon av staten. Hon friskrivs nämligen sitt 
föräldraansvar fullständigt. 
 
Den andra delen av paradoxen är: 
För att pappan ska kunna påvisa sin lämplighet som förälder och ta 
sitt ansvar som förälder anges det i föräldrabalken att tvistemålet kan 
och skall avgöras i tingsrätten.  
Men att gå till tingsrätten anses nu genom HD:s dom istället som ett 
bevis att föräldraskapet inte fungerar. Så, desto mer pappan försöker 
göra det som staten och lagstiftningen ber honom att göra, desto mer 
blir han betraktad som olämplig förälder. 
Man kan lika gärna hävda. Desto mer en oskyldigt anklagad försöker 
bevisa sin oskuld, desto skyldigare anses hon vara, medan den 
skyldige anses mer oskyldig. 
 
Den tredje delen av paradoxen är:  
Sverige är med i EU, Europeiska Unionen. Detta innebär att vi ska 
ha likartad lagstiftning och samsyn som våra samarbetspartner. 
Istället väljer Sverige en egen feministisk väg i strid mot de riktlinjer 
EU anger angående faderskap och familjebildning. För detta får 
Sverige år 2007 pris som världens mest jämställda land. 
 

Myt 5: Kvinnor lönediskrimineras 

Det är ett vanligt påstående att kvinnor skulle ha lägre lön än män för 
samma jobb. Fel, det är istället lika eller tvärtom. 
 
Fakta: 
>>> Kvinnor tjänar nästan lika mycket som män 
>>> Yrkena där kvinnor tjänar mer än män 
>>> Lönediskriminering – är en myt på modet enligt forskare .... 
>>> Kvinnors inkomstutveckling är bättre än mäns .... 
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Myt 6: Ingen grupp är överrepresenterad vid partnermisshandel 

Det påstås ofta att det är "helt vanliga svenska män" som 
misshandlar sina partners. Undersökningar visar på motsatsen. 
Påståendet är fel visar rapporterna. 
 
Fakta: 
>>> Rapport Våld mot kvinnor i nära relationer , BRÅ 
>>> Rapport Inte vilka män som helst av SCB, (pdf) 
 

Myt 7: Våld är kvinnors vanligaste dödsorsak 

"Våld är den vanligaste dödsorsaken för europeiska kvinnor mellan 
15-44 år". Den här myten rapporterades först av TT 2002-09-27. Sen 
genom en artikel av Maria-Pia Boëthius i Aftonbladet. Uppgiften 
dementerades ganska omgående av TT eftersom det visade sig vara 
ett rent påhitt, men fortsatte trots det användas av feminister. T.ex. 
har Gudrun Schyman (v) och Birgitta Ohlsson (fp) citerat uppgiften 
långt efter dementin.  
 
Fakta: 
>>> Dödsorsaker 2002 av Socialstyrelsen, sida 65-67 
>>> WHO Mortality Database 
 

Myt 8: Kvinnor dubbelarbetar mer än män 

Fel. Medan kvinnor i allmänhet visserligen utför mer hushållsarbete, 
så förvärvsarbetar män i större utsträckning. Den totala arbetstiden 
(både hushålls- och förvärvsarbete) per dag är i snitt identisk – 7,5 
timmar per dag för män och 7,25 timmar för kvinnor. 
 
Fakta: 
>>> Tidsanvändningsundersökningen 2000/01 av SCB, 
 

Myt 9: Kvinnor ljuger inte i rättegångar 

Fel. Kvinnofridslagen skärptes till år 2006 vilket innebär att 
stödbevisningen får större värde och det kan nu räcka med vad två 
eller flera personer samtalat om. Det går med andra ord att "skvallra 
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en person in i fängelse" utan annan bevisning. Detta förutsätter att 
domstolen utgår från att personen/personerna talar sanning. Det är ett 
misstag, därför kvinnor ljuger mycket inför polisen och mer än vad 
män gör. 
 
Fakta: 
>>> Yakidas analys av falska polisanmälningar 
 

Myt 10: Läkemedel testas bara på män 

Det här en så vanlig lögn att den till och med förekommit i av 
Statens offentliga utredningar, SOU 2002:30: 
 
Trots att gruppen kvinnliga patienter är större än gruppen manliga 
patienter bedrivs den medicinska forskningen i princip endast med 
fokus på män. Detta gäller både inom läkemedelsindustrin och inom 
den kliniskt medicinska forskningen. (sida 116) 
 
Fakta: 
>>> Se Läkemedelsverket….. 
 

Myt 11: Kvinnor får sämre sjukvård än män 

Det påstås att kvinnor i alla led inom sjukvården får sämre 
bemötande. Lögn, det är i stället tvärtom: 
 
Fakta: 
>>> Myten att kvinnorna får sämre hjärtsjukvård. Forskare avslöjar  
>>> Myt att kvinnorna får sämre vård. Forskare avslöjar 
>>> Depression och ångesttillstånd är vanligare hos kvinnor. 
Forskare avslöjar 
>>> Kvinnor ska få en mer jämställd vård. Regeringen satsar på ett 
forskningsprojekt om kvinnors hälsa. ... 30 miljoner. 
>>> År 2005 dog 5479 män i hjärtinfarkt mot 4218 kvinnor ... 
>>> Könsskillnader i hälsa och vård. Livslängd och psykisk ohälsa – 
olika trender för män och kvinnor ... 
>>> Män begår flest självmord ... 
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En samhällsekonomisk analys av våldet mot män 
 
Det finns ingen övergripande studie av samhällskostnaderna av våld 
mot män i Sverige, vad jag vet. Våldet mot män är ändå ett 
omfattande och angeläget samhällsproblem. Det utgör även ett 
folkhälsoproblem och drabbar många män och deras barn. 
Våldet medför också stora ekonomiska påfrestningar för samhället. 
Kunskap om omfattning och ekonomiska konsekvenser av problemet 
är viktigt för att samhället på ett konstruktivt och korrekt sätt ska 
kunna angripa det. Socialstyrelsen menar att detta är 
otillfredsställande eftersom problemet och dess konsekvenser förblir 
dolt eller otillräckligt känt, och Yakida har därför tagit initiativ till en 
sådan analys. 
 
Syftet med denna studie var att beräkna samhällets kostnader totalt 
för våld mot män i nära relationer. Till syftet hör dock inte att 
analysera och beskriva effekter av olika insatser eller att göra 
beräkningar av kostnadseffektiviteten hos insatser från olika 
samhällsfunktioner. 
 
Vid studien kunde man konstatera att beräkningen kunde utföras 
med hjälp av flera olika metoder.  
Den enklaste var att använda samma parametrar och antaganden som 
Socialstyrelsen använde. Som korrelation och jämförelse kunde en 
alternativ beräkningsmetod tillämpas. 
 
Här redovisas båda metoderna och matematiken bakom: 
 

Metod 1:  

- Bygger på samma antaganden som Socialstyrelsens rapport  
” Kostnader för våld mot kvinnor - En samhällsekonomisk analys” 
- Bygger på undersökningsresultat från Aftonbladet 2003-09-06. 
Nämligen att 70 % av svenska män har fått stryk av sin kvinnliga 
partner  
- Bygger på undersökningsresultat från Uppsala universitet och som 
publicerades på www.brottsoffermyndigheten.se, nämligen att 46 
procent av kvinnorna har utsatts för våld av en man någon gång efter 
sin 15-årsdag. 
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Beräkningen ger därför: 
70%/46% = 1,52 
 
Övre intervallet ... 3,300 miljoner * 1, 52 = 5,016 miljoner kronor 
Undre intervallet ... 2,615 miljoner * 1, 52 = 3,975 miljoner kronor 
 
Resultat: 
Således styrkt att våldet mot män kostar mellan 3,975 - 5,016 
miljoner kronor per år. 
 

Metod 2: 

Beräkningen utförs extra noggrant då beräkningen görs på 
individnivå. 
- Bygger på samma antaganden som Socialstyrelsen vilket ger 
individkostnaden till 44,000 kr. 
- Bygger på undersökningsresultat från Aftonbladet. Nämligen att 70 
% av svenska män har fått stryk av sin kvinnliga partner. 
- Antal män mellan 16-64 år var den 31 dec år 2006 cirka 3,039,000 
stycken, enligt SCB. 
 
Då beräkningen utförs på individnivå måste utjämningsfaktorer 
användas. Detta för att, till exempel ta hänsyn till att vissa 
ålderskategorier inte blir lika illa behandlade av sina kvinnor. 
Summan av dessa utjämningskonstanter har beräknats till 0,956 
 
Beräkningen ger därför: 
3,039,000 * 70% * 44,000 * (1-0,956) = 4,025 miljoner kronor 
 
Resultat: 
Således styrkt att våldet mot män kostar cirka 4 miljarder kronor per 
år. 
 
Utöver beräkningarna i de båda metoderna finns det kostnader som 
inte har kunnat beräknas. Kostnader för tandvård, läkemedel, 
barnens skador, smärta och lidande m.m. Inte heller har det gått att 
räkna på kostnaderna för psykiatrisk vård, framför allt den öppna, 
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vilka torde vara omfattande med tanke på våldets konsekvenser i 
form av t.ex. posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 
Dessa kostnader kan uppgå till mycket höga belopp vilket 
internationella studier visar. Till exempel motsvarar kostnaderna för 
smärta och lidande i en engelsk studie enligt Socialstyrelsen, 
omvandlat till svenska förhållanden, mer än tio gånger så mycket 
som den totala summan av beräkningarna i denna studie. 
 
Resultat: 
Sammantaget kan då konstateras att kvinnors våld mot män kan 
beräknas till cirka 4 miljarder kronor per år. 
 
Referenser: 
- Brottsförebyggande rådet BRÅ 
- Pojkar drabbas mycket mer (än flickor) av våld (Metro 2004-11-09) 
- Varannan 18-årig pojke utsatt för våld på stan 
- Främsta riskgruppen för våld var män mellan 16-24 år 
- Fyra gånger högre risk att en man blir nedslagen av en okänd än att 
en kvinna blir nedslagen eller våldtagen av en okänd  
- Flickor är i majoritet i kontakterna med BRIS – de står för 79 
procent av kontakterna. Flickorna står för 71 procent av samtalen till 
Barnens Hjälptelefon och 88 procent av kontakterna i BRIS-mejlen. 
- Döda efter region, dödsorsak, ålder, kön och tid: År 1996, 
Självmord 15-19 år, Män 22, Kvinnor 8 
- Mer än dubbelt så många pojkar som flickor tar livet av sig. Under 
åren 1992–2001 tog 261 pojkar i åldern 10-19 år sitt liv. 235 av dem 
var mellan 15 och 19 år. 
- Självmord bland pojkar och unga män är fem gånger vanligare än 
bland flickor och unga kvinnor. Ofta använder pojkar mer aggressiva 
metoder, vilket antagligen bidrar till det högre antalet 
självmordshandlingar med dödlig utgång. (WHO 2001. 
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Falska polisanmälningar 

Falska polisanmälningar, finns dom ? 

Ja, dom finns. När en våldtäkt anmälts anses det ofint eller 
kränkande att peka på att den utpekade förövaren faktiskt kan vara 
oskyldig.  
Falska anmälningar är oftast bara en del av ett problem men är ändå 
det skriftliga bevis som behövs för att styrka att en hotsituation 
verkligen finns. Har man blivit utsatt för en falsk polisanmälan har 
man blivit utsatt för ett brott och det är naturligtvis obehagligt. En 
del utsatta kan reagera med ilska och hämndbegär. Andra rycker bara 
på axlarna. Men att bli falskt anklagad är alltid en stor kränkning och 
det är dessutom ett hot. 
 
Alltför få undersökningar har gjorts om hur stor andel av 
anmälningar av våldtäkt som är falska. Sannolikt beror detta på att 
den som genomför en sådan undersökning kan räkna med 
repressalier och hot främst från feministiskt håll. I Sverige finns 
ingen studie tillgänglig. 
Falska anmälningar är alltså inte bara ett problem såsom slöseri med 
polisens resurser. Det finns också ett offer när någon begår brottet 
falsk tillvitelse. 
 
Polisen Martin Marmgren har helt rätt i sin artikel på sajten 
Newsmill och hans uppgift om att endast 15 % av anmälningarna 
leder till åtal visar att det finns ett stort samhällsproblem. Ännu färre 
leder dessutom till fällande dom. Detta matematiska utfall styrker 
tidigare forskning som pekar på att upptill 85 % av alla 
polisanmälningar om våldtäkt kan vara falska. Det finns nämligen 
inget som helst stöd för att så inte skulle vara fallet. Även om många 
VILL tro att något annat när siffran är så skrämmande hög. 
 
Alla har rätt till en rättvis rättegång och det gäller även skyldiga.  
Detta är många omedvetna om, och i synnerhet 
frivilligorganisationerna som själva ständigt avslöjas med olika typer 
av bedrägerier. Och jag säger som prof. Eva Lundgren, vars 
forskning visade sig vara så undermålig att motsägande resultat 
kunde erhållas ur samma datamängd, när hon uttrycker i sin artikel 
på Newsmill, - Tråkigt att minnet är så kort, kunskapen så obefintlig.  
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Man kan med fog utgå från att en apa med slumptalsgenerator hade 
presterat ett mer sannolikt forskningsresultat än vad prof. Eva 
Lundgren lyckats med. 
 
Trots åratal av ekonomiska satsningar på polisens resurser, 
genusforskning och på så kallade frivilligorganisationer, sker inga 
förbättringar uttryckt i antal åtal med fällande dom. Det är nämligen 
detta mått som ska användas för att spegla den sanna och verkliga 
ökningen av dessa våldsbrott.  
Det visar sig istället att siffran 85 % håller, år efter år. Istället ökar 
de ekonomiska insatserna och som gökungar skriker genusforskarna 
och frivilligorganisationerna efter mera pengar, år ut och år in. Och 
inga resultatförbättringar sker, och ingen frågar sig heller varför 
någon förbättring inte infinner sig.   
Dessa satsningar tas istället på bekostnad av att andra områden blir 
eftersatta.  
Det är lätt att förstå att begreppet falska anmälningar har blivit en 
ekonomisk verksamhet, som en miljonindustri. Utan någon som helst 
bokföring eller redovisning.   
Ointresset för dem som drabbas av falska anklagelser talas det inte 
mycket om. Inte heller om deras familjer eller konsekvenserna av de 
falska anklagelserna. Inte heller samhällseffekterna.  
Föreställ er tanken om att hypotesen är riktig, att 85 % av 
anmälningarna är falska, och vad det innebär i kostnader. Föreställ er 
vad alla advokater som ljuger kostar samhället. Vi talar då sannolikt 
om miljarder i kostnader per år.  
 
Polisen och de inblandade rättsvårdande instanserna saknar 
oberoende verktyg för att kunna analysera och göra goda 
bedömningar. Yakida, som även bedriver polisforskning har 
dessutom byggt ett antal olika metoder och verktyg som till exempel 
för analys av trovärdighet och tillförlitlighet, vilket med fördel kan 
användas i polisiärt arbete.  
 

Vad är en falsk polisanmälning ? 

Det innebär att anmälaren medvetet ljugit för polisen i sin 
polisanmälan. Det är straffbart att anmäla någon till polisen om man 
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vet att personen faktiskt inte begått brottet. Brottet heter falsk 
angivelse, och stadgas i brottsbalken 15 kap 6 § 1 st. 
Där anges om mened, falskt åtal och annan osann utsaga följande. 
 

"Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må 
bliva fälld till ansvar, dömes för falsk angivelse till fängelse 
i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller 
fängelse i högst sex månader. Om han icke insåg men hade 
skälig anledning antaga, att den angivne var oskyldig, 
dömes för obefogad angivelse till böter eller fängelse i 
högst sex månader ". 

 
Lagstiftningen skiljer alltså på om anmälaren medvetet eller inte 
medvetet ljög för polisen. Se lagen på hemsidan http://lagen.nu/ 
 
Den som ljuger för polisen i en polisanmälan är en rättshaverist och 
utgör ett hot och övergrepp mot alla människor i samhället eftersom 
personen vill urholka samhällsstrukturen till sin egen förmån. Det är 
naturligtvis en mycket feg, oärlig, opålitlig och illojal person utan 
mognad som inte kan ta ansvar för sin egen person och delaktighet i 
samhället. 
Det är också ett sätt att försöka påvisa och utöva en makt man tror 
sig ha, där själva anmälan blir ett maktverktyg. 
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Andel falska våldtäktsanmälningar 

Polisen rapporterar allt oftare om stora problem med falska 
våldtäktsanmälningar. Av den anledningen kan det vara värt att 
studera det känsliga ämnet lite närmare. 
Citat från hemsidan för ROKS tjejjourer: 
 

”Bland det anmälningar som kvinnor gör är det en 
försvinnande liten del som är påhitt. Att anmäla en våldtäkt 
innebär en mycket lång och smärtsam process, med förhör, 
läkarundersökningar och rättegång. Det är knappast troligt 
att någon går igenom detta för att hämnas. Skulle någon 
hitta på en våldtäkt kommer ett sådant fall inte långt.” 

 
Detta vill många feminister få till en självuppfyllande profetia. 
Då det är så pass jobbigt för kvinnan att gå igenom en anmälan, så 
kan inte kvinnan ha hittat på den våldtäkt hon anmält. Men är det 
riktigt så enkelt, att alla våldtäktsanmälningar således skulle vara 
sanna, eftersom ingen kvinna utsätter sig frivilligt för den process 
som det innebär med förhör, läkarundersökningar och rättegång? 
Nej, inte om man får tro de poliser som arbetar med att utreda 
våldtäktsmål. Inte heller om man ska tro den mediarapportering som 
den senaste tiden skrivit om falska våldtäktsanmälningar. 
 
Enligt polisen i Norrköping är de falska våldtäktsanmälningarna ett 
stort problem. 
Citat från Folkbladet: 

”Det är känsligt att påstå att en kvinna som anmält en 
våldtäkt inte blivit våldtagen, men erfarna utredare på 
våldsroteln kan inte blunda för att det förekommer. Det är 
ett ganska nytt problem och tyvärr inte speciellt ovanligt.” 

 
Även polisen i Göteborg har liknande erfarenheter. 
Citat från GT/Expressen: 
 

”De flesta anmälda våldtäkter där gärningsmannen är okänd 
är uppdiktade. 
Det hävdar poliser GT talat med. 
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- Det är ett jätteproblem och vi är erbarmligt trötta på det, 
säger en av dem.” 

 
I advokatsamfundets tidning ”Advokaten” nr 4 2008, hänvisas till två 
undersökningar som tar upp problemet med falska 
våldtäktsanmälningar. 
Den ena undersökningen genomfördes 2004 som ett examensarbete 
på juristlinjen. Undersökningsmaterialet bestod av 239 anmälningar 
från 5 olika distrikt. 
I undersökningen kom man fram till att det i 12 % av fallen, fanns 
anteckningar i akterna som påvisade att utredare eller åklagare 
misstänkte att anmälan var falsk. 
 

”För 2004 gjordes undersökningen i form av ett 
examensarbete på juristlinjen av Therese Aspegren, och 
undersökningsmaterialet bestod av samtliga 
våldtäktsanmälningar i 5 olika polisdistrikt, totalt 239 
ärenden. I 12 procent av ärendena förekom anteckningar i 
akten som visade att polis och/eller åklagare uttryckligen 
misstänkte att anmälan var falsk.” 

I en annan större undersökning bestod undersökningsmaterialet av 
616 anmälningar från sex olika distrikt. I den undersökningen kom 
man fram till att 7 % av våldtäktsanmälningarna var att betrakta som 
falska eller felaktiga. 

”Därigenom kom det sammantagna 
undersökningsmaterialet att bestå av sammanlagt 616 
anmälningar. 
Antalet (genom överbevisning och/eller erkännande) 
konstaterat falska anmälningar var totalt 9 stycken, det vill 
säga 1,5 procent av anmälningarna. Till detta antal kommer 
34 fall, där orimliga och/eller motbevisade uppgifter talar 
för att den påstådda våldtäkten i vart fall inte gått till som 
målsäganden beskrivit den, vilket ger totalt cirka 7 procent 
falska och felaktiga våldtäktsanmälningar.” 

 
I dessa båda undersökningar framkommer att 7-12 % av 
anmälningarna är att betrakta som felaktiga eller falska. Räknar man 
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även in de falska anmälningar där ord står mot ord, så blir siffran av 
naturliga skäl avsevärt högre. 
Så om du läser eller hör en uppgift om att kvinnor aldrig ljuger om 
våldtäkter, misshandel och incestanmälningar, så finns det skäl att 
tänka efter en extra gång. 
 
Enligt en egen utredning som polisen gjorde av alla 
våldtäktsanmälningar i Örebro län 2004, så var närmare var femte 
(20 %) anmälan felaktig eller falsk. Samma antal falska anmälningar 
gäller fortfarande menar Robert Haslinger, som är chef på roteln 
grova brott hos Örebropolisen. Anledningarna kan variera, men 
enligt polisens egna uppgifter så kan det handla om kvinnor som vill 
hämnas, förklara bort en otrohet eller vill ha ut ekonomisk ersättning, 
skriver Nyheterna P4 Örebro den 25 maj 2007. 
 
Ett exempel är då en våldtäktsdömd man i Vallentuna friades i 
hovrätten januari 2010 sedan hans fru tagit tillbaka sina anklagelser. 
Hennes förklaring: Hon var arg för att  han sålt deras hus för billigt. 
I hovrätten berättade kvinnan att hon ångrade sig ganska snart, men 
eftersom allt växte och hon fick så mycket stöd vågade hon inte 
berätta att hon hade ljugit 

 
Även Inger Olsson som är polischef på barn- och sexualbrottsroteln i 
Halland tycker utvecklingen är oroande Allt fler polisanmäler 
våldtäkter på falsk grund - det menar i alla fall hon. Man hittar på om 
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oskyldiga pojkar som då får sitta anhållna. Det drabbar alla andra 
flickor och kvinnor som blir våldtagna och som ropar efter vår hjälp, 
säger hon vidare. 
 
De poliser som vågar prata om de falska anmälningarna berättar att 
de inte kan eller vågar säga det offentligt. "Du är hängd om du som 
polis säger något sådant", "Jag skulle inte få jobba med sådana 
ärenden om jag inte förbehållslöst tror målsäganden", "Ställer vi 
kritiska frågor till målsäganden blir det ett väldigt liv", är några av 
deras förklaringar. De få poliser som tidigare offentligt vågat vara 
kritiska har i vissa fall utsatts för hot och stark kritik från såväl av 
organisationer och privatpersoner som inom polisen.  
 
Andelen falska anklagelser kanske inte är försumbar - den kan vara 
över hälften 
I USA genomfördes en undersökning av 556 fall av påstådd våldtäkt 
utförd av flygvapnet ”The False Rape Allegation in the Military 
Community ”(1983). Där erkände 27 procent av kvinnorna, antingen 
före eller efter att ha genomgått lögndetektortest, att de hade ljugit 
om våldtäkten. Vid genomgång av de övriga fallen kom man med 
noggrant uppställda kriterier fram till att ytterligare 33 procent av 
anmälarna hade ljugit om våldtäkten. Man kunde dra slutsatsen att 
sammanlagt 60 procent av de studerade anklagelserna var felaktiga. 
 
En studie som gjordes vid Purdue University av 109 påstådda 
våldtäkter under en tioårsperiod i ett amerikanskt samhälle på 70.000 
invånare. I 45 fall - eller 41 procent - hade kvinnan till polisen 
erkänt att hon ljugit ihop anklagelsen och att någon våldtäkt aldrig 
ägt rum 
 
Enligt ännu en studie genomförd av en expertgrupp inom särskilda  
avdelningen för sexualbrott på den Nederländska allmänna 
åklagarmyndigheten. – Har anklagelser om sexuella övergrepp i 
vårdnadsmål visat sig vara obefogade i 95 % av fallen (November 
2008). Rapporten har utarbetats av holländsk nationell expertis. 
Gruppen  som arbetat för det holländska åklagarämbetet, har 
omvärderat komplexa, tvivelaktiga polisiära ärenden.  
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Rapporten kan laddas ner här:  
http://www.om.nl/publish/pages/98378/lebz_2.pdf 
 
I expertis gruppen har specialister från fyra discipliner samverkat. De 
har studerat dokumentationen och vittnesmålen i 42 fall av 
sexualbrott som anmäldes efter en skilsmässa.  
Och på grundval av sina slutsatser har man gått ut med allmänna råd 
till landets åklagare som hanterar dessa ärenden. I 95 procent (!) av 
dessa fall har experterna rekommenderat att åtalen genast läggs ner. I 
dessa fall har inte funnits tillräckliga bevis för övergrepp eller 
misshandel och expertgruppen konstaterade i samtliga dessa fall 
motsägelser, felaktigheter, omöjligheter och allvarliga brister. 
 
En annan svensk undersökning kallad  ”Magister Mattes 
undersökning” visar även den siffran 95 procent.  
 



 84 

Magister Mattes undersökning: 
 
1) Av 100 våldtäkter så blir det bara åtal i 5 fall. Resten av ärendena 
läggs ned. 
Källa: 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=242316&previou
sRenderType=1 
 
2) Av 67 anmälda våldtäkter i centrala Stockholm år 2001 gick bara 
3 till åtal. 
Källa:  
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_7105374.asp 
 
3) Av 54 våldtäkter i Skaraborg ledde 2 till fällande dom 
Källa:  
http://tv4.se/visa/?innehall=/lokalt/visa.asp!region=skaraborg$id=32
0400 
 
Sannolikt är alltså att 5 % av alla anmälningar om våldtäkt är 
sanna*. 95 % kan vara en falsk polisanmälning och 3% fall där 
gärningsmannen kommer undan. Sannolikheten styrks av 
rimligheten i förhållandet 50/50, där 50% fälls jämfört med 50% 
klarar sig. 
 
Resultat: 
95 % av alla anmälningar om våldtäkt är troligen falska. 
5 % är sanna. Av dessa 5% blir våldtäktsmannen fälld i 50% av 
fallen, alltså 2-3%. 
 
Beräkning: (5+3+2)/(100+67+54)= 4,52% 
Källa. Magister Matte 
 

Vilka utför och vilka drabbas av falska anklagelser ? 

Att bli anmäld på falska grunder är inget ovanligt i dagens Sverige. 
Undersökningar visar att det är oftast kvinnor som anmäler och i 
synnerhet är det pappor i skilsmässor eller vårdnadstvister som blir 
utsatta för anklagelserna. 
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Att bli utsatt för en falsk anmälan är ett hot. Dels är det ett hot mot 
den person som anmälan avser, men anmälan är också ett hot mot 
samhällets demokratiska principer. Det är också ett mycket allvarligt 
hot mot den enskilde individen. 
 

Vad krävs för att bli dömd ? 

För att bli dömd för brottet ”falsk angivelse” krävs 
 
* att den anmälde verkligen är oskyldig 
* dels att den som anmäler känt till den anmäldes oskuld 
* och dels att uppsåtet skall omfatta att få den anmälde fälld för brott 
 
Det räcker inte att en åklagare anser att angivelsen inte är tillräckligt 
grundad och därmed lägger ner förundersökningen. 
 
Skulle inte personen som anmälde ha insett att den anmälde var 
oskyldig, men hade skälig anledning att antaga att han var oskyldig, 
döms till ansvar för obefogad angivelse enligt samma paragrafs 
andra stycke. Det är alltså fråga om fall, där anmälningar gjorts på 
väldigt lösa grunder. Det räcker inte bara att anmälaren hade 
anledning att hysa tvivel om den anmäldes skuld, utan anmälaren 
måste ha haft en ganska stark anledning att anta att de begått de 
aktuella brotten. 

 
Straffsatserna för falsk angivelse är fängelse i högst två år eller, om 
brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Se lagen 
på hemsidan http://lagen.nu/ 
Straffsatsen för skadegörelse varierar mellan böter och fängelse i 
fyra år. I den meningen av att den engelska polisen blev bedragen, att 
många företag blev involverade och att viktiga hemsidor som 
myndigheterna bedömde som viktig journalistik blev förstörda, får 
det uppfattas att skadegörelsen skall bedömas som grov på grund av 
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det kulturella värdet. I synnerhet när också Sveriges regeringen 
vände sig till de utsatta för rådgivning. 
 

Påverkas närstående till de oskyldigt anklagade ? 

Även närstående blir naturligtvis påverkade och många känner sig 
lika kränkta som brottsoffret. Barn som bevittnat våld eller falska 
anklagelser mot närstående kan ha rätt till brottskadeersättning enligt 
de nya reglerna som trädde i kraft 15 november 2006. Om brottet är 
ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en 
närstående person har barnet rätt till ersättning.  
Med barn avses den som var under 18 år då brottet begicks. Staten 
har härigenom åtagit sig ett speciellt ersättningsansvar för barn, trots 
att barnet saknar rätt till skadestånd från förövaren. Med uttrycket 
"bevittnat brott" avses att barnet har sett eller hört den brottsliga 
gärningen. Framför allt är det den skada, kränkningen och fara som 
brottet kan antas ha skapat som ska betraktas.  
I det enskilda fallet krävs inte någon utredning om att en psykisk 
påverkan ha uppkommit, statens garantier gäller vid sidan av den 
ersättningen. Ansökan skall inlämnas skriftligen till 
Brottsoffermyndigheten. 
 
Socialtjänsten i kommunen har ansvar för att den som utsatts för 
brott och offrets anhöriga får stöd och hjälp. Det ansvaret omfattar 
numera uttryckligen barn som bevittnar våld eller andra övergrepp 
mot närstående vuxna.  
Våldsutsatta barn löper också större risk att bli kriminella vilket gör 
det viktigt att genast ta tag i problemet då barnet utsätts för en 
potentiell hot bild.  
Barnombudsmannen Lena Nyberg berättade i tidningen Brottsoffer, 
nr 5 år 2005, att Nationellt råd för kvinnofrid uppskattar att uppemot 
19.000 barn per år bevittnar våld i sitt hem.  
 

Finnas för- eller nackdelar med falska anmälningar ? 

En viktig nackdel är att brottsoffren inte omedelbart informeras om 
att de utsatts för en anmälan, utan det sker först om åklagaren eller 
polisen gör en förundersökning. Brottet kan alltså begås i det dolda 
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utan att motåtgärder kan sättas in. Detta medför att mörkerantalet 
sannolikt är mycket stort och det ger fog för att konstatera att 
kostnaden på cirka 100 miljoner kronor per år är en underskattad 
kostnad.  
 
I de fall där själva anmälan används som ett verktyg så kan de utsatta 
faktiskt vara utsatta i dubbel bemärkelse. Dels för att de utsatts för 
ett brott, och dels för att själva anmälan används ytterligare mot det 
utsatta för att ge sken av eller styrka en falsk anklagelse. 
En annan viktig nackdel är, att de kvinnor som till exempel verkligen 
blir utsatta av kvinnomisshandel eller våldtäkt drabbas, eftersom 
polisens resurser används på att utreda lögner. Men det viktigaste är 
nog, att tilltron till de kvinnor som blir utsatta minskar, eftersom 
polisen inte längre kan lita på vad en kvinna berättar. 
 
De falska polisanmälningarna slår hårdast mot dom som verkligen 
behöver polisens hjälp. De utsatta kvinnorna, och därför är det 
viktigt att lögnare blir avslöjade så att medvetenheten och kunskapen 
om falska polisanmälningar ökar. Det är viktigt att de verkliga offren 
får den hjälp och stöd som de såväl behöver, utan att behöva bli 
ifrågasatta. 
. 
En fördel är alltså att ju fler falska anmälningar som avslöjas, desto 
mera kunskap får polisen och kan agera mera korrekt från början. 
Polisens resurser kan fördelas på lämpligare sätt. 
 
Många fäder i vårdnadstvister drabbas av falska anklagelser just i 
samband med vårdnadstvisten. Det som jag kallar för MAS. I 
synnerhet incest anklagelser framkommer vid separationer. Det är då 
som mammorna upptäcker något som de under tiden de bott och levt 
med mannen inte märkt något utav. En annan fördel kan därför vara 
att det går att avslöja anmälaren som oftast har andra dolda syften 
och att dessa egentliga syften kan synliggöras. 
 

Vilka drivkrafter finns för att ljuga för polisen? 

Går det att förstå varför vissa kvinnor klarar av att sitta och ljuga en 
polis rakt i ansiktet?  
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Att använda sig av lögnen som maktmedel för att åstadkomma en 
fördel till sin egen förmån beskrivs idag som den 8:e härskartekniken 
och har utvecklats av YakiDa. 
I de övriga fallen som beskrivs ovan så har drivkrafterna varit 
alltifrån svartsjuka, psykisk sjukdom, hämnd till egen ekonomisk 
vinning. Men dessa drivkrafter slutar oftast med lögnen som teknik. 
Amerikanska forskare har konstaterat att 60 % av 
våldtäktsanmälningarna var falska. Journalister har kommit fram till 
50 %. De syften som forskarna angav var att 20% handlade om 
hämnd, 20 % handlade om att kompensera egen skuld och skam, 12 
% handlade om att dölja otrohet och 9% handlade om mental 
störning. 
 
Även hat går många gånger att förklara, om det inte är orsakat av 
psykisk sjukdom. Hat som drivkraft kan vara förödande och starkare 
än de övriga drivkrafterna. Ett forskarlag i England med Bassem 
Habeeb vid Hollins Park Hospital menar, att Adolf Hitlers judehat 
finns i syfilis-teorin. Adolf Hitler ska, enligt uppgifter ha fått 
könssjukdomen syfilis från en judisk prostituerad i Wien år 1908 och 
Hitler ägnar sedan hela 13 sidor åt sjukdomen som han kallar "den 
judiska sjukan" i sin bok Mein Kampf. Teorin stöds även av 
anteckningar från Hitlers personlige läkare Theo Morell som 
antecknade att Hitler led av hudproblem, humörsvängningar med 
våldsinslag, storhetsvansinne, mani och paranoia, vilket är typiska 
drag på sviter efter obehandlad syfilis. 
 

                         Foto: Theo Morell 
 
Motsvarande kvinnliga karaktär möter man i den svenska 
feminismens förebild Valerie Solanas som skrev det feministiska 
manifestet SCUM.  
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Författaren Valerie Solanas (1936 -1988) var feministisk teoretiker 
och levde som prostituerad och knarkare under stora delar av sitt liv.  
Till skillnad mot sin kvinnliga motsvarighet så försökte Adolf Hitler 
ändå lösa problemet med alternativa metoder. 1941 beställde Hitler 
en sexdocka i syfte att begränsa alla de könssjukdomar som florerade 
bland de tyska soldaterna. 
 
Både Adolf Hitler och Valerie Solanas var författare som bägge 
förespråkade utrotning av människor. I SCUM-manifestet står det 
följande  
 

"Barnapappan är en slug, lismande schimpans, som i en 
epok av jämställdhetssträvanden kan ta makten över 
reproduktionen från oss kvinnor. Mansidioterna blir våra 
bästa allierade. Vi måste se till att spela ut dem mot 
barnapapporna, för att förlöjliga och förnedra 
barnapapporna så mycket som möjligt. Barnapappan är vår 
farligaste fiende, han inser vilka vi är och vad vi står för. 
Han arbetar natt och dag, politiskt och juridiskt, privat och 
offentligt, för att få kontroll över reproduktionen inte bara 
inom familjen utan också bortom den. Han skyr inga medel, 
precis som vi. Barnapappan har insett vad det handlar om - 
en strid på liv och död, pappan är vår intelligentaste och 
farligaste fiende, han måste förintas med alla till buds 
stående medel." 

 
Valerie Solanas feministiska manifest SCUM hyllas också av ROKS, 
riksorganisationen för kvinnojourer. Deras företrädare Ireen von 
Wachenfeldt bekräftade också sin uppfattning att "Män är djur" och 
att "Män är värre än djur".  
 
ROKS uppfattning är dock inte unik. Redan på 1500 talet hölls en 
rättegång mot råttor i Frankrike. Advokaten Bartholomé Chassenée 
blev berömd då han insåg att allt pekade på att hans klienter var 
skyldiga och att de hade ryktet mot sig eftersom skörden var 
förstörd. Men advokaten Bartholomé lyckades med att förhala 
rättegången flera gånger med olika motiveringar. Bland annat 
menade han, att en enda kallelse till rättegången inte räckte eftersom 
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råttorna var spridda över landet och hade lång resväg. Domaren 
godkände hans argument.  
Den läxan lärde sig rättsväsendet och redan år 1903 avrättades i New 
York elefanten Topsy med växelström av uppfinnaren Thomas 
Edison inför en publik på 1 500 personer. Topsy hade dödat en 
djurskötare som försökte mata den med en glödande cigarett. 
Därefter år 1916 hängdes en annan elefant också utan föregående 
rättegång. Hängningen skedde i den amerikanska staden Erwin efter 
elefanten trampat ihjäl sin vårdare. Många menar på att det svenska 
rättsystemet är på samma nivå när det gäller falska polisanmälningar 
och värderingen av män, vilket kan bekräftas av förre 
Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström som meddelade att 
svenska män nu är som Talibanerna i Afghanistan.  
 

 
Foto: Elefanten Topsy till vänster hade träsandaler med kopparsulor 
och anslutna elektroder 
 

Varför talas det inte om falska anmälningar ? 

Det är inte politiskt korrekt och idag finns det få politiker som vågar 
ta tag i problemet. Hade det däremot varit män som stått för 
huvuddelen av utförandet av falska polisanmälningar hade 
motåtgärderna förmodligen sett helt annorlunda ut. Idag finns inte 
ens några motåtgärder. 
 
De utsatta/de polisanmälda blir inte ens informerade så att brottet 
kan bli avslöjat. Jämför det med skillnaden av att om någon begär en 
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kreditupplysning om en annan person så måste de omfrågade bli 
informerade om vem som begärt ut upplysningen. 
 
I Sverige upplever människor otrygghet och känner rädsla för att 
utsättas för brott. Det är kränkande att behöva anpassa sitt liv av 
rädsla för att utsättas för detta brott. Mot denna bakgrund är det 
anmärkningsvärt och oacceptabelt att ingen politiker kan/vill arbeta 
för att öka tryggheten i vårt land. 
 

Vad göra för att minska antalet falska anmälningar ? 

I Sverige har man börjat tillämpa metoden att brottsoffer och 
brottslingen träffas så att brottslingen blir medveten om vad den 
orsakat för skador. Kränkningarna kan i vissa fall då kännas 
mildrande om de som ljugit för polisen går tillbaka och ber om 
förlåtelse, och att brottsoffren får se och höra hur brottslingen ber 
polisen om ursäkt. 
 
En annan åtgärd skulle kunna vara att omgående informera de 
utsatta/ de polisanmälda så att brottet kan bli avslöjat. Det är viktigt 
att det informationen sker skyndsamt så att inga bevis hinner 
förstöras eller försvinna.  
 
I särskilda fall så skulle en annan åtgärd också kunna vara att en 
rättspsykiatrisk undersökning genomförs med syftet att ta reda på om 
anmälan genomförts under allvarlig psykisk störning. Grundtanken 
är att om anmälaren varit sjuk så ska hon inte ställas till svars för 
sina falska anmälningar.  
De flesta som genomgår en paragraf 7-undersökning har eller får 
någon typ av psykiatrisk diagnos, även om bara hälften blir dömda 
för vård. Har en person en psykossjukdom anses hon lida av en 
allvarlig psykisk störning. Till exempel kan hon ha paranoida 
vanföreställningar, kan höra röster, ha hallucinationer eller andra 
störningar som får personen att agera onormalt. Personen har helt 
enkelt tappat verklighetsförankringen.  
 
En paragraf 7-undersökning är den så kallade "lilla 
sinnesundersökningen" och tar cirka 1.5 till 2 timmar att genomföra. 
Det kan räcka med att man vet att personen tidigare haft psykiska 
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besvär eller att det verkar som att personen inte verkar må så bra. 
Kommer man då fram till personen har psykiska besvär kan med 
fördel en stor psykiatrisk undersökning användas, så kallad RPU.  
 
Själva tillvägagångssätt med att utföra flera anmälningar, istället för 
en, är ett vanligt mönster vid falska polisanmälningar och borde vara 
en indikator på att allt inte står rätt till hos personerna.  
 
Det är också viktigt att sprida informationen till exempel i skolor, 
kvinnojourer och fängelser. Särskilda kurser och studiecirklar skulle 
kunna anordnas för att diskutera de strukturer i samhället som skapar 
detta imaginära maktverktyg. 
 
De juridiska förutsättningarna måste också bli likvärdiga. En obalans 
i rättssystemet med olika förutsättningar ger utrymme för att en part 
kan känna trygghet i att använda systemet till sin egen fördel, utan 
att bli drabbad av någon eftergift. Lagen och tolkningen av innehållet 
måste vara lika, oberoende av vilka personer som är inblandade.  
 
Kvinnojourerna runt om i landet gör ett fantastiskt arbete, många 
gånger friviligt och utan ekonomisk ersättning. Hjälpsökande som 
vänder sig till kvinnojourerna måste kunna känna förtroende för att 
det är seriösa personer bakom organisationerna. I synnerhet när de 
hjälpsökande är utelämnade och i svåra situationer.  
Idag saknas det rutiner för falska anmälningar och oftast vet man inte 
hur man ska hantera bedragare. Kvinnojourerna behöver få rutiner 
och verktyg som gallrar ut element som ljuger. 
 
I samband med att någon person avslöjas som bedragare kan det 
förslagsvis även finnas en slags "Haveri- eller Lögnkommission som 
analyserar vad som fått personen att göra en falsk anmälan, eller 
ljugit för myndigheterna. 
 
Jourerna kan inte ha medlemmar som ägnar sin tid till att trakassera, 
förtala, hota, ljuga för polisen och förstöra för både mammor, barn 
och företag. Annars blir inte kvinnojourerna trovärdiga. 
Hjälpsökande måste kunna känna trygghet med att möta 
professionella människor.  
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Att inte ta tag i problemet med falska anmälningar är att svika dom 
som verkligen behöver skydd och stöd. Kvinnojourerna behöver 
stöd, riktlinjer och kunskap för att kunna ge de mest utsatta 
kvinnorna och barnen den hjälp och de stöd de såväl behöver. De är 
rädda för att inte bli tagna på allvar.  
 
Det kan också vara lämpligt att det upprättas databaser som både 
kvinnojourer och polisen får tillgång till. I dessa kan det finnas 
uppgifter på vilka kvinnor som ljuger för myndigheterna, Kanske 
kan Yakidas modell ”Bratts Trattmodell”  vara ett lämpligt verktyg,. 
 

Källa: Yakidas modell ”Bratts Tratt” 
 
Vi kan inte blunda längre och måste våga tala om allvarliga problem. 
Framför allt så har allmänheten rätt att få bli upplysta om 
konsekvenser, kostnader och ges möjlighet att diskutera de 
förändringar i samhället dessa falska polisanmälningar innebär. En 
förändring är till exempel att polisen inte kan utnyttjas fullt ut och 
onödig tidspillan läggs på fel resurser.  
 
Det är också viktigt att polisen får reda på vilka kvinnor som ljuger 
och sprider falska anklagelser, som till exempel barnsex, pedofili 
eller barnporr.  
En polisen har uppgett, att avslöjandena som finns på Yakida är en 
mycket värdefull information och är tacksam att det avslöjas vilka 
kvinnor som sprider falska rykten. Det ovanliga är, att de avslöjade 
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ryktesspridarna är kvinnor som påstår sig vara misshandelsoffer med 
egna bloggar.  
  
Att problemet med falska polisanmälningar är komplicerat styrks av 
Aftonbladet som räknar fel i sin statistikredovisning den 15:e 
oktober 2007. 
Tidningen anger nämligen, att det totala antalet anmälda våldtäkter 
år 2006 till 4 208 st. Av dessa leder 12% till åtal (4208*12%=505 
st). Av dessa leder sedan 78% till fällande dom (505*78%=394 st). 
Och 394 fällande domar är 56% mer än 252 stycken, som 
Aftonbladet felaktigt anger. Dessutom råkar färgerna i tårbitarna 
hamna fel  , men korrekt redovisning borde varit enligt denna figur.  
 

Källa: http://www.aftonbladet.se/wendela/article1012091.ab 
 
Med sådana här metoder försöker media förstärka sina budskap för 
att lura läsarna.  
 
Liknande vilseledande information vidarebefordras av kvinnojourer 
till tingrätterna för att påverka domstolarna till kvinnornas förmån. 
Kvinnojouren i Huddinge och deras representant Laila Leyman har 
till exempel genomfört sådan lobbyverksamhet till nämndemännen i 
domstolar. 
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Under korrekta omständigheter och allt fungerar som det ska, så ska 
100% av alla polisanmälningar leda till fällande domar.  
Av till exempel alla anmälningar om våldtäkt så leder endast 9,4% 
(394/4208=9,4%) till fällande domar. Det är orimligt att ett 
rättssystem accepterar en avvikelse på 90,6%, (100-9,4=90,6%). 
 
Kursverksamheter med Genusvetenskaplig inriktning och 
polishögskolan borde analysera och dra slutsatser över fenomenet 
falska anmälningar och dess betydelse för samhällsutvecklingen. 
Rättsväsendet måste få kunskap vilka strukturer och samband som 
utvecklar och ligger bakom kvinnors brottslighet och benägenhet att 
ljuga för polisen. Enligt forskaren Eva Diesen beräkningar så 
uppfattas att 87 procent av anmälningarna kunna vara falska 
eftersom de inte leder till åtal. Korrekt statistik behövs därför som 
beslutsunderlag. 
Det kan vara samma samband som orsakar falska polisanmälningar 
som förklarar Knutbymorden. "När man lever i en bubbla enligt helt 
egna regler kan det orimliga verka helt logiskt." Så förklarar Eva 
Lundgrens bok "Knutby-koden" hur mordet i församlingen kunde 
ske. 
 
Åtgärder måste vidtas för att minska antalet falska anmälningar, 
annars kan aldrig rättssystemet nå målet med 100%. Om 
rättssystemet istället accepterar att målet aldrig kan uppnås, är det 
rimligt att begära att systemet redovisar vad medborgaren kan 
förvänta sig av rättsystemet, eller åtminstone vidtar åtgärder för att 
sträva efter målet på 100%. Därför att medborgarna vill ha ett 100% 
säkert rättssystem och betalar för det.  
 
Många anser därför, att falska polisanmälningar är det tydligaste 
tecknet på ett hot mot demokratin eftersom anmälningarna är ett 
bedrägeri mot den folkvalda institution som folket måste kunna ha 
förtroende för. För den som ljuger för polisen och gör en falsk 
anmälan visar ett förakt mot alla dom som verkligen behöver 
polisens hjälp.  
Man kan påstå, att falskanmälarna skrattar och spottar åt andra 
verkligt drabbade, för sin egen vinning skull. 
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Tar inte myndigheterna falska polisanmälningar på allvar och vidtar 
kraftiga motåtgärder, kan aldrig 100% rättsäkerhet uppnås och heller 
inte ens komma i närheten. 
Tänk på det nästa gång du läser om en kvinna som har blivit 
våldtagen på riktigt eller när du själv råkar illa ut och behöver hjälp, 
och polisen inte kommer i tid.  
 
 
Kostnadsberäkning av falska anklagelser om sexualbrott  
 
Enligt en egen utredning som polisen gjorde av alla 
våldtäktsanmälningar i Örebro län 2004, så var närmare var femte 
(20 %) anmälan felaktig eller falsk. Samma antal falska anmälningar 
gäller fortfarande menar Robert Haslinger, som är chef på roteln 
grova brott hos Örebropolisen Anledningarna kan variera, men enligt 
polisens egna uppgifter så kan det handla om kvinnor som vill 
hämnas, förklara bort en otrohet eller vill ha ut ekonomisk ersättning, 
skriver Nyheterna P4 Örebro den 25 maj 2007. 
 
Även Inger Olsson som är polischef på barn- och sexualbrottsroteln i 
Halland tycker utvecklingen är oroande Allt fler polisanmäler 
våldtäkter på falsk grund - det menar i alla fall hon. Man hittar på om 
oskyldiga pojkar som då får sitta anhållna. Det drabbar alla andra 
flickor och kvinnor som blir våldtagna och som ropar efter vår hjälp, 
säger hon vidare. 
 
De poliser som vågar prata om de falska anmälningarna berättar att 
de inte kan eller vågar säga det offentligt. "Du är hängd om du som 
polis säger något sådant", "Jag skulle inte få jobba med sådana 
ärenden om jag inte förbehållslöst tror målsäganden", "Ställer vi 
kritiska frågor till målsäganden blir det ett väldigt liv", är några av 
deras förklaringar. De få poliser som tidigare offentligt vågat vara 
kritiska har i vissa fall utsatts för hot och stark kritik från såväl av 
organisationer och privatpersoner som inom polisen.  
 
Här kommer därför en beräkning son grundar sig från uppgifter från 
polisen och Brå (Brottsförebyggande rådet): 
 
- Under 2009 anmäldes 15 500 sexualbrott 
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- I 22 procent av sexualbrottsfallen kan en person bindas till brottet 
- Under 2009 lagfördes nära 1 100 personer för sexualbrott som 
huvudbrott 
 
Från polisen fås följande fakta:. 
- "De flesta anmälda våldtäkter där gärningsmannen är okänd är 
uppdiktade" 
 
Beräkning: 
1) Andel skyldiga av alla anmälningar: 
1100/15500 = 7,0% 
100-7,0% = 93 % ...(Skyldiga som oskyldiga som ej lagfördes)..(A) 
 
2) Andel skyldiga som kom undan: 
22-7 % = 15 %...(Observera 15% och 85/15 regeln) 
 
3) Andel som ej kan bindas till brottet: 
100 – 22% = 78%...OBS. Polisens uttalande; ".gärningsmannen är 
okänd är uppdiktade" 
 
4) Antal påstått skyldiga där en person kan bindas: 
15500 * 22% = 3410 stycken 
 
5) Andel fällda av de påstått skyldiga: 
1100 / 3410 = 32,3 % 
100 – 32,3 = 67,7 %....(Andel påstått skyldig som frikändes)....(B) 
 
6) Det som skulle kunna gå att betrakta som falskt anmälda blir då: 
(A + B) / 2 = (93 + 67,7) / 2 = 80% 
 
Resultat: 
Det går alltså att anta att 80 % av alla de 15.500 anmälningarna är 
falska, närmare sagt 15.500 * 80% = 12.400 stycken 
 
Om man nu antar att varje falsk anmälan kostar 10 000 kr så blir det 
en årlig kostnad på 124.000.000 kr. (124 miljoner kronor) 
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Källor: 
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=8&module_inst
ance=2 
 http://gt.expressen.se/nyheter/1.722367 
 

 
 
Beräkning av Jämställdhetsindex och jämställdhetsgrad 
 
Det har tidigare varit svårt att beräkna fram något mått som beskriver 
fördelningarna av arbetsinsatser, vinster och lönesituationen mellan 
könen inom företag och myndigheter. 
 
Ett företags ekonomiska resultat måste balanseras in i utvärderingen 
för att kunna beräkna om företaget har råd att vara jämställt, annars 
kommer inte företaget att fungera i en marknadsekonomi. Tidigare 
kända beräkningar av jämställdhetsindex tar inte hänsyn till denna 
förutsättning. Yakida har nu utvecklat metod och beskrivning av ett 
jämställdhetsindex som även tar hänsyn till den lönsamhet som de 
bägge könen separat bidrar med utifrån deras inbördes möjligheter 
och arbetsinsatser. Resultatet av indexberäkningen visar hur hög 
jämställdhetsgrad (0%-100%) som har uppnåtts. Jämställdhetsgraden 
beror alltså på storleken av jämställdhetsindexet som däremot kan få 
vilket värde som helst. 
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Beräkningen av jämställdhetsindexet och jämställdhetsgraden kallas 
för Gi-metoden. 
 

Källa: Excell fil med Gi-metoden från YakiDa 
 
 
Indexet beräknas utifrån kända marknadsförutsättningar, nämligen: 
 
1) Arbetar man fullt 100 % arbetstid så får man full lön. 
2) Arbetar man deltid får man motsvarande andel av den 100 % 
lönen baserad på arbetsinsatsen. 
3) Är man sjukskriven reduceras lönen enligt gällande sjukregler. 
4) Beräkningen reducerar risken för felberäkning pga ålder eller 
andra svagheter, men formeln bereder möjlighet att lägga in även 
dess parametrar. 
 
I ett fullständigt jämställt företag så blir index exakt 100 %. Det 
spelar alltså ingen roll om index blir mer än 100 % eller får ett 
negativt värde, utan det är själva avvikelsen som visar storleken på 
ojämställdheten.  
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Genom denna matematiska konstruktion kan ojämställdheten 
balanseras genom olika insatser på företaget och varje insats 
utvärderas. 
 
Utifrån parametrarna för varje respektive företag kan detta index 
beräknas genom att först beräknas idealförhållandet då det råder ett 
50/50-förhållande till vilket ställs den verkliga situationen för 
företaget och den verkliga situationens parametrar. 
De faktorer som i exemplet nedan reducerar index, är det faktum att 
andelen kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män och har 
andra ledigheter vilket påverkar företagets lönsamhet och möjlighet 
att fungera i en marknadsekonomi. 
 
Det är dessutom fullt möjligt att bygga ut indexet och lägga till 
ytterligare värderingsfaktorer som påverkar jämställdhetsgraden: 
 
- Jämställdhetsplan 
- Yrken 
- Ledning 
- Chefskap 
- Ohälsa 
- Föräldraskap 
- Trygghet 
 
För beräkning av en offentlig myndighets jämställdhetsindex så 
beräknas detta på samma sätt, men med skillnaden av att 
lönsamhetsunderlaget ersätts med inversen av lönsamhetsunderlaget. 
Detta eftersom principen för en myndighet är att inte vara 
vinstgivande utan i stället spara pengar. 
 
Pröva själv jämställdhetsindexet som kan beräknas och användas 
direkt i excellfil som ser ut så här. 
Det går att ladda ner filen från hemsidan YakiDa: 
 
http://www.yakida.se/jamindex.html 
 
 
 
 



 101

Beskrivning av index enligt Gi-metoden. 
Parametrar: 
Lönsamhet = Inkomster - utgifter 
Inkomster = 
Försäljning/(antQ/(antQ+antM)+antM/(antM+antQ))*(antQ*(1-
(sjuktalQ+DeltidQ+ÖvrtidQ))/antQ*antM*(1-
(sjuktalM+DeltidM+ÖvrtidM))/antM) 
Utgifter = antQ*LönQ+antM*LönM 
 
Lönsamhet = 
Försäljning/(antQ/(antQ+antM)+antM/(antM+antQ))*(antQ*(1-
(sjuktalQ+DeltidQ+ÖvrtidQ))/antQ*antM*(1-
(sjuktalM+DeltidM+ÖvrtidM))/antM)-(antQ*LönQ+antM*LönM) 
 
- Försäljning = Antal kronor. Antag 1000 kr 
- Antal Q = Antal kvinnnliga arbetstagare 
- Antal M = Antal manliga arbetstagare 
- Lön Q = Månadslön totalt för kvinnliga arbetstagare 
- Lön M = Månadslön totalt för manliga arbetstagare 
- Sjuktal =Andel sjuka dagar per år 
- Övrig ledighet =Andel lediga dagar per år 
- Deltid =Andel ledig av arbetstid 
 
 
 
Könsindex - Jämställdhet och makt i grupp och i samhälle 
 
YakiDa har inspirerats av det internationella och kända "The Global 
Gender Gap Report" från World Economic Forum, som ger Sverige 
den högsta jämställdhetsrankningen i världen. Undersökning 
utvärderar bland annat följande: 
 
- Ekonomiskt deltagande och möjligheter. 
- Utbildningsnivå. 
- Hälsa och överlevnad. 
- Politiskt inflytande. 
 
I Sverige har bland annat Swedbank konstruerat ett 
jämställdhetsindex där man granskar och rangordnar de svenska 
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företag som är registrerade på OMX-börsen. På Swedbank är 68% av 
de anställda kvinnor och man anser sig själva som mycket 
jämställda. Försäkringsbolaget Folksam redovisar i sitt årliga 
jämställdhetsindex en liknande beräkning som Yakida, men studerar, 
liksom Swedbank, bara ledningsfunktioner i svenska börsbolag. 
 
Det finns ändå ingen känd övergripande studie som även innehåller 
en metod för en samlad analys av jämställdhet och makt och de 
viktigaste faktorer som beskriver det som utgör den upplevda 
jämställdheten inom olika länder. Det går heller inte att beskriva 
jämställdhet utan att ta hänsyn till de viktigaste parametrar som 
betyder något för den enskilda medborgaren i varje land. Man måste 
alltså ta med så många parametrar som möjligt för att ge ett rättvist 
värde på jämställdheten globalt sett. Därför har YakiDa utvecklat det 
första könsindex, eller Genderindex, som kan användas för vilket 
land som helst och där varje land har sina egna värdegrundande 
parametrar. Sverige till exempel, har 50 stycken värdeparametrar. Ett 
annat land kanske har färre och andra parametrar. Varje lands 
resultat kan sedan jämföras med varandra eftersom resultatet blir 
uttryckt i endast ett tal för makt respektive samhällsfördelar. 
 
För att dessutom få en så verklig bild av jämställdheten så måste 
även maktparametrar kopplas ihop med jämställdhetsbegreppet. Man 
kan nämligen ha en fullvärdig jämställdhet utan att inneha någon 
makt. Och ena könet kan på samma sätt ha makt, utan att det 
existerar jämställdhet. Detta synsätt kräver att just dessa 
värderingsparametrar kopplas ihop, och YakiDa har lyckats med 
detta. 
 
Syftet med denna studie och modell är att demonstrera samhällets 
verkliga jämställdhet och maktförhållanden utifrån vad som 
framkommit i media som jämställdhetsparametrar under cirka de 
senaste 10 åren. Studien har också gett en modell som med fördel 
kan användas både för nationell nivå som på grupp/företags eller 
organisationsnivå. Modellen är byggd med öppen källkod och kan 
därför med lätthet anpassas och byggas om efter nya förutsättningar. 
Copyright gäller för modellerna men de får användas fritt om 
www.yakida.se anges som hänvisning. 
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Pröva själv könsindexet som kan beräknas och användas direkt i 
excellfil som ser ut så här. 
Filen går att ladda ner från hemsidan YakiDa 
 

Källa: http://www.yakida.se/jammakt.html 
 
Metod  
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Den övergripande metoden är endast för nationell nivå men kan med 
fördel användas som verktyg i jämförelse mellan olika länders 
jämställdhetsutveckling. Metoden innebär, att det kön som har en 
övervägande andel för en viss värdeparameter ges ett värde, en etta 
och annars en nolla. Detta gäller varje enskild parameter både för 
begreppet jämställdhet som för makt, se bilden nedan och även 
metodbeskrivningen. Därefter beräknas fördelningen av de båda 
summorna. Metoden blir exakt då modellen genast ger utslag om ena 
könet skulle vara överrepresenterat med bara en procent. På samma 
sätt visar därför metoden inget utslag då det råder ett rättvist 
50%/50% förhållande. 
 
Det verkliga exemplet som visas här och på YakiDa använder 
verkliga andelar och gav resultatet: 
 
- Sverige är ett kvinnodominerat land där kvinnor har 55 % mer makt 
och inflytande än män. 
- Sverige är ett kvinnodominerat land där kvinnor har 66 % mer 
samhällsfördelar än män.  
 
 
Att studera fördomar och attityder 
 
Det är uppenbart att båda könen upplever att de är utsatta för olika 
slag fördomar och attityder.  Människor har många gånger också en 
okunskap om sina egna attityder. 
Det finns därför ett behov av att bland annat tryggt, anonymt, snabbt 
och effektivt kunna dokumentera sina egna attityder utifrån hur man 
kan uppfattas av omgivningen.  
Yakida har därför gjort en fri matematisk tolkning och 
vidareutveckling av en metod som från början har  utvecklats av 
Uppsala universitet . 
Läs mera på www.projectimplicit.net/implicit/sweden och Uppsala 
universitet 
Det finns inga rätta eller felaktiga svar utan det är din personliga 
uppfattning som ska beräknas och  jämföras med utfallet med en 
referensgrupp. 
 
Modellen kan sparas ner gratis från  http://yakida.se/fordom.html 
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Källa: www.yakida.se 
 
Genom att ställa ett antal frågor och gradera dessa i relation till 
referensgruppen kan man få en bild om någons attityder. Frågorna 
behandlar följande: 
 
- Diskriminering av män är inte längre ett problem 
- Det är ovanligt att män behandlas förnedrande i reklam 
- Samhället bemöter män och kvinnor på lika villkor 
- Regeringen ger mansfrågor för stor plats 
- Mansrörelsen fyller ingen funktion och borde avskaffas 
- Det är lätt att förstå mansgruppers synpunkter 
- Läroplanen bör ändras med hänsyn till pojkars behov 
- Bättre åtgärder bör vidtagas för att uppnå jämställdhet på 

arbetsplatser 
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Till alla studenter på högskolor och universitet i Sverige !!! 
 
Följande har bland annat uttalats av socialdemokratiska och 
feministiska representanter som Mona Sahlin, Claes Borgström och 
från Feministiskt initiativ Gudrun Schyman. 
Sprid detta vidare till så många ni kan. 
 
 
Glöm aldrig dessa uttalanden: 
 
- "Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats 

med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet", 
Integrationsministern Mona Sahlin.  

 
- "De närmaste fem åren skall alla vita, långa, heterosexuella, 

blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år ställas längst ner i 
anställningshierarkin, i universitetskorridorerna, på 
tidningsredaktionerna och i bolagsstyrelserna.", 
Kurdo Baksi i SvD den 9/1 -09. Bror till ordföranden för 
Socialdemokratiska kvinnoförbundet och före detta 
socialdemokratiska riksdagsledamoten Nalin Pekgul  

 
- Kvinnor har ett helhetsperspektiv i större utsträckning än vad 

männen har. 
Socialdemokraten Annika Billström, gatu- och 
fastighetsborgarråd i Stockholm 

 
- Svenska män är som talibaner och Carl Bildt sysslar med ren 

könsdiskriminering, 
Lär även ha uttalat att "Den som vill vara som en man har inte 
några ambitioner". 
Socialdemokratiske jämställdhetsministern Claes Borgström.. 

 
- Kvinnor som ligger med män är könsförrädare. 

Feministiskt initiativ och homosexuella Tiina Rosenberg 
 
- Män borde inte få använda datorer. 

Ulla Inezdotter, ordförande för kvinnojouren i Helsingborg  
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- Män borde inte vistas ute i det offentliga rummet. 
Stina Jeffner, doktor i Sociologi vid Uppsala Universitet och 
Roksordföranden Ireen von Wachenfeldt...  

 
- Män borde inte få arbeta på dagis. 

Ulla Inezdotter, ordförande för kvinnojouren i Helsingborg,  
 
- Män ska beläggas med extra mansskatt.  

Gudrun Schyman, år 2004 
 
- Män jämställs värre än djur och som talibaner i Afghanistan. 

Gudrun Schyman + Roksordföranden Ireen von Wachenfeldt + 
Jämställdhetsminister Claes Borgström + konstnären Johanna 
Rytell 

 
- Beslut fattade av endast män borde förbjudas i lag. 

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, år 2010. 
Makthandboken, sidan 1.  

 
- Män använder sig av härskartekniker 

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, år 2010. 
Makthandboken, sidan 11,  

 
- Socialdemokratiska Margareta Winberg, tidigare 

jämställdhetsminister och f.d vice statsminister 
- "Underligt att inte fler kvinnor hatar män", 
- "Männen begår brott och fokus måste naturligtvis sättas på 

det kön som bär skulden". 
- "Jämställdheten får svenska män att slå". 
- "Alla män är potentiella våldtäktsmän" 
- "Männen kostar sjukvården mer än kvinnorna". 
- "Varför kan inte ni berätta om männen som talibaner eller 

allmänt otrevliga typer? 
 
- Den svarta mannen är alltid den vita kvinnans slav. 

Mona Näslund, Domsjö, år 2007 
 
- Herrarna skall försvinna, dom skall brinna i brasan. 
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ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige. 
Kampsång år 1994 

 
- "Det är inte ofta man blir så lycklig av besinningslöst våld som 

när man läser Valerie Solanas SCUM Manifest". 
Författaren Aase Berg, år 2003....  

 

 
 
 
 
Utveckling av de ursprungliga fem härskarteknikerna 
 
Yakida har också utvecklat beskrivningen av härskartekniker med 
den 8:e, 9:e och 10:e tekniken, nämligen lögnen, flykten och skriket. 
 
Härskarteknik myntades av den norska socialpsykologen Berit Ås år 
1976 och syftar på olika sociala och retoriska manipulationer som en 
dominant grupp använder förr att behålla sin position (i en synlig 
eller osynlig hierarki) gentemot personer från andra grupper. 
Begreppet härskarteknik används främst inom feminismen där det 
räknas som en viktig faktor i upprätthållandet av 
könsmaktsordningen.  
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Genom att lära sig härskarteknikerna kunde kvinnor, enligt Ås, stötta 
varandra offentligt på ett diskret sätt, genom att hålla upp aktuellt 
antal fingrar för att signalera vilken av härskarteknikerna som var i 
användning för tillfället. 
 
1. Osynliggörande 
Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att 
ignorera dem. Exempel: Någon tar upp det du just sagt som om det 
vore en egen idé eller tar ordet trots att du just börjat prata. På ett 
möte börjar de andra skrapa med stolarna, bläddra i sina papper, 
viska eller gäspa när du får ordet. 
 
2. Förlöjligande 
Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller 
person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom 
att använda slående men ovidkommande liknelser. Även att inför 
grupp anmärka på persons yttre är ett sätt. Exempel: En kollega 
skrattar åt ditt uttal och säger att du låter som en person i en kul tv-
serie (när du hade något viktigt att säga). 
 
3. Undanhållande av information 
Att utestänga någon eller marginalisera dennes roll genom att 
undanhålla den väsentlig information. Exempel: Du förstår att dina 
kollegor haft ett möte där du borde ha varit med. Beslut som skulle 
fattas på ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, 
där inte alla berörda haft tillträde. 
 
4. Dubbelbestraffning 
Att försätta någon i en situation där personen nedvärderas och 
bestraffas oavsett vilket handlingsalternativ den väljer. Exempel: Du 
är noggrann med dina arbetsuppgifter. Då ser chefen det som om 
inget blir gjort. Om du snabbar på får du höra att du slarvar. En man 
beskylls för att inte ta ansvar för hem och barn, gör han det så 
beskrivs han som omanlig. En kvinna som väljer att vara hemma 
med sina barn före att gå på ett kvällsmöte betraktas som oseriös, går 
hon på mötet får hon höra att hon är en dålig mamma. 
 
5. Påförande av skuld och skam 
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Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att 
något de utsätts för är deras eget fel. Detta sker ofta genom en 
kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning. Exempel: 
Trots att du inte informerats om det där mötet får du höra att du själv 
borde tagit reda på när det var. Ingen lyssnar på vad du säger på 
mötet och du känner att du uttryckt dig på ett dumt eller otydligt sätt. 
En kvinna/man som sextrakasseras har sig själv att skylla med tanke 
på det sätt som hon/han klär sig. 
 
6. Objektifiering av kvinnors/mäns kroppar 
Att kommentera eller diskutera kvinnors/mäns utseende i irrelevanta 
sammanhang. 
 
7. Våld eller hot om våld 
Att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, 
eller att visa att den möjligheten finns. 
 
8. Lögnen,.......Utvecklad av Yakida 
Att använda lögnen som ett maktstyrmedel för att utöva kontroll eller 
påverka sin egen eller andra individers situation. Används oftast för 
att förstärka en felaktig bild eller situation. Denna härskarteknik 
används till exempel alltid vid falska polisanmälningar. 
 
9. Flykten,.......Utvecklad av Yakida 
Att fly undan ett ansvar och påföra samma ansvar på annan person. 
Används oftast som ett maktstyrmedel för att bibehålla den egna 
kontrollen och för utsätta annan person för oriktiga krav och/eller 
åligganden. 
Denna härskarteknik används till exempel vid mobbing för att 
rättfärdiga det egna agerandet. Används ofta av chefer som låter 
andra företrädare gå till obehagliga möten. 
 
10. Skriket,.......Utvecklad av Yakida 
Att höja rösten för att få det sista ordet och beslutet. Används oftast 
som ett maktstyrmedel för att undertrycka andra personers meningar 
och uppfattningar. 
Denna härskarteknik används till exempel när personen inte längre 
har rationella argument kvar för ett ställningstagande som också 
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Maslows behovspyramid 
 
Vi vet om att människan har vissa grundbehov. När ett visst behov 
har blivit tillfredställt försöker människan uppnå och tillfredställa 
nästa behov, tills hon når toppen på pyramiden. Det gäller oavsett 
om det är en man eller kvinna..  Det är den som kallas för Maslows 
behovspyramid.  
Nu vet vi att mäns och kvinnors behov ser olika ut men vi vet också 
att de olika könen befinner sig på olika trappsteg i pyramiden. Och 
ska vi lyckas så måste vi se och tala ärligt om varandras verkliga 
behov. 
 
Hans modell föreslår följande steg, där vart och ett av stegen är en 
förutsättning för att nästa steg ska kunna uppnås: 
 

Enligt figuren så är de olika nivåerna med nr 5 överst enligt följande: 
 
5) Självförverkligande - moral, kreativitet, fördomsfrihet, 
pragmatism (i motsats till dogmatism) - etc. 
4) Självkänsla - prestation, makt, oberoende, status, dominans, 
prestige, etc. 
3) Samhörighet - gruppen, familjen, kärlek, relationer, etc. 
2) Trygghetsbehov - skydd, säkerhet, ordning, lag, gränser, stabilitet 
etc. 
1) Biologiska och fysiologiska behov - luft, mat, vätska, tak över 
huvudet, värme, sömn, etc. 
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Det är bra att känna till hur den ser ut, innan man ger sig in i en 
förhandling eller diskussion, därför att i en förhandling har vi 
möjlighet att spela på och utnyttja motpartens personliga och behov. 
Har vi kunskap om vilka behov en människa har, blir det lättare för 
oss att tillfredställa motpartens verkliga önskemål och behov. 
 
Abraham H Maslow teorier bygger på tesen att varje människa har 
en inneboende strävan att vara frisk, att utvecklas och att förverkliga 
sina inneboende möjligheter. Teorierna visar egentligen människans 
drivkraft och vilja att förändra och utveckla sig och gå framåt. 
Forskare i ämnet är i alla fall i stort sett ense om att vissa 
grundbehov finns utan att nödvändigtvis vara ordnade i en trappa. 
Vad som är väsentligt för vår del är att se behoven som ett 
hjälpmedel innan vi går in i en förhandling, eftersom vi alla styrs av 
våra behov. 
 
Om en person behöver pengar för att köpa en dyr och exklusiv bil, så 
är det verkliga behovet självförverkligande och inte pengarna. 
Pengarna är bara medlet han har för att täcka sitt behov. Det mesta 
som vi köper behöver vi egentligen inte. Vi klarar oss till exempel 
bra utan en bil som kostar 200 000 kr. 
Är vårt problem i stället att vi måste förflytta oss en viss sträcka, så 
kan en bil för 5 000 kr lösa problemet. 
I stället tillverkas dyra bilar för att täcka flera behov än bara 
transport-behovet. Smarta säljare talar om för oss hur säker bilen är, 
hur fort den går, och i reklamen kan man se vilka grupper av 
människor som kör vissa typer av bilar. Försäljarna vädjar till våra 
behov att identifiera oss med andra helt enkelt. 
 
För en annan person som behöver pengar för att göra en ''jorden-
runt-segling'' så är behovet också självförverkligande och inte 
pengarna. Hans behovsanalys skulle i en försäljares ögon kunna se ut 
För att göra sin ''jorden-runt-segling'' behöver mannen egentligen 
bara mat och båten. En skicklig försäljare kan få vår seglare att köpa 
extra utrustning för hundratusentals kronor genom att vädja till ett 
eller flera behov. 
 
 En annan sak som försäljare ofta brukar göra, är att hänvisa till att 
de själva har en sådan vara som vi funderar på att köpa. ''Jag har 
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själv likadana skidor och är jättenöjd'' eller ''Jag sålde fyra stycken 
till en kund i går'', brukar de säga. De försöker hänvisa till vårt 
säkerhetsbehov. Har försäljaren själv köpt varan, då vågar även jag 
köpa den, tänker du. Istället skall du be att få komma hem till honom 
och se varan på plats eller be att få se fakturan, att han verkligen 
sålde fyra stycken i går. 
 
När du själv diskuterar med en försäljare, letar försäljaren efter ditt 
verkliga behov. För honom är det viktiga att tränga bakom det svar 
du lämnar, så att han kan förstå dig och vad som är viktigt för dig. 
Kan han få dig att känna att dina behov tillfredställs, kommer du att 
handla av honom. 
 
I en förhandling gäller samma sak. Om du inte förstår att 
tillfredställa din motparts behov kommer förhandlingen att kollapsa 
och han/hon tar sin hatt och rock och ger sig iväg. Din motpart 
kanske till och med upplever det som om du hotar hans behov. Det 
som motparten upplever som ett hot får samma effekt som om du 
faktiskt förverkligade hotet.  
Säljare till exempel, hotar ofta med att ''priset går snart upp'' eller att 
'' vi har bara ett exemplar kvar på lagret''.  
Det är oftare än vad vi tror som vi blir utsatta för påståenden som 
vädjar till våra grundbehov och samtidigt är ett dolt hot. Några 
typiska sådana kan vara: 
 
Om du inte köper detta så.... 
 
-...så kommer du inte att träffa nya människor. (Vädjan till 
tillhörighet) 
-...så kommer ingen att tro på dig. (Vädjan till uppskattning) 
-...så kommer du att göra en dålig affär. (Vädjan till säkerhet) 
-...så kommer du inte att leva ett friskt liv. (Vädjan till grundbehov) 
 
Frågan är om den svenska mannen och kvinnan befinner sig på olika 
trappsteg i pyramiden och hur ojämnställt det är?  
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Övergripande framtidsanalys 
 
Utvecklingen av jämställdheten mellan könen kommer att vara en av 
de faktorer som kommer medföra större förändringar i samhället. 
Andra faktorer kommer innebära förändringar som vi idag har svårt 
att föreställa oss. 
 
Yakida bedömer i sin långsiktliga framtidsprognos och 
omvärldsanalys att bland annat några av nedanstående områden 
kommer att förändras i grunden. 
 

Relationer i samhället: 

Feministisk jämställdhet kommer att infinna sig till priset av att nya 
former av familjebildning blir dominerande. Kärnfamiljen kommer 
att upphöra och människor kommer i huvudsak att leva som singlar 
med flera partners. En normal kärleksrelation kommer att vara i 
medeltal 5 år. Därefter byter man partners eller väljer att leva ensam 
en tid. 
Mammarollen kommer att förstärkas på bekostnad av pappans 
inflytande över barnet. 
 
Barnafödandet kommer att sjunka drastiskt vilket till viss del 
kommer att kompenseras av ökad invandring. Kärnfamiljens 
upphörande innebär att bostadsbyggandet och bostadsmarknaden 
måste omstruktureras och anpassas för singlar och deras behov. 
Antalet lägenheter i storleksklasserna 1:or och 2:or kommer att öka, 
medan andelen större lägenheter kommer att minska. 
Stora ombyggnadsprogram kommer genomföras för att möta de nya 
bostadsbehoven. I innerstadsmiljöer kommer andelen boende 
kvinnor vara betydligt högre än andelen män, troligen blir 
förhållandet 60% kvinnor och 40% män. 
 
Marknadshyror kommer att införas vilket medför att hyror i 
attraktiva områden, som till exempel innestadsmiljöer, kommer att 
stiga avsevärt. Konsekvensen blir att många singlar tvingas flytta ut 
till närområdena vilket främst kommer drabba unga kvinnor eftersom 
de oftast har sämre lön än män. De som väljer att bo kvar i de 
attraktiva hyresområdena kommer att få sin köpkraft och 
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levnadsvillkor kraftigt försvagas. Detta kommer i sin tur medföra att 
ytterområdena kommer expandera och ersätta utbudet som tidigare 
funnits i innerstäderna. 
 
Robotar med mänskligt utseende kommer finnas på marknaden som i 
första hand kommer utföra tjänster inom hemmet. Dessa kommer 
senare att själva kunna gå utomhus för att utföra enklare ärenden, 
som till exempel handla i affärer eller byta däck på bilar. Robotarna 
kommer även fungera som hälsovårdscentraler och ägaren kommer 
att kunna stoppa in ett finger i roboten som känner av ägarens 
hälsotillstånd men roboten kommer också att kunna ge medicin och 
sprutor. Soldater kommer till stor del att kunna ersättas med robotar 
som dessutom kommer kunnas göras osynliga för att lättare ta sig 
fram i farlig terräng, eller för bevakningsuppdrag. Soldatrobotar 
kommer få manlig design medans robotar för hushållstjänster 
kommer få feminina drag. 
 

Jämställdhet: 

Den feministiska maktstrukturen som råder i Sverige kommer inte att 
sprida sig vidare till andra länder även om vissa länder kommer att 
bli influerade av vissa delar av den svenska jämställdhetsmodellen. 
Däremot kommer förhållandena för svenska män att försämras och 
den feministiska propagandaapparaten kommer att fortsätta 
producera lögner och förtal av det manliga könet. Samtidigt som 
man strävar efter jämlikhet och jämställdhet så kommer separationen 
mellan könen att förstärkas. Sverige kommer fortfarande att ses som 
ett av världens mest jämställda länder . 
 
Många kvinnor kommer att välja att bli eller leva som bisexuella och 
män kommer till exempel att ytterligare missgynnas vid anställningar 
och löneutveckling. 
 
Den offentliga sektorn kommer fortfarande bestå av till största 
andelen kvinnor (cirka 95 %), vilket kommer att påverka 
samhällsplaneringen i ännu större grad än idag. Till exempel 
kommer en tydligare könsseparation infinna sig i det offentliga 
rummet och flickskolor och könsseparerade daghem och affärer 
kommer att öppnas i privat regi. Särskilda statliga och kommunala 
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"arbetsverk" med lättare administrativa arbetsuppgifter kommer 
startas upp som bara anställer kvinnor för att klara kravet på 
kvinnors rätt att kunna arbeta deltid. 
 
Fler könsuppdelade folkhögskolor kommer att etableras. Även 
könsuppdelade arbetsplatser kommer att etableras, främst inom den 
offentliga sektorn. Män kommer inte få full rörelsemöjlighet utan det 
kommer bli könsuppdelade bussar, tåg cykelställ, parkeringsplatser, 
trottoarer och även uppdelade stränder utmed kustbanden. Allmänna 
sjöar kommer att delas upp där mark och vatten delas upp i nordlig 
respektive sydlig riktning och där den del av sjön som får mest 
solljus tillfaller kvinnorna. Redan 1905 startade kvinnor i Stockholm 
egna matbutiker där män inte var välkomna, och sådana butiker 
kommer att starta igen. Vissa tider på dygnet kommer män heller inte 
att få vistas i delar av det offentliga rummet. 
 
I Sverige kommer huvuddelen av vårdpersonalen på 
ålderdomshemmen vara invandrare vilket fortsättningsvis kommer 
att vara en arbetsplats som svenska kvinnor kommer försöka att 
undvika. 
 
Kvinnor kommer fortsättningsvis att leva flera år längre än män 
vilket kommer innebära förändringar på äldreomsorgen som till 
exempel att könsseparerade ålderdomshem startas och där manlig 
personal förbjuds. Skillnaden i medellivslängd kommer att ligga på 
konstant 5 år där kvinnor lever längre än män. 
 
Eftersom kvinnor i genomsnitt bara arbetar drygt 50% av arbetstiden 
jämfört med en man (idag 23 timmar jämfört med 40 tim för män) 
kommer kvinnor att få skattelättnader vilket kommer medföra att hon 
ligger på nästan samma lönenivå, som om hon var fullt arbetande. 
Kvinnors korta arbetstid kommer att ligga kvar på samma nivå för all 
framtid eller att minska eftersom den höga andelen kvinnor (cirka 
50%) som mår psykiskt dåligt kommer förbli oförändrad eller öka. 
 
Troligtvis kommer det lagstiftas om att kvinnor får arbeta maximalt 
40 timmar per vecka och inneha rätten att inte arbeta mer än 24 
timmar per vecka, (4 dagar *6 timmar). Detta innebär att olika 
branscher som inom rekreation, personlig utveckling och 
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semesterresor kommer att finna nya kundsegment hos kvinnor. Det 
kommer däremot införas förbud för män att arbeta deltid, eller 
mindre än 40 timmar per vecka och männens pensionsålder kommer 
att höjas till 68 år. För kvinnor kommer pensionsåldern fortfarande 
att vara 65 år. 
 
Staten kommer att etablera särskilda statligt finansierade 
pensionsfonder åt kvinnor med motiveringen att kvinnor arbetar 
mindre och lever längre än män. Därför behövs det särskilda 
stödåtgärder som främjar etableringen av 24-timmars veckan. 
 
De flesta studenter kommer att välja att studera vidare och 
examensåldern på genomsnittsstudenten kommer att ligga på cirka 
32 år. Majoriteten, över 75 %, av de äldre studenterna kommer att 
vara kvinnor vilket innebär att kvinnor beräknas ha cirka 10 år på sig 
att bli gravida. Högutbildade kvinnor hinner inte med att skaffa barn. 
Nativiteten kommer att sjunka i hela landet och kommer delvis 
upprätthållas genom ökad invandring. Mer än 50 % av svenska 
kvinnor kommer inte att få barn. Däremot kommer det att bli tillåtet 
med konstgjord befruktning. På grund av den ökade mängden 
ensamstående mammor med pappalösa barn blir samhället tvunget 
att omfördela resurser för att möta nya behov, men även värderingen 
av papparollen kommer att förändras och förminskas. 
 
En befolkningsminskning kan bara undvikas genom immigration och 
genom att fler lågutbildade kvinnor skaffar flera barn. 
 
Svenska kvinnor kommer att lämna glesbygden i ännu högre grad 
och glesbygden och i synnerhet Norrland kommer att bli ett 
patriarkalt område som storstadskvinnorna kommer att göra sig 
lustiga över. Däremot kommer många invandrarkvinnor uppskatta 
glesbygden och flytta dit själva. 
 
Betygen kommer också att genusanpassas då pojkar upplevs som 
stökigare i skolan vilket medför att flickor i grundskolan får det 
svårare att följa med i skolundervisningen. Betygen kommer därför 
att innehålla en uppräkningsfaktor för flickor på cirka 30 %. 
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Invandringen av kvinnor kommer att öka, främst från östblocket och 
mellanöstern då kvinnor från dessa områden kommer att få 
kännedom om vilka möjligheter som de blir erbjudna i Sverige. 
Andelen blandäktenskap kommer att stiga avsevärt och kommer 
svara för 90 % av alla äktenskap. Integrationen mellan svenskar och 
invandrare kommer att ses positivt och många av de 
integrationsproblem som funnits tidigare kommer försvinna. Svenska 
kvinnor kommer att reagera negativt på att de nya kvinnorna dels tar 
de arbeten som de svenska kvinnorna inte vill ha, men också att 
invandrarna dessutom arbetar 40 timmar, vilket sammantaget 
kommer göra invandrarkvinnorna till en mycket populär grupp att 
anställa bland arbetsgivarna. Många feminister kommer att rösta på 
Sverigedemokraterna som därför kommer att komma in i riksdagen. 
 
Livliga diskussioner kommer att uppstå för att klargöra om den 
"svenske heterosexuelle mannen i medelåldern", så kallat 
"gubbslem", är att betrakta som skyddsbehövande i övrigt enligt 4 
kap. 1 § utlänningslagen eftersom han kan känna en välgrundad 
fruktan att förföljas på grund av sitt kön och den samhällsgrupp han 
utgör. Det diskuteras även om han är att betraktas som flykting enligt 
5 kap. 1 § utlänningslagen, men man kommer fram till att han anses 
som skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen, då det är 
tänkbart att han känner en välgrundad fruktan att utsättas för 
förnedrande behandling eftersom han likställs i media som terrorist. 
Ett annat exempel som utgör fruktan är att lagarna specialanpassats 
för kvinnor till deras fördel och att mannen inte längre kan förlita sig 
på samhällets skydd. 
 
Kvinnor kommer också få möjlighet till skadestånd om mannen är 
otrogen, enligt familjerätten 1 kap 2 paragrafen där det anges 
"Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt 
vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa". 
 
Polisen kommer att göra fullständiga utredningar på plats då de blir 
kallade till platsen för brottet. Dessa utredningar kommer till stor del 
att ersätta utredningar utförda av åklagare vilket medför att 
rättegångar mellan man och kvinna kommer att kunna genomföras 
snabbare och där kvinnans ord väger tyngre än mannens. Många 
rättegångar kommer inte heller behövas utföras då domstolarna 
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direkt kan använda sig av polisutredningarna. Kvinnojourer kommer 
att få en mer polisiär verksamhet och fungera som en alternativ 
polisverksamhet och bistå med sin sakkunskap då de oftast blir de 
första som blir kallade till en brottsplats. De kommer att få ett eget 
"akut/nöd telefonnummer". Främst kommer de att agera som 
vittnesstöd och språkrör till polisen i utredningar och vara 
närvarande vid domstolsförhandlingar som vittnesstöd. Även vid 
sekretessbelagda mål under stängda dörrar. 
 
Män kommer att förbjudas att fantisera om sex med en specifik 
kvinna, om inte skriftligt samtycke finns. Män kommer därför att 
tvingas till att undvika ögonkontakt med kvinnor för att sådan 
misstanke inte ska uppstå. Det blir en kränkt kvinnas upplevelse om 
en eventuellt tänkt våldtäkt som kommer bli avgörande i 
domstolarna.. 
 
Idag är de flesta rådmän och domare kvinnliga och deras andel 
kommer att öka. Inom lagstiftningen och juridiken kommer 
begreppet "ställt utom allt tvivel" ersättas med "i en samlad 
bedömning". Sekretessen i olika mål kommer att öka och det 
kommer bli svårare för allmänheten att få ta del av vad som händer 
inom domstolarna. 
 
De tidigare jämställdhetsmålen "att kvinnor och män ska ha samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter", som därefter år 2006 
ändrades till "att män och kvinnor skall ha samma makt att forma 
samhället och sitt eget liv", kommer att ändras till något liknande 
"att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och 
sitt eget liv utifrån sina egna behov". 
I och med att behoven särskiljs kommer de olika behoven att 
synliggöras och omfattande studier av kvinnors behov kommer att 
etableras. Detta innebär att könsseparerade högskolor och 
bostadsformer kommer att etableras. 
 

Religon: 

Kyrkans roll kommer radikalt att minska eller nästan upphöra på 
bekostnad av att Islam kommer att bli den största utövande 
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religionen i Sverige. Omkring år 2050 har svenska kyrkan med 
evangelisk-lutherskt trossamfund till stora delar upphört. 
 
Nikab och burka kommer att bli accepterade i grundskolan. 
Universiteten kommer få specialutbildningar i Sharialagen och 
Koranen. 
 
Tvålagssystem kommer att införas. Sharialagar kommer att tillåtas 
och användas av de muslimska medborgarna. 
Svenska feminister kommer i början mena på att det råder ett 
patriarkalt förtryck som den "svenske heterosexuelle mannen i 
medelåldern" så kallat "Gubbslem", är ansvarig för. Många 
feminister kommer därför att bära slöja för att visa sympati och stöd 
på samma sätt som "Palestinasjalen" användes under 70-talet. Både 
Nikab och burka kommer istället utvecklas och bli snygga 
modekläder med små öppningar för att skapa nyfikenhet. Särskilda 
Nikab's för bröllop kommer vara vita och glittriga. Efter ett antal år 
kommer feministerna konvertera till Islam och en ny hätsk debatt 
starta mellan den muslimska mannen och svenska feminister i slöja 
som kommer kräva förändringar i utövandet av Islam som religion. 
Den västerländska varianten av "Nya Islam" kommer att få sitt 
ursprung i Sverige och påverka resten av Europa. 
 

Politik: 

Med ökad medellivslängd kommer andelen pensionärer öka markant. 
Detta innebär bland annat att nya starka målgrupper växer fram inom 
olika marknadssegment. Branscher med anknytning till upplevelser 
och självförverkligande kommer expandera. Pensionärerna blir 
viktiga röster till framtida val och det parti som underskattar 
pensionärerna kommer förlora. 
 
Pensionsåldern kommer att höjas till viss del och alternativa 
pensioneringssystem kommer att växa fram. Privata 
pensionsförsäkringar blir inte den enda ekonomiska lösningen, utan 
äldre individer kommer att arbeta deltid i större utsträckning vilket 
kommer att innebära att många äldre yrkesverksamma kommer att 
byta bransch och arbeta med något helt annat då de går ner i 
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arbetstid. Många äldre kommer att börja arbeta deltid inom äldre- 
och barnomsorgen. 
 

Arbete och ekonomi: 

Samtliga företag med mer än 10 anställda och som är verksamma i 
Sverige kommer bli skyldiga att inneha minst 50% kvinnor i 
styrelser och på ledande poster. 
 
Sveriges ekonomi kommer att krascha men man kommer att låna sig 
fram för att undvika fullständig kollaps och till slut kommer ett nytt 
ekonomiskt system att införas, dock fortfarande med 
marknadsekonomins grundpelare som fundament, nämligen att "fria 
människor ingår fria avtal" och att "arbetstagaren får lön efter 
prestation". 
 
Lärlingssystemet och även kortare arbetstider kommer att införas 
vilket kommer att innebära att företag som hyr ut arbetskraft kommer 
att expandera avsevärt. Över hälften av all arbetskraft kommer vara 
anställda genom hyrverksamheter. 
 
Anställda kommer att sälja sin tid per timme istället för som idag tid 
per månad, och eftersom tiden har lika värde för alla individer, så 
kommer alla anställda att få lika lön. Alla anställda oavsett 
utbildning kommer att få lika lön även om individen är anställd som 
läkare eller lokförare. Detta kommer att lindra de ekonomiska 
svagheter som finns i en marknadsekonomi, som till exempel 
inflation. Detta är också en förutsättning för att lyckas få med den 
tredje världen i marknadsekonomin till mänskliga arbetsvillkor. 
 
Fri företagsamhet kommer att gynnas av det nya systemet och den 
som väljer att bli egen företagare kommer att kunna ha lika 
möjligheter som idag att sätta sin egen lön och därmed att kunna 
skapa sina egna förutsättningar. Aktiebolagsformen kommer att bestå 
och en duktig företagsdirektör gör klokast i att vara egen företagare 
för att därmed kunna sätta sin egen lön. Men han kan också välja att 
vara anställd med vanlig lön. 
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Grundprincipen kommer att bli, att en människa säljer sin tid, inte 
sin kompetens. Däremot kommer kompetensen vara den värdefaktor 
som bereder individen ytterligare möjligheter, att till exempel bli 
egen företagare för att sälja sin kompetens eller yrkesskicklighet. Till 
exempel så kan en läkare arbeta som egen företagare på ett sjukhus 
och därmed sätta sin egen lön. Hur människan förvaltar sin tid blir 
således upp till individen. På samma sätt bli det upp till företagaren 
att förvalta/använda den tid han köpt av den anställde. I princip 
fungerar det redan så idag eftersom många redan arbetar med 
reducerad arbetstid, till exempel 80% deltid. Tiden är där den 
huvudparameter som är lönesättande. 
 
Drivkraften hos individen minskar inte med lika lön för arbetstiden, 
utan tvärtom så kommer drivkraften att öka, eftersom det är 
individen själv som förvaltar sin egen tid, antingen som anställd eller 
som egen företagare. Detta kommer öka företagsamheten med 
minskad arbetslöshet som följd. 
 
Arbetslösa kommer att få samma lön som anställda och 
medellivslängden mellan könen kommer att bli ungefär 5 år. En stor 
mängd människor väljer frivillig arbetslöshet då synen på 
arbetslöshet kommer att förändras. Det kommer att bli naturligt att 
vara arbetslös eftersom bidragen kommer att vara lika som för en 
arbetstagare. 
 
Arbeten som medför särskild utsatthet eller slitage kommer medföra 
kortare arbetsdagar eller tidigare pensionsålder eftersom det är 
"tiden" som blir huvudmåttstocken. 
 
Afrika och andra delar av världen kommer att integreras mera med 
västvärlden. Detta kommer att bero bland annat av att principen att 
det är tiden som är lönesättande och att tiden är lika värdefull för alla 
individer, oavsett utbildning och plats var de bor. 
 
Principen för det nya ekonomiska systemet blir: 
- Fria människor ingår fria avtal 
- Alla människor är lika värda. 
- Alla människor säljer sin arbetstid till en i förväg bestämd 

timkostnad. 
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- Alla människor väljer själva hur de vill förvalta sin egen tid och 
därmed lönepåverka sin egen lön. 

 
Arbetar du 80% får du 80% lön 
Arbetar du 100% får du 100% lön 
Arbetar du 120% får du 120% lön 
Arbetar du som egen företagare bestämmer du din egen tid och 
därmed även din egen lön. 
 
Lyckas du skapa dig en förmögenhet på annat sätt, så har du utnyttjat 
din tid effektivt. 
Detta medför att i princip så kan alla individer välja att vara egna 
företagare och sälja sina arbetsinsatser till den lön de själva 
bestämmer, eller att vara anställd med i förväg fastställd timlön. 
 
Detta förutsätter att lönen för en arbetstimme måste värdesättas på ett 
globalt plan där riktlinjerna kommer att utarbetas av FN. 
 

Transporter. 

Oljepriset kommer att öka och bristen på olja kommer att tvinga 
världen till andra transportsätt. Omkring år 2015 till 2020 kommer 
en ny energikris starta eftersom mänskligheten nu förbrukar mera 
olja än vad som kan tillföras markanden. Flyget kommer därför att 
minska medan järnvägen och sjöfarten ökar. Segelfartyg blir 
moderna igen. Allmänna kommunikationer kommer att svara för 
huvuddelen av det privata resandet vilket medför att inflyttningen till 
storstadsregionerna ökar väsentligt. Villapriserna ute på landsbygden 
kommer att rasa i värde medans lägenheter inom tätbebyggelse 
kommer att stiga avsevärt i pris. Detta tvingar singelhushåll att 
bosätta sig i förorter. 
 
Det ökade oljepriset kommer att innebära att kostnaden för 
transporter av varor på långa distanser kommer att öka vilket 
kommer att gynna regionala ekonomier. Låglöneländerna kommer 
att bli förlorare eftersom en stor del av den produktion som tidigare 
funnits i I-länderna kommer att flytta tillbaka. 
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Bilen som enskilt transportfordon kommer att drivas av el. Små 
kärnkraftverk kommer att sitta i varje bil eller vara laddade av 
mindre kärnkraftverk. Varje hushåll kommer att ha sin egen 
energikälla av el i form av liknande kärnkraftverk. Det vägnät som 
redan finns kommer att bestå, men byggas om utifrån den aktuella 
energikällan. 
 

Globalt: 

Västvärlden kommer att komma i en större konflikt med 
mellanöstern. Olja och religionsskiljaktigheter kommer att vara de 
egentliga drivkrafterna. Ett kärnvapenkrig kommer att infinna sig där 
Väst framstår som segrare. Därefter kommer mellanöstern att 
integreras ytterligare med västvärlden och konflikten för alltid 
upphöra. 
 
Kärnrelaterade attentat på civilbefolkning kommer att ske. Till 
exempel är följande händelser relativt okända i Sverige: 
 
- 1976-1978 skedde ett antal stölder av radioaktivt material på tåg 

och en grupp som kallade sig "M" hävdade att de placerat en 
bomb på Ringhals. 

- 1993 ertappades två svenskar då de försökte smuggla in en 
strålkälla med färjan från Estland. 

- 1994 fick statsminister Ingvar Carlsson besök på Rosenbad av 
en man som krävde åtta miljoner för att inte spränga 
kärnkraftverket Ignalina i Litauen. 

- 1995 försvann ett ton beryllium spårlöst mellan Värtahamnen i 
Stockholm och Arlanda 

 
Miljöfrågor kommer att få avgörande betydelse i val av tjänster och 
produktval. Hårdare lagstiftning kommer införas i strävan för att 
uppnå ställda mål. Obalansen i olika länders möjligheter att uppnå 
målen kommer att bestå under mycket lång tid vilket kommer 
medföra att de globala målen inte uppnås. 
 
Digitaliseringen i västvärlden kommer bland annat innebära att 
människor får datachips intatuerad i skinnet med unik information 
som bland annat kommer att kunna användas för att avläsa 
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hälsotillstånden hos enskilda individer. Varje individs rörelser 
kommer i praktiken att bli följbar. Den personliga integriteten 
kommer ändå att kunna bibehållas. 
Datorer kommer få en annan utformning och kommer bland annat att 
integreras i glasögonen. 
 
U-länderna och tredje världen kommer under lång tid vara i behov av 
stora bistånd. 
 

 
 
 
Uppmärksammade förslag 
 

1) Övergripande: 

Män har rätt att bli lika gamla som kvinnor. Män ska bli lika gamla 
som kvinnor. 
- Tillsätt landsomfattande arbetsgrupper som ger för förslag på 

hur mäns livssituation kan förbättras. Arbetsgrupperna ska bestå 
av minst 50 % män. 

 

2) Arbete: 

- 50 % av ALLA tjänster inom offentliga sektor ska besättas av 
män. Inför omedelbart anställningsstopp av kvinnor tills dess 
förhållandet 50/50 inställs. 

- 50 % av de TUNGA arbetena ska utgöras av kvinnor. 
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- 50 % av låginkomstyrkena ska bestå av kvinnliga arbetare. 
- Mer än 50 % av alla arbetslösa får inte vara män. Fördelningen 

är 100 000 kvinnor arbetslösa mot 150 000 män.  
- Längre semester för män eftersom de jobbar mer och lever 

kortare än kvinnor. 
- Kortare arbetstid för män och lägre pensionsålder för män 

eftersom de jobbar mer och lever kortare än kvinnor. 
- Lägre skatt för män eftersom de jobbar mer och lever kortare än 

kvinnor. 
 

3) Offentlig sektor: 

- 50 % av cheferna inom offentlig sektor ska vara manliga. Inför 
omedelbart anställningsstopp av kvinnor på chefspositioner tills 
dess förhållandet 50/50 inställs. 

 

4) Skola: 

- 50 % av alla studenter ska vara män. Inför omedelbara 
antagningsstopp av kvinnor tills dess 50 % uppnås. 

- Könsseparata skolklasser eller skolor. 
- Skoluniform införs från klass 1. 
- Betyg inför från klass 6. 
 

5) Föräldraskap: 

Den positiva manligheten måste förstärkas och den utmärkande 
positiva egenskapen är mannens roll som pappa åt sina barn. 
- 50 % av ALL föräldraledighet ska tilldelas män. Stoppa all 

kompensation omedelbart tills dess målet uppnåtts. 
- Barn tillhör mannen till 50 % och hans rättighet att få bilda 

familj med sitt barn. 
- 50 % gemensam vårdnad av barn delas mellan könen. 
- Låt underhållet följa barnet. 
- I de fall vårdnadshavaren önskar att den andra föräldern inte 

skall ha något umgänge med barnet, skall även 
underhållsskyldigheten bortfalla. Det vill säga, när 
vårdnadshavaren inte vill att barnet skall ha två fullvärdiga och 
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nödvändiga föräldrar och vårdnadshavaren bestämmer sig för att 
ensam ansvara för barnet. 

- Inför obligatorisk faderskapstest vid barnets födelse. 
- I de fall vårdnadshavaren önskar att den andra föräldern inte 

skall ha något umgänge med barnet, skall även 
underhållsskyldigheten bortfalla. Det vill säga, när 
vårdnadshavaren inte vill att barnet skall ha två fullvärdiga och 
nödvändiga föräldrar och vårdnadshavaren bestämmer sig för att 
ensam ansvara för barnet. 

- Inför "offentliga kontaktplatser/hus/mottagningar" vid risk om 
misshandel eller liknande av någon av föräldrarna. Dessa platser 
kan fungera som en "sluss" av barnet mellan föräldrarna. 

- Ge full "ATP-poäng" och / eller "full löneersättning" till den 
förälder som stannar hemma och vårdar barnet och till dem som 
gör värnplikt. 

- Ge "domstolarna och sociala myndigheter checklistor/mallar" 
med aktiviteter och frågeställningar de skriftligen skall besvara i 
varje umgänges- och vårdnadsmål och insändas till övergripande 
Sociala myndigheter. 

- Låt båda föräldrarna få "Kontaktperson" under den tid utredning 
sker av anklagelse från någon förälder mot den andre föräldern. 

 

6) Övrigt: 

Kunskapen om män och vad män utsätts för i samhället är 
undermålig. Vi behöver få underlag, kunskap och styrmedel för att 
kunna lotsa män framåt i samhället. Undersökningar visar att män 
inte polisanmäler de brott som de utsätts för. Kanske bara så lite som 
ett enda brott på 5.000 polisanmäls. I synnerhet gäller det de brott 
där gärningsmannen är en kvinna. 
- Män behöver informeras och få utbildning i att göra 

polisanmälningar. 
- Socialkontoren bedriver utbildningsverksamhet där män behöver 

informeras och få utbildning i att göra polisanmälningar. 
- 50 % av alla insatser och medel som nu tillsätts för 

kvinnomisshandel ska omedelbart tillsättas för motsvarande 
insatser mot "mansmisshandel". Redovisning ska ske offentligt 
av varenda krona. 



 128

- Alla kommuner, kommunala organ och statliga verk ska 
omedelbart klassificera sina utgifter enligt ett kodsystem där 
utgifterna går att spåra. 

- 50 % av de värnpliktiga ska utgöras av kvinnor. 
- Ändra lagen om "Kvinnofrid" till lagen om "Människofrid". 
- Alla tidningsartiklar ska innehålla lika mycket bilder och text 

om och av män. 
- En ”Mansdag” införs som firas en gång per år. 
- Ingen förlöjligande reklam om män. 
- Brottsbalken ändras så att män och kvinnor blir lika ansvariga 

för sina handlingar oavsett kön. 
- Osynliggörandet av män måste stoppas. 
- Utred hur det kommer sig att sjuktalen för kvinnor är så mycket 

högre trots att kvinnor lever längre och arbetar mindre än män. 
- Flest själmord begås av män. Satsningar för att få ner 

självmordsfrekvensen måste till. 
- Härskartekniken med falska anklagelser måste stoppas. Dubbla 

fängelsestraff för kvinnor som ljuger om påstådda våldtäkter 
eller andra falska polisanmälningar.  

- Obligatoriska skolscheman i konflikthantering. Kurser i att inte 
ljuga ingår i skolschemat. 

- Gruppsex och alkohol förbjuds för kvinnor under en 
övergångsperiod, eftersom de inte klarar av att hantera det. 

- Särskild poliskontroll av kvinnor. 95 % av alla polisanmälningar 
från kvinnor kan vara påhittade. 

- Kvinnor ska bära Burqua under en övergångsperiod, så att 
kvinnor inte känner sig som sexobjekt. 

- Förbud att klippa könshåren för att kvinnor inte ska känna sig 
som sexobjekt. 

- Ett mansdepartement inrättas som bejakar mansfrågor och mäns 
rätt i samhället. 

- Genomför en "Slagen Man" undersökning för att utreda hur 
mycket våld män utsätts för. 

- Förbud mot hatiska uttalanden om män. 
- 75 % av alla hemlösa är män. Insatser måste riktas så att siffran 

åtminstone bara blir 50%. 
- Migrationen av invandrarkvinnor måste öka för att få friskare 

blod och starkare arbetskraft än de klena, sjuka och svaga 
svenska kvinnorna. 
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- Kvinnors import av män måste registreras 
- 50 % av alla rådmän i domstolar måste vara manliga 
- 50 % av all personal i domstolar måste vara manliga 
- 50 % av all personal i skyddsorganisationer som uppbär 

ekonomiskt stöd måste vara manliga 
- 50 % av all personal i offentlig verksamhet måste vara manliga 
 
 

7) Nya övergångskyltar föreslås 

 
Det har sedan länge diskuterats huruvida Vägverket skall 
genusanpassa övergångsskyltarna runt om i landet. 
Yakida har därför utvecklat och designat en ny bild på Herr Gårman 
och Fröken Tripp. Valet av utformning har styrts utav viljan att 
skapa en design som både tilltalar både män och kvinnor. Män 
kommer sannolikt titta till lite extra på "Fröken Tripp" som de flesta 
kvinnor säkert också kommer att beundra en smula. 
 
För att säkerställa rätta förutsättningar mellan de båda figurerna är de 
båda huvudmåtten A respektive B exakt lika stora. Dessutom 
innehåller B-måttet en korrekt längd eftersom Fröken Tripp har ett 
större och tjockare hårsvall. B-måttet är uträknat och anpassat efter 
ett rakat huvud. Därmed uppnås större jämställdhet. 
A-måttet innebär att "steglängden" är exakt lika stora eftersom män 
och kvinnor kan ta lika stora steg. 
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Yakida har även anpassat designen så att båda figurerna är vändbara 
vilket innebär att man kan få "HerrGårman" och "Fröken Tripp" att 
gå åt olika håll. Eller åt samma håll. Det är bara att vända på 
figurerna så att män går åt ett håll och kvinnor åt ett annat håll.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för att du orkade läsa ända hit. Hoppas boken gett dig något att 
fundera över och ett och annat skratt på vägen. 
 
Mvh  
John Johansson 


