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Forord 
 

Denne masteroppgaven i historie har vært spennende og utfordrende både faglig og personlig. 

Nå mot slutten er det rart å tenke på hvor fort tiden har gått og hvor mye jeg har lært i løpet av 

arbeidet. Det har i hektiske perioder vært vanskelig å prioritere arbeidet kontra min familie. 

Tusen takk til min samboer Børge og datter Bertine for at dere har vært så tålmodige med meg 

det siste året. Dere har vært en uvurderlig støtte når jeg har hatt mest lyst til å gi opp. Jeg vil 

også takke mamma og pappa for god moralsk støtte gjennom hele studietiden.  

Til slutt vil jeg rette en takk til min veileder, Even Lange, for gode råd og vink underveis. 
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Kapittel	1,	Innledning	

En studie av Høyrefeministene; ideologi, kampsaker og deres slagkraftighet innad i 

partiet Høyre.  

Tema og problemstilling 

Feminismen er et isme med lang historie, og som rommer flere retninger. I litteraturen 

snakker man gjerne om to feministbølger. Den første bølgen hadde sitt utspring i USA 

rundt 18501. Allerede i denne første bølgen var det splittelse blant feministene. De to 

retningene som dominerte denne første perioden var den borgerlige kvinnesaksbevegelsen 

og arbeiderkvinnebevegelsen2. Innad i den borgerlige kvinnesaksbevegelsen var det 

hovedsakelig to grupperinger, de liberalfeministiske kjempet for at «kvinner skulle få 

statsborgerlige friheter og rettigheter»3, deres motpart var forskjellsfeministene. 

Forskjellsfeministene mente at man heller burde kjempe for økt annerkjennelse for 

kvinners bidrag som husmødre, omsorgsgivere og mødre4. Innen 

arbeiderkvinnebevegelsen, eller den sosialistiske feminismen, var det også motstridende 

meninger. Det var de som ville «reformere det kapitalistiske systemet»5, og de som mente 

det ikke var mulig å få den friheten de kjempet for i et kapitalistisk system6. I den første 

bølgen var det den borgerlige liberalfeministiske bevegelsen som sto sterkest. Denne 

bølgen endte med at kvinner fikk en rekke rettigheter de ikke hadde hatt før. I Norge i 

1854 fikk blant annet døtrene i en familie samme arverett som sønnen, kvinner over 25 år 

fikk retten til å drive næringsvirksomhet i 1868 og i henholdsvis 1882 og i 1884 fikk 

kvinner lov å ta artium og de fikk studie- og eksamensrett på universitetet7. I 1895 fikk de 

også stemmerett i kommunene og senere, i 1913, ved stortingsvalg8. Skillelinjene man så 

i den andre feministbølgen, som ansees å ha startet i slutten av 1960-tallet, og varte ut 70-

                                                        
1 Holst 2009, s. 46 
Det er delte meninger om når den første bølgen fant sted. Enkelte mener den startet i perioden rundt den 
amerikanske og den franske revolusjonen på slutten av 1700 tallet 
2 Ibid.  
3 Ibid. 
4 Holst 2009, s. 47 
5 Ibid.  
6 Ibid.  
7 Holst 2009, s. 48 
8 Ibid.  
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tallet, har røtter helt tilbake til den første bølgen. Men maktforholdet mellom de to 

feministiske bevegelsene var snudd. Den andre feministbølgen var i motsetning til den 

første preget av den sosialistiske feminismen. Den borgerlige feminismen, 

liberalfeminismen, var fortsatt tilstedeværende, men i betydelig svakere grad9. 

Liberalfeminismen ble blant annet representert av Høyres feministgruppe. At det fantes 

representanter for denne gruppen blir sjeldent skrevet om og belyst i standardverkene om 

den andre feministbølgen. De var en minoritet blant feministene under den andre bølgen 

og de fleste ville kanskje påstå at liberalfeministene hadde oppnådd det de ville under den 

første feministbølgen. Kampsakene stemmerett, retten til å ta utdannelse, retten til særeie 

og å drive næringsvirksomhet var blitt en selvfølge for feministene på 1970-tallet. De nye 

feministene var opptatt av å finne årsaker til hvorfor kvinner fortsatt var undertrykte, de 

fleste la skylden på kapitalismen og patriarkatet. Det å være liberalfeminist i dette miljøet 

kunne kanskje være ensomt.  

 

Høyres feministgruppe var en samling av kvinnelige liberalfeminister og politikere10, 

oppnevnt av Høyres Politiske Råd11. Høyre hadde som mål å bli et nasjonalt folkeparti12. 

Var dannelsen av Høyres feministgruppe en måte å appellere til kvinnene på? Kvinnene 

er en stor velgergruppe, og faktum var at mange kvinner på 1970-tallet var svært opptatt 

av kvinnerettigheter og likestilling. Det var et tema som var i vinden. Det Høyre nok ikke 

hadde regnet med var at feministgruppa skulle skape så mye rabalder, både innad og utad. 

Partiet Høyre var kjent for å være en sterk pådriver for at staten skulle blande seg minst 

mulig i privatlivets og familiens sfære; hvordan passet disse feministene inn i dette 

partiet? Var det i det hele tatt forenlig å være feminist og Høyrepolitiker?  

 

I denne oppgaven vil jeg se nærmere på disse spørsmålene. Jeg vil studere Høyres 

feministgruppe, og legge vekt på noen av deres fanesaker. Deretter vil jeg se på hvordan 

                                                        
9 Holst 2009, s. 50 
10 Gruppen besto av: Ingeborg Moræus Hanssen (formann), Berit Borchrevink, Kaci Kullmann Five, Else 
Bugge Fougner, Astrid Gjertsen, Annelise Høegh, Heidi Larssen, Adele Lerche, Kari Lindbekk, Berit 
Sørensen Rosenberg, Mona Røkke, Inger Lise Skarstein, Åsne Haugli Svabø, Reidun Varden og Rachel 
Wisløff.  
11 Annelise Høegh var medlem av Høyres Politiske Råd i perioden da de oppnevnte feministgruppen 
12 Sejersted 2003, s. 318 
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disse sakene har passet inn i partiet Høyre og hvordan disse passet inn i den feministiske 

bevegelsen. Målet med oppgaven er å finne ut hvordan konflikten mellom det å være en 

del av en feministisk bevegelse samtidig som de var partipolitisk aktive i et konservativt 

parti artet seg. Jeg ser for meg at feministgruppen fikk utfordringer både med 

partiledelsen og med motsetninger innad partiet. Samtidig som de ikke ble tatt seriøst som 

«ordentlige feminister» av andre feminister.  

 

Avgrensning 

Jeg har valgt å se på tidsrommet 1970-1980, med hovedvekten fra 1977. 1977 er et 

naturlig startpunkt for oppgaven da dette var året da Høyres Politiske Råd ga en gruppe 

kvinner i mandat å utrede et idéprogram med forslag til konservativ kvinnepolitikk13. 

1970 var tiåret for nye tanker, også Høyre måtte tilpasse seg for å være med i utviklingen. 

Tidligere statsråd i forbruker – og administrasjonsdepartementet og medlem av Høyres 

feministgruppe, Astrid Gjertsen (H) har uttalt at starten av 1970-tallet var da Høyre ble 

«stuerene»14. I partiprogrammene fra 1972 og 1973 kunne man se at de forsøkte å favne 

flere velgere ved å ha et bredere partiprogram. I følge Gjertsen gikk Høyre fra å være 

skipsredernes parti, til også å bli kontorfunksjonærenes, arbeidstakernes og kvinnenes 

parti15. Denne opptakten skulle forberede partiet på den debatten som oppsto i 

kjølevannet av artikkelsamlingen som ble offentliggjort i 1979.  

 

1980 er satt som et sluttpunkt for oppgaven. Feministgruppen ble formelt oppløst etter 

Høyres feministkonferanse i 1979, men debatten fortsatte i avisene og preget partiet også 

etter dette.  

 

                                                        
13 Råd og argumenter 7a 1979, s. 3 

14 Intervju Astrid Gjertsen 24.juni 2004, s. 11 
 
15 Intervju Astrid Gjertsen 24.juni 2004, s. 12 
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Oppgavens struktur 

Oppgaven vil være ordnet tematisk, med unntak av første og siste kapittel. Sakene jeg 

drøfter i disse kapitlene er valgt fordi de skapte ekstra mye debatt og strid innad i partiet, 

så vel som i mediene.  

 

Kapittel en vil ta for seg tema og problemstilling, avgrensning av oppgaven, struktur, 

tidligere forskning og kilder jeg har hatt nytte av. Kapittel to er et innføringskapittel hvor 

jeg forsøker å plassere høyrefeministene ideologisk, deretter vil jeg forsøke å danne det 

historiske bakteppet til oppgaven og gi en enkel oppsummering av Høyres kvinnehistorie 

og feminismens historie. Jeg vil skrive litt om de feministiske tenkerne som inspirerte de 

ulike feministiske retningene, for deretter å sette liberalfeminismen opp mot de andre 

feministiske retningene og opp mot Høyre. Jeg avslutter med å skrive om hva som 

kjennetegner en sosial bevegelse. I kapittel tre, fire og fem kommer jeg til å se på 

enkeltsaker som høyrefeministene tok opp i artikkelsamlingen sin. I kapittel tre fokuserer 

jeg på kjønnskvotering. Høyrefeministenes standpunkter om dette temaet vakte oppsikt 

og skapte debatt, både innad i Høyre og i mediene. Jeg vil se på hva forslaget deres gikk 

ut på, hva som ble ansett som så radikalt for deretter å se på debatten forslaget utløste. Jeg 

vil også forsøke å se høyrefeministenes synspunkt i forhold til andre feminister, og i 

forhold til de feministiske tenkerne, og se om jeg kan finne noen likhetstrekk. Kapittel 

fire og fem overlapper hverandre til en viss grad. I kapittel fire legger jeg vekt på ugift 

samboenhet og ekteskapet, hva høyrefeministene mente om ugift samboenhet for så å 

sammenligne med andre feminister og feministiske tenkere for å se om det var noen 

likheter der. Flere i Høyre mente Høyrefeministene med dette forslaget forsøkte å svekke 

ekteskapet, og sterke meningsmotsetninger kom fram i dagen. Jeg avslutter kapittelet med 

å se på en typisk feministisk sak, nemlig abort og seksualliv. Dette temaet er spesielt fordi 

feminister generelt så på dette som en viktig del av kvinnekampen, mens 

Høyrefeministene ikke anså dette som et kvinnespørsmål. I kapittel fem ser jeg nærmere 

på husmorens stilling og familiebeskatningen. Jeg starter med å gi et historisk bakteppe 

for å forstå husmorens sterke stilling i det norske samfunnet. Deretter ser jeg på 

feministgruppens syn på arbeidsdelingen i ekteskapet, og hvordan familiebeskatningen 

påvirker denne. Jeg avslutter kapittelet med å plassere høyrefeministenes forslag og 

meninger om disse temaene i en ideologisk ramme. Kapittel seks består av konklusjonen. 

Jeg forsøker her å sammenfatte de røde trådene i oppgaven ved å se på hvordan 
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feministgruppen passet inn i Høyre, og hvordan de passet inn i den feministiske 

bevegelsen. Jeg avslutter kapittelet med å foreslå videre forskning om temaet. 

 

Tidligere forskning 

Det er skrevet mye generelt om feministene i Norge, og deres kamp for likestilling. 

Likevel er det påfallende å se hvor lite det er skrevet om partienes kvinneorganisasjoner, 

også om Høyres kvinneorganisasjon, Høyrekvinners landsforbund, og ikke minst om 

Høyres feministgruppe. Gjør man et raskt dykk i de største oversiktsverkene om norsk 

historie er det så vidt man finner bevis på at denne gruppen i det hele tatt har eksistert. 

Det er rett og slett skrevet forsvinnende lite om Høyrefeministene, dermed mangler en 

viktig bit i vår forståelse av borgerlig politikk. Dette er et felt som er lite utforsket og som 

har hatt stor betydning, spesielt med tanke på at Høyrefeministene var virksomme og 

skapte debatt om viktige kvinnepolitiske spørsmål i partiet i starten av den berømmelige 

Høyrebølgen16. I prinsippet hadde Høyrefeministene en kolossal mulighet til å påvirke 

noen av de mektigste politikerne i landet. På tross av alt dette er det få som i det hele tatt 

har hørt om denne feministgruppen som besto av flere sentrale, kvinnelige, politikere. I 

beste fall er de nevnt i en bisetning i historiebøkene. I Norsk historie 1914-2000 skriver 

Berge Furre at «Også i Høgre fanst det krinsar som rekna seg for feministar»17. I Francis 

Sejersted sin bok om Høyres historie fra 1945-1981 Dette er eksempler som gjenspeiler 

litteraturen om dette, i beste fall er Høyrefeministene nevnt, i verste fall helt utelukket.  

 

Litteratur om Høyre 

Francis Sejersteds bok om Høyres historie, Opposisjon og posisjon, tar for seg Høyre i 

tidsrommet 1945-1981. Her det viet omtrent 6 linjer til omtale av høyrefeministene, altså 

en litt mer omfattende bisetning. Han skriver blant annet at «det ble dannet en 

feministgruppe som klarte å tiltrekke seg adskillig oppmerksomhet»18. Like interessant 

                                                        
16 Det er vanlig å si at Høyrebølgen varte i perioden 1975-1981, da Høyre var fikk en kraftig fremgang. 
Høyre. (24.05.2013) I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/H%C3%B8yre  

17 Furre 2000, s. 261 
 
18 Sejersted 2003, s. 384 
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som det som står i dette verket, er også det som ikke står der. Det er tydelig at de på dette 

tidspunktet ikke ble sett på som spesielt viktige i partiets utvikling. Boken er likevel et 

viktig bidrag for å gi en god oversikt over hva som skjedde i Høyre i den aktuelle 

perioden.  

 

At det er skrevet så påfallende lite om Høyrefeministenes arbeid, også i Høyres egen 

historie hvor man skulle tro det var naturlig å skrive om denne gruppen med kvinner, kan 

ikke sees på som noe annet enn påfallende. I Hallvard Notaker sitt nye verk om Høyres 

historie, Opprør og moderasjon ser på perioden 1975-2005, rettes det noe på dette bildet. 

I dette verket vies Høyrefeministene noe mer plass. Allikevel beskriver han dem i samme 

gruppe som miljøbevegelsen også tradisjonelt havner, nemlig i de «nye strømningene» 

som preget 70-tallet; miljøbevegelsen og kvinnebevegelsen. Dette er vanlig oppdeling i 

historiske standardverker. Notaker skriver om disse temaene under kapittelet «på tvers av 

bølgen», altså anser han ikke feministgruppen som bidragsytere til Høyrebølgen, han ser 

på de som en gruppe som går på tvers av de tradisjonelle Høyrebølge-sakene. Notaker har 

skrevet en god innføring i Høyres historie fra den aktuelle perioden, og jeg har hatt god 

hjelp av hans tanker rundt feministgruppen, allikevel mener jeg det er noe lettvint å 

utelukke Høyrefeministene som en bidragsfaktor for Høyrebølgen. De tradisjonelle 

sakene har overskygget det som muligens var virkningen av den omfattende debatten 

rundt Høyrefeministenes artikkelsamling. Det er ikke utenkelig at nettopp denne debatten 

kan ha vært en døråpner for nye velgere, og dermed en bidragsyter til Høyrebølgen. Den 

generelle omtalen av Høyrefeministene har aldri knyttet Høyrefeministene til 

Høyrebølgen, av ulike grunner har det blitt et underbelyst tema i en så viktig periode i 

Høyre sin historie. Jeg håper å kunne belyse denne delen av Høyres historie ytterligere, 

og ut fra det se på om Høyrefeministene kan ha hatt en innvirkning på Høyrebølgen. 

 

Jeg har også sett på blant andre Mona Røkke og Kåre Willoch sine memoarer.  Disse to 

representerer på et vis de to fløyene som oppstod i kjølevannet av feministgruppens 

artikkelsamling. Det var derfor interessant å se hva de la vekt på i den debatten som 

fulgte, og eventuelt hva de ikke la vekt på. Når man bruker denne type litteratur er det 

viktig å ha på minne at disse har skrevet sin egen historie, altså er det mulig å være 
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selektiv i forhold til hva man tar med, og hva man velger å utelukke. Det er også det som 

gjør denne type litteratur spennende, ved at man får de forskjellige versjonene av en 

hendelse, kan man se nyanser som ikke kommer fram i annen litteratur.  

 

Litteratur om feminisme 

Blant den litteraturen om feminisme jeg har hatt god nytte av er Katrine Holst sin bok, 

Hva er feminisme, og Runa Haukaa sin slager, Bak slagordene. Disse gir på hver sin måte 

en god innføring i feminismens historie og teorier. Holst sin bok er et fint innføringsverk 

som presenterer de viktigste feministiske retningene og teoriene. Holst har også et kapittel 

som gir en god oversikt over feminismens historie. Dette verket gir et godt grunnlag for 

det andre kapittelet i denne oppgaven. Haukaa sin bok er en eldre utgave, svært nærme 

den samtiden jeg skriver om. Hun gir allikevel noen interessante syn på motsetningene i 

kvinnebevegelsen i Norge, konfliktlinjene som preget den, og hva som kjennetegnet den. 

De ideologiske skillelinjene er beskrevet forskjellig i disse to bøkene. Haukaa mente 

feministbevegelsen i grove trekk besto av en radikal-feministisk bevegelse og en 

likestillingsbevegelse. Sosiolog Cathrine Holst skiller mellom liberalfeminister, 

sosialistiske feminister og radikalfeminister. Haukaas inndeling ser jeg på som noe 

generell, og derfor lite dekkende for den nye kvinnebevegelsen. Derfor velger jeg å legge 

vekt på Holst sin forklaring, med spesiell vekt på liberalfeminismen. 

 

Kilder 

Skriftlige kilder 

De viktigste skriftlige kildene i oppgaven er artikkelsamlingen Råd og Argumenter 7a og 

7b som Høyres feministgruppe ga ut i 1979. Råd og Argumenter 7a kalles en 

Kvinnepolitisk idéskisse, og består av åtte artikler om temaer som ble sett på som viktige 

av feministgruppen. Her redegjør de for sine meninger og argumenter rundt de sakene de 

mente Høyre burde engasjere seg sterkere i. De forsøkte å vise sammenhengen mellom 

liberalkonservative ideer og kvinnefrigjøring, for dermed å vise at temaene de tok opp var 

forenelige med konservativ politikk. Formålet med denne artikkelsamlingen var å skape 

en debatt rundt kvinne- og likestillingspolitikk samtidig som den skulle «gi grunnlag for 
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en sammenhengende konservativ politikk i spørsmål som vedrører kvinners stilling i 

hjem, utdannelse, yrke og samfunnsliv»19 Feministgruppen var et rådgivende organ, og 

det understrekes i artikkelsamlingen at verken Høyres Politiske Råd eller Høyres ledelse 

hadde «realitetsbehandlet det fremlagte arbeidet»20.  I tillegg påpekes det i forordet at det 

heller ikke var full enighet innad i gruppen om enkelte meninger som fremkommer i de 

forskjellige artiklene. Alle disse motsetningsforholdene gjør det til tider vanskelig å 

forholde seg til denne kilden. Jeg har valgt å se på artikkelsamlingen som en utgivelse fra 

Feministgruppen som helhet, og ikke legge spesielt stor vekt på de eventuelle 

meningsmotsetningene da disse motsetningene ikke har kommet fram noe sted jeg har 

sett, og av den grunn ikke har preget debatten i spesielt stor grad.  Råd og Argumenter 7b 

består av referat fra Høyres feministkonferanse som foregikk på Reistad 10. og 11. mai 

1979. Her kommer meningsmotsetningene innad i partiet godt fram. Ved å lese disse to 

kildene parallelt fant jeg områdene som skapte størst uenighet og debatt. Ved å kombinere 

disse kildene med en rekke avisartikler har jeg skapt meg et godt bilde av hva de heteste 

debattene gikk ut på, og ut fra dette valgte jeg hvilke tema som var de mest interessante å 

se på.  

 

Avisartikler har vært en viktig skriftlig kilde i arbeidet med denne oppgaven. Disse har 

vært nyttige for å se hvordan debatklimaet rundt feministgruppen var. Aftenposten og 

Adresseavisen skrev mye om feministgruppen i perioden 1978-1980. I tillegg har jeg lest 

artikler i Stavanger Aftenblad og i Trønder-avisa. De som skrev desidert mest om 

Høyrefeministene var de tradisjonelle «Høyre-avisene» Aftenposten og Adresseavisen, på 

grunn av mengden av stoff har jeg benyttet disse mest, og da i størst grad Aftenposten.  

 

I tillegg har jeg benyttet Høyres partiprogram og prinsipprogram fra tiden rett før og etter 

utgivelsen av artikkelsamlingen. Disse representerer Høyres samlede holdninger og mål. 

Ved å se på disse fikk jeg skapt et bilde av det politiske klimaet som var i Høyre iden 

aktuelle perioden.  

                                                        
19 Råd og argumenter 7a 1979, s.3 
20 Råd og argumenter 7a 1979, s.3 
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For å få innblikk i de forskjellige feministiske retningene som dominerte i Norge har jeg 

brukt det nyfeministiske tidsskriftet Sirene og det sosialistiske bladet Kvinnefront. Sirene 

ble utgitt i perioden 1973-1983, og var et tidsskrift for det jeg vil kalle majoriteten av 

feminister, altså nyfeminister og andre mer venstrevridde feminister. De var ikke et uttalt 

Nyfeministisk blad, men de bar preg av at de som skrev i bladet sympatiserte med 

Nyfeministene eller feministiske grupperinger som lignet. Bladet Kvinnefront ble utgitt 

fra 1976 og var et blad skrevet av, og for, Kvinnefronten.  I disse tidsskriftene fant jeg 

mindre enn forventet om Høyrefeministene. I Kvinnefront var de ble de ikke nevnt, mens 

de i Sirene ble omtalt en gang i 1980. Sirene skriver derimot noe som borgerlig 

feminisme, da omtalt i negative, og noe nedlatende, former. Jeg hadde en forventning om 

at Høyrefeministene skulle omtales noe mer i disse feministiske tidsskriftene, allikevel 

var det interessant og se hva som ikke skrives. Inntrykket av at Høyrefeministene ikke ble 

anerkjent blant feministflertallet forsterkes gjennom disse kildene, de får verken aksept 

eller kritikk fra feministisk hold.  En årsak til det kan ha vært at medlemmene av 

feministgruppen først og fremst ble sett på som politikere, de fikk ikke sin identitet 

knyttet til feminismen slik som de som uttalte seg kun i kraft av å være feminist. 
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Kapittel	2,	Høyrefeministene;	Ideologi	

og	inspirasjon		

Innledning 

 

…feminisme. Et omstridt ord. Særlig blandt konservative – for det ble umiddelbart tatt i 

bruk av våre politiske motstandere som fikk monopol på ordet. Dessverre også på 

utviklingen av selve bevegelsen 
21- Ingeborg Moræus Hanssen. 

  

Sitatet ovenfor er hentet fra feministgruppens leder, Ingeborg Moræus Hanssen, sin 

innledning til konferansen på Reistad om feministgruppens artikkelsamling. Hun la vekt 

på at sosialismen ikke hadde monopol på feminisme-begrepet, og at Høyres verdier 

samsvarte vel så godt med feminismens verdier som de sosialistiske verdiene.  

 

I dette kapittelet vil jeg forsøke å beskrive bakgrunnen til Moræus Hanssens utsagn. Jeg 

vil forsøke å skissere en bakgrunn å bygge videre på i de neste kapitlene, som i større 

grad vil omhandle enkeltsaker. For å danne dette grunnlaget vil dette kapittelet gi et 

historisk bakteppe til feminismens andre bølge, for deretter å gå inn på likheter og 

ulikheter mellom de forskjellig feministiske retningene. Først vil jeg plassere 

Høyrefeministene i forhold til Høyres liberalkonservative tradisjon. Deretter vil jeg se 

nærmere på Høyres tidlige historie i et kvinnehistorisk perspektiv, målet med dette er å 

finne ut om Høyres feministgruppe var en unik hendelse i Høyres historie, eller om det 

var andre før dem som hadde tatt opp det som ble sett på som radikalt i samtiden. Videre 

vil jeg se på de to feministiske bølgene, med vekt på den andre. Dette for å forstå 

feminismens samtidsbilde. Høyrefeministene var aktive i den andre bølgen. Denne bølgen 

hadde to hovedaktører; Nyfeministene og Kvinnefronten. Disse preget debatten i stor 

grad, og en kan se flere likheter mellom disse og Høyrefeministene. Jeg vil derfor se 

                                                        
21 Råd og Argumenter 7b 1979, s. 4 
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nærmere på hovedtrekkene til Nyfeministene og Kvinnefronten, for deretter å se på 

likheter og ulikheter mellom disse og Høyrefeministene. Avslutningsvis vil jeg se på 

feminismen som en del av en sosial bevegelse.  

 

Høyrefeministene – ikke konservative, men liberale feminister  

Dersom man skal plassere Høyrefeministene i en feministisk kategori, er det naturlig å 

plassere dem i båsen liberalfeminisme. Innen for denne tradisjonen er det vanlig å skille 

mellom likhetsfeminister og forskjellsfeminister. Forskjellsfeministene var opptatt av at 

kjønnene var forskjellige, de ville at kvinner skulle anerkjennes for det arbeidet de gjorde 

som husmødre og mødre22. Likhetsfeministene jobbet for at kvinner skulle få like 

rettigheter som menn, blant annet i det politiske liv, utdannelse og på arbeidsmarkedet23. 

Det er i denne siste kategorien Høyrefeministene kommer inn.  

 

Historisk sett er det ytterst få feminister som har kalt seg konservative24. En kan påstå at 

det er en selvmotsigelse å være konservativ og feminist. Høyre ble grunnlagt som et 

konservativt parti, så hvorfor kalte ikke Høyrefeministene seg for konservative 

feminister?  I Høyre var det på 70-tallet i hovedsak to strømninger; verdikonservative og 

liberalkonservative. Selv om man nok fant en del rendyrkede konservative i partiet, var de 

fleste det man kaller liberalkonservative. En verdikonservativ er motstander av store og 

raske endringer. Verdikonservative vil bevare etablere tradisjoner, mens de liberale ser på 

om denne tradisjonen ligger innenfor kravet om fornuft og rettferdighet. Dersom det ikke 

ligger innenfor dette kravet, vil de ha en fornuftig organisering av samfunnet25. At ting 

må ta tid, er liberalere og liberalfeminister enige i. Dette skiller liberalfeministene fra 

andre feministiske retninger, blant annet de sosialistiske feministene. Raske endringer, og 

i ytterste fall revolusjon, er ikke et alternativt. Allikevel er ikke begrunnelsen for at ting 

må ta tid de samme som hos de verdikonservative. Slik sett kan en si at liberalfeminister 

                                                        
22 Holst 2009, s. 47 
23 Holst 2009, s. 46 
24 Holst 2009, s. 81 
25 Holst 2009, s. 81 
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også er formelt konservative26. Endringer vil ta tid, men de skal finne sted dersom det er 

fornuftig. 

 

Høyres kvinnehistorie før 70-tallet 

I Høyres historie ser man at det har vært flere kvinneforkjempere med tilknytning til 

Høyre. Dette har ført til at Høyre har vært tidlig ute på flere områder hvor det direkte eller 

indirekte har bidratt til å bedre kvinnens stilling i samfunnslivet. Allikevel er ikke dette 

spesielt fremtredende i historieskrivningen om Høyre eller om likestilling. For å forstå 

Høyres historie ut fra dette perspektivet vil jeg sammenfatte noen viktige hendelser som 

på ulike vis var viktige for utviklingen som til slutt endte opp i den nye kvinnebevegelsen 

på 70-tallet, både nasjonalt og innad i Høyre.  

 

42 år før Høyre ble etablert som et politisk parti, sto han som flere Høyrepolitikere 

oppfatter som «sin egen», Anton Martin Schweigaad, i spissen for Handelsloven som ble 

vedtatt 8. august 1842. Denne loven var forut for sin tid da den åpnet for at kvinner kunne 

bli handelsborgere. Målgruppen for den nye handelsloven var enslige kvinner. Ved å gi 

disse mulighet til å forsørge seg minsket staten sin forsørgelsesbyrde ovenfor kvinner 

uten mannlig forsørger27.  Loven førte ikke til en stor endring eller økning av kvinner som 

handelsborgere28, den endret heller ikke ved ekteskapet med som økonomisk institusjon 

hvor mannen var hovedforsørger. De store endringene viste seg ikke i 1884, allikevel ser 

man en mulig endring og modernisering i tankegodset om hvordan man så på kvinner.  

 

Samme året som Høyre ble stiftet, i 1884, ble det etter initiativ fra Høyremann Francis 

Hagerup, arrangert en serie diskusjonsmøter som tok opp kvinnenes stilling i Det Norske 

Studentersamfunn. Hagerup var på denne tiden formann, og han var også den som 

innledet diskusjonen. At han i tillegg støttet alle de viktigste kvinnepolitiske kravene 

viser, i følge den kjente kvinnehistorikeren Gro Hagemann, at det allerede da var sterke 

                                                        
26 Holst 2009, s. 93 
27 Eirinn Larsen, Handlende kvinner blant næringslivsmenn -  

Kristiania kvinnelige handelsstand rundt 1900, s.6 
28 Råd og argumenter 7a 1979, s. 27 
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liberale trekk på høyresiden. Kravene gikk ut på å gi kvinnene rett til særeie i ekteskapet, 

adgang til utdanning, rett til offentlig ansettelse, og selvfølgelig stemmerett29.  Fokuset på 

å gi kvinner bedre rettigheter i familien, i utdanning og på arbeidsmarkedet går igjen i 70-

tallets kvinnekamp, selv om disse kravene var noe endret og oppjustert.  

 

Hjemmenes Vels Landsforbund, senere kjent som Norges Husmorforbund30, ble stiftet i 

1915 og var i utgangspunktet formelt upolitisk. Husmorforbundet er et eksempel på 

politikk som foregikk utenfor partiene i mellomkrigstiden. De ble kalt «kvinnenes høyre» 

da mange av lederne var kvinner med nære bånd til Høyre, enten som koner til 

Høyremenn eller som partimedlemmer. «Husmorforbundet fungerte som 

interesseorganisasjon for velstilte husmødre og utformet en kvinnepolitisk 

høyreideologi»31. Historikeren Rolf Danielsen argumenterer i andre bind av Høyres 

historie for at deltakelsen i Husmorforbundet hadde direkte innvirkning på deltakelsen i 

Høyrekvinners landsforening og de kvinnelige lokalorganisasjonene, som i starten hadde 

nokså laber tilslutning. Husmorforbundet blir beskrevet som en organisasjon som i 

realiteten fungerte som kvinnenes høyreforening32. 

 

24. oktober, 1910, ble Høyres første lokalorganisasjon for kvinner stiftet. I starten av 

mellomkrigstiden var det fire slike organisasjoner33. Etter påtrykk fra Høyre sentralt var 

tallet økt til ti lokalorganisasjoner i 192534. På initiativ fra Høyres partiledelse ble 

Høirekvinners landsforbund opprettet 12.mars, 192535. I følge Danielsen var det ikke 

spesielt stor entusiasme å spore for dette forbundet, verken i partiledelse eller blant 

kvinnene i partiet. Det er mer naturlig å se på det som en konsekvens av 1913 da 

kvinnene fikk stemmerett36. Den første lederen av Høirekvinners landsforbund var Sara 

Christie. Hun ble leder etter en prosess som hadde pågått siden 1922, da Høyres 

landsmøte tok det første initiativet til å danne et landsforbund. Dette initiativet førte ikke 

                                                        
29 Hagemann 2003, s. 130, s. 244 
30 Hjemmenes Vels Landsforbund skiftet navn til Norges Husmorforbund i 1933 
31 Blom og Sogner (red.) 2005, s. 281 
32 Danielsen 1984, s. 81 
33 I følge Danielsen var det vanlig å kalle disse foreningene for «klubb». 
34 Danielsen 1984, s. 81 
35 Blom og Sogner (red.), 2005, s. 277; Danielsen 1984, s. 81 
36 Danielsen 1984, s. 81 
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frem, og i 1925 ble Christie pålagt å få i stand Høirekvinners landsforbund37. Det var altså 

ikke av frivillighet hun fikk dette oppdraget. Hennes holdning gjenspeilet høyrekvinners 

holdning til dette; de så ikke poenget i å opprette en særorganisasjon. Tankene deres rundt 

dette var at interesserte kvinner kunne bli utnevnt til representantskapet av landsmøtet, og 

at sentralstyret kunne gi de som var interessert landsmøterepresentasjon. I tillegg 

fremhevet Christie fremfor landsmøtet at en særforening for kvinner ble sett på som 

overflødig av kvinner på «lokalt nivå»38. Dette resulterte i at landsforbundet i stor grad 

ble sentralisert i byene, da Christie ikke så noen hensikt i å henvende seg til fylkene39. 

Deres målsetning var å drive med kvinnepolitisk arbeid og skolering av kvinner til 

politisk og organisatorisk arbeid40. Dette var ikke noen radikale målsetninger. Det er 

viktig å ha i bakhodet at landsforbundet nesten fikk det tredd ned over seg at de skulle 

opprette et landsforbund for Høyrekvinner, i tillegg hadde disse kvinnene nådd frem i 

stemmerettsaken. De hadde, slik de så det, allerede vunnet kampen og «den formelle og 

juridiske frigjøring»41. Høyrekvinners Landsforbund ble lagt ned i 1994 med den 

begrunnelse at det ble dobbeltarbeid for kvinnene som var aktive i både Høyrekvinners 

landsforbund og i Høyre42. Sett fra dette perspektivet kan en sette spørsmålstegn ved om 

Høyrekvinners Landsforbund i det hele tatt var en reelt viktig særorganisasjon for 

kvinnene i Høyre.  

 

Den første kvinnen på Stortinget var Høyrekvinnen Anna Rogstad43. I perioden 1911-

1912 var hun vararepresentant for Høyrelederen Jens Bratlie. Da han ble statsminister i 

1912 var hun inne på stortinget nesten hele året. 1922 var året da Karen Platou, som første 

kvinne og representant for Kristiania Høyre, fikk fast plass på Stortinget44. I 1930 ble 

Augusta Stang45 fra Oslo og Signe Swensson fra Trondheim valg inn på fast plass på 

Stortinget. Swensson ble gjenvalgt i 193346. Dersom en ser på den prosentvise kvinnelige 

representasjonen på Stortinget i mellomkrigstiden ser en at Høyre hadde flere kvinnelige 

                                                        
37 Danielsen 1984, s. 82 
38 Danielsen 1984, s. 82 
39 Danielsen 1984, s. 82 
40 Hallenstvedt og Trollvik (red.) 1993, s. 627 
41 Danielsen 1984, s. 82 
42 Erna Solberg i intervju med dagsrevyen. http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/539296/ 
43 Fullt navn: Anna Georgine Rogstad.  
44 http://www.hoyre.no/www/om_hoyre/forum_og_utvalg/hoyres_kvinneforum/ - 15.04.2012 
45 Fullt navn var Julie Augusta Georgine Stang.  
46 Danielsen 1984, s. 81 
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representanter sammenlignet med de øvrige partiene, samtidig var prosentandelen av 

nominerte kvinner fra Høyre gjennomsnittlig47. Dette kan komme av to ting, enten var 

Høyres velgere mer åpne for å velge inn kvinner generelt, eller det kan komme av at disse 

representantene faktisk ble sett på som så godt skikket at det ikke spilte noen rolle for 

velgerne at de var kvinner. Jeg har ikke sett forskning som peker i retning av noen av 

disse argumentene, men Rolf Danielsen skriver at det som kjennetegnet kvinnene som 

nådde opp i partiet, og som fikk representere det i Stortinget, var at de var yrkeskvinner 

med god utdannelse og god bakgrunn48.  

 

Kjøpmannsdatteren Signe Swensson var utdannet både som lærerinne og lege. Hun hadde 

før nominasjonen jobbet som lærerinne, distriktslege og fiskerilege før hun i 1927 ble 

ansatt som lege med spesialitet på hudsykdommer i Trondheim 49. Augusta Stang, datter 

av tidligere statsminister Emil Stang, hadde studert barneforsorg. Hun hadde frem til hun 

ble valgt arbeidet som lærerinne, gitt ut en lesebok myntet på barneskolen, vært redaktør 

av en spalte for barn i Aftenposten, og hun hadde startet Aftenpostens Argus-

innsamlinger som var en innsamling for Kristianias ubemidlede50. Hun hadde også vært 

medlem av Oslo skolestyre fra 1920-1922, i 1924 var hun Oslo kommunes utsending til 

kinokongressen i Paris og hun representerte Norges Røde Kors ved barnekongressen i 

Genève i 1920. I Høyre hadde hun hatt verv, hun var formann i Oslos Høirekvinners 

klubb fra 1923 til 1926, medlem i Høires Centralstyre fra 1928 og formann for 

Høirekvinners Landsforbund fra 1928 til 193751. 

 

Tidligere nevnte Anna Rogstad var også en aktiv kvinnesaksforkjemper. Hun var blant 

annet med på å stifte Norsk Kvindesagsforening og Kvindestemmeretsforeningen, i 

henholdsvis 188452 og 188553. I Kvinnestemmerettsforeningen var hun nestformann fra 

                                                        
47 Danielsen 1984, s. 81 
48 Danielsen 1984, s. 81 
49http://www.nsd.uib.no/polsys/index.cfm?urlname=&lan=&MenuItem=N1_1&ChildItem=&State=collaps
e&UttakNr=33&person=12883 – 20.09.2012 
50 http://www.nb.no/hamsun2009/aktuelt-h09/hamsun-anbefaler-argus-innsamling-roede-kors-uken-og-
boklotteri-med-julens-boeker - 05.07.2012 
51http://www.nsd.uib.no/polsys/index.cfm?urlname=&lan=&MenuItem=N1_1&ChildItem=&State=collaps
e&UttakNr=33&person=12752 – 20.09.2012 
52 I boken Med kjønnsperspektiv på norsk historie skriver Historiker Gro Hagemann at 1884 kan sees på 
som «startpunktet for en organisert kvinnekamp i Norge». S.244 Blom og Sogner (red.) 2005 
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1885 til 1897, og fra 1902 til norske kvinner fikk stemmerett i 191354. Det er allikevel 

viktig å påpeke at Rogstad ikke nødvendigvis representerte partiets syn i denne saken. Da 

stemmerett for kvinner første gang ble tatt opp i Stortinget i 1890 stemte samtlige 

høyrepolitikere mot forslaget.  Motstanderne av forslaget mente at konsekvensene av å gi 

kvinner stemmerett til syvende og sist ville «forrykke balansen i samfunnet»55. I 1901 

derimot stemte Høyre, med Hagerup i spissen, for en inntektsbegrenset kommunal 

stemmerett for kvinner. Dette var et mottrekk mot arbeiderstemmene, da Venstre la fram 

et forlag som foreslo alminnelig stemmerett for menn ved kommunevalg. Dette var et 

viktig steg mot allmenn stemmerett for kvinner, et steg Høyre sørget for. I ettertid kan en 

lure på om dette var Hagerups måte å hjelpe kvinnene til retten de fikk 12 år senere56. Det 

kan like gjerne vært et kortsiktig virkemiddel for å hindre arbeiderstemmene, og for å gi 

bemidlede kvinner retten til å stemme, da de regner med at disse stemmene ville gå til 

Høyre. Dersom dette var tilfellet var ikke tankegangen feil, ved neste kommunevalg etter 

reformen, det viste seg at mange av kvinnene som fikk stemmerett sto nærmest de 

konservative og Høire57. 

 

En viktig kvinnesak etter at stemmerettssaken var vunnet var arbeidsdelingen i familien. I 

mellomkrigstiden sto dette spørsmålet på dagsorden. Den gjengse oppfatning var at dette 

var mannens oppgave, og at det var urimelig at både kvinnen om mannen skulle ha en 

inntekt. Derfor ble mannen prioritert på arbeidsmarkedet. I 1937 endret stemningen seg, 

dette førte til stor uenighet i de politiske partiene. Striden endte med at LO og 

Arbeiderpartiet fattet et vedtak som ga rett til arbeid til både kvinner og menn, enten de 

var gifte eller ugifte. Høyre var splittet, med det var en del som støttet vedtaket58. Dette 

tyder på at det allerede i 1937 fantes en radikal fløy i Høyre som tok hensyn til kvinners 

rettigheter. Altså var ikke Høyrefeministene den første aktivistiske gruppe innen Høyre, 

                                                                                                                                                                      
53 Anna Rogstad – utdypning (Norsk biografisk leksikon). () I Store norske leksikon. Hentet fra: 
http://snl.no/.nbl_biografi/Anna_Rogstad/utdypning - 12.08.2012 
54 Anna Georgine Rogstad. (18.05.2012) I Store norske leksikon. Hentet fra: 
http://snl.no/Anna_Georgine_Rogstad - 12.08.2012 
55 Stemmerett for kvinner i Norge. (09.09.2012) I Store norske leksikon. Hentet fra: 
http://snl.no/Stemmerett_for_kvinner_i_Norge - 15.08.2012. s.248 Blom og Sogner (red.) 2005 
56 Hagerup hadde gjennom sin deltakelse i Det norske studentersamfunn ytret et ønske om å gi kvinner 
stemmerett. 
57 Blom og Sogner (red.) 2005, s. 248 
58 Blom og Sogner (red.), 2005, s. 296  
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de som kjempet for stemmerett og de som splittet Høyre i synet på arbeidsfordeling hadde 

tråkket opp sporene for Høyrefeministene.  

 

Feminismen 

Det er vanlig å dele feminismens historie inn i tre bølger59. Her vil jeg se kort på de to 

første60. Den første bølgens tidfestes til 1700-tallet, eller til 1850. Det er noe uenighet 

rundt dette, de som mener den startet på 1700-tallet legger vekt på hendelser som den 

franske revolusjon da flere satt kvinnesak på dagsordenen, blant disse var den liberale 

feministen Mary Wollstonecraft som i 1792 ga ut boken Til forsvar av kvinnenes 

rettigheter. De som tidfester starten av denne første bølgen til 1850-tallet legger i stor 

grad vekt på utgivelsen av boken Kvinneundertrykkelsen skrevet av en annen liberaler, 

John Stuart Mill, i 1869, og Karl Marx begynte å utgi sine skrifter fra 1840. Det viktigste 

for de som mener den første bølgen startet rundt 1850 var allikevel verdens antatt første 

kvinnesaksmøte i Seneca Falls, New York, i 1848. Denne bølgen besto for det meste av 

liberale middelklassekvinner og etter hvert arbeiderkvinner. Rettigheter som stemmerett, 

ytringsfrihet, arverett, eiendomsrett, bevegelsesfrihet og organisasjonsfrihet var viktige 

kampsaker for den borgerlige kvinnesaksbevegelsen. Denne gruppen var dominerende i 

starten av denne bølgen. Etter hvert kom arbeiderkvinnene til, deres kampsaker var i stor 

grad inspirert av Marx. De var opptatt av å bekjempe kapitalismen, den borgerlige 

kvinnesaksbevegelsen og den mannsdominerte fagbevegelsen61. Under den første bølgen 

var altså liberalfeministene dominerende, men den sosialistiske bevegelsen, som kom for 

full kraft under den andre bølgen, ble introdusert som et alternativ62. 

 

 

 

                                                        
59 Det er viktig å huske at disse bølgene primært passer best inn i vestlige land, den har enkelte svakheter 
dersom en ser på feminismens historie internasjonalt. Allikevel passer Norge relativt godt inn i «bølgene» 
beskrevet i standardhistorien.  
60 Den tredjebølgen har liten betydning for denne oppgaven. Den er fortsatt under diskusjon blant 
historikere. Diskusjonene går på om den er reell, når den eventuelt har vært, eller om den fortsatt er.  
61 S. 46-47, Holst 2009, s. 46-47 
62 I Norge fikk kvinnene i løpet av denne første bølgen flere formelle friheter og rettigheter. Kvinner fikk lik 
arverett i 1854, i 1863 fikk kvinner over 25 år lov til å starte og drive egen næringsvirksomhet, 1882 fikk 
kvinner lov å ta artium. De fikk også stemmerett, først i kommunevalgene, fra 1895, deretter i stortingsvalg, 
fra 1913. Holst 2009, s. 48 
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Den andre bølgen 

Hvis man ser på etterkrigstiden i vesten i et kjønnshistorisk lys, ser en tydelig at 1970-

årene står som et vannskille. Fram til dette var kjønnsrollene stort sett som de hadde vært 

i mellomkrigstiden, mennene var i lønnet arbeid, og ble derfor sett på som 

familieforsørger, mens kvinnen hadde omsorgsansvaret, og stod for det ulønnede arbeidet 

i hjemmet. Den andre bølgen dateres gjerne til 1960 – og 1970-tallet. 70-årene var en 

periode for radikale strømninger. Miljøbevegelsen og den nye kvinnebevegelsen gjorde 

seg gjeldene samfunnsdebatten og etter hvert i politikken. Det som kjennetegnet 

feministene i den andre bølgen var at de enten var under utdannelse, eller de var ferdig 

med utdannelse og så fram mot en hverdag som husmor. Det var også en del kvinner som 

allerede var i arbeidslivet, som hadde førstehåndskjennskap til mangelen på likestilling på 

arbeidsplassen. Feministbevegelsen ble utover 70-tallet et mangfold med flere forskjellige 

retninger. Jeg vil ikke gå inn på alle de forskjellige grupperingene i denne oppgaven, men 

det er verdt å nevne Nyfeministene, Kvinnefronten, Claragruppen, Lesbisk bevegelse og 

Brød og Roser som noen av de mest profilerte. Alle disse inngår i begrepet «den nye 

kvinnebevegelsen» 63, dette er en god samlebetegnelse som også kan brukes i denne 

sammenhengen. Et særtrekk ved kvinnebevegelsen på 70-tallet var at 

organisasjonsstrukturen var flat. Alle, med unntak av Kvinnefronten, hadde en flat 

organisasjonsstruktur. Det vil si at medlemmene tok direkte del i beslutningsprosessen. 

Det var ingen valgte ledere eller representanter som tok beslutninger på deres vegne64, i 

stede var det flere smågrupper rundt om i landet som aktiviserte og styrte seg selv65. 

Kvinnefronten skilte seg ut ved at de hadde en ledelse og en politisk plattform66. En 

annen sentral forskjell mellom de ulike grupperingene var ideologi og hva de mente var 

grunnen til undertrykkingen. Kvinnefronten la skylden på kapitalismen, mens 

Nyfeministene mente undertrykkelsen var en konsekvens av det patriarkalske system67. 

Men til syvende og sist var dette en stor bevegelse av kvinner som på sin måte gjorde det 

de kunne for og nå et felles mål, nemlig likestilling, både lovpålagt og i praksis.  

 

 

                                                        
63 http://www.kampdager.no/arkiv/organisering/nybevegelse/index.html - 07.09.2012, s. 50, Holst, 2009 
64 http://kilden.forskningsradet.no/artikkel/vis.html?tid=47260 - 07.09.2012  
65 http://www.kampdager.no/arkiv/organisering/nyfeministene/gulli_organisering.html - 07.09.2012 
66 http://www.kampdager.no/arkiv/organisering/kvinnefronten/punkter_for_organisering.html - 07.09.2012 
67 http://snl.no/nyfeministene – 07.09.2012 
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Dersom en ser på ideologiene som inspirerte og formet den nye kvinnebevegelsen er det 

hensiktsmessig å fremheve de tre ideologiske retninger som var førende. Den radikale 

feminismen representerte en side, den marxistiske og sosialistiske feminismen en annen 

side, mens liberalfeminismen representerte en tredje retning.  

 

Grovt sett kan de ulike retningene beskrives slik: Liberalfeminismen var ikke først og 

fremst opptatt av å legge skylden på enkelte grupper eller på samfunn. De mente 

undertrykkelsen av kvinner var et resultat av påvirkning og oppdragelse over tid. De 

mente at virkemidlene som var riktig å bruke var å gå gjennom staten for å få nye 

juridiske reformer og ved å drive med bevisstgjøringsarbeid både blant kvinner og menn.  

I denne gruppen passer Høyrefeministene inn. Kvinnefronten representerer den 

marxistiske og sosialistiske feminismen. Den favnet de som mente at det ikke bare var 

patriarkatet som førte til undertrykkelse av kvinner. De mente at klassesamfunnet og 

kapitalismen var den største årsaken til kvinneundertrykkelsen. De mente derfor at 

kvinner var dobbelt undertrykket, og at begge årsakene til denne undertrykkelsen måtte 

bekjempes for å oppnå likestilling. Den radikale feminismen oppstod som en ny retning 

under den andre bølgen. Den besto av de som mente at det ikke var nok å bekjempe 

kapitalismen, deretter kom det et nytt begrep inn i diskusjonen, patriarkatet. Patriarkatet 

var et system som gjennomsyret hele samfunnet både offentlig og privat, familien og 

ekteskapet og i følelseslivet. «Det politiske er privat», dette slagordet favnet det de 

radikale feministene mente, det var også et samlende slagord for de forskjellige gruppene. 

Patriarkatet både i familien og i samfunnet måtte bekjempes. Kjønn ble sett på som 

viktigere enn klasse68. I Norge ble disse representert av Nyfeministene.  

 

Som regel var det stor enighet mellom disse gruppene om hva målene var i de store, 

viktige sakene. Selvbestemt abortsaken og likestilling i familien, arbeidslivet og 

politikken var viktig. Uenighetene dreide seg i hovedsak om ideologi, fremgangsmetoder 

og årsakene til at kvinnen ble undertrykt.  

 

                                                        
68 Feminisme. (04.11.2011) I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/feminisme. Tre avsnitt basert 
på denne kilden 
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Kvinnefronten og Nyfeministene 

Kvinnebevegelsen begynte som noe relativt radikalt, som etterhvert utviklet seg til å bli 

en maktfaktor som påvirket norsk politikk både kortsiktig og langsiktig.  I tillegg til at det 

var en del ulikheter mellom de forskjellige kvinneorganisasjonene ser man også at de 

samarbeidet om felles aksjoner og felles saker. For å forstå likhetene og konfliktene 

mellom de ulike retningene i kvinnebevegelsen er det viktig å forstå hvem disse var, og 

hva de stod for. Derfor vil jeg begynne med en kort presentasjon av Nyfeministene og 

Kvinnefronten.  

 

Nyfeministene  

Opptakten til den nye kvinnebevegelsen i Norge settes av mange til 1970 da Oslo 

Kvinnesaksforening arrangerte et møte i Oslo. Jo Freeman, en anerkjent leder fra den 

gryende feministiske bevegelsen i USA, deltok som foredragsholder. Etter foredraget 

oppfordret Freeman til å danne nyfeministiske grupper også i Norge. Gruppene dukket 

opp, først i Oslo, deretter fulgte Bergen og Trondheim69. I 1973 var det 30 nyfeministiske 

grupper rundt om i landet, med ca. 1000 medlemmer i alt.  

 

Nyfeministene mente kvinnene måtte kjempe på to fronter for å oppnå likestilling. De 

måtte for det første opparbeide seg sin egen kjønnsidentitet, altså identifisere seg med 

andre kvinner, ikke med menn. For det andre måtte de jobbe for å tilrettelegge 

samfunnsforholdene, på denne måten mente de det ville bli lettere å se undertrykkelsen. 

Dette hevdet de på grunnlag av det de mente var samtidas holdninger, nemlig at kvinner 

ikke følte seg undertrykket selv om alt pekte mot at de var det. De uttalte at menn og 

kvinner ikke innså undertrykkelsen av kvinner. Nina Kari Monsen, en tidlig 

lederskikkelse blant Nyfeministene, skrev: «Mannskjønnet har neppe i sinne eller 

mulighet for å gi avkall på sine fordeler» 70. De la altså skylden på både bevisstløse 

kvinner og på det som oppfattes som tiltaksløse menn.  

 

Nyfeminismen representerte som nevn den nye feministiske ismen, Radikalfeminismen. 

Denne oppstod på 1960-tallet i USA, Australia og Europa71. Radikalfeministene mente de 

var undertrykt i kraft av sitt kjønn, ikke kun i kraft av det kapitalistiske systemet. 
                                                        
69 Benum 1998, s. 36 
70 Feminist, skrevet av Nyfeminister, kapittel av Nina Karin Monsen 1973, S. 36-37 
71 Gemzöe 2002, s. 45 
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Radikalfeminismen var preget av flere patriarkatteorier. Noen gikk ut på at jenter og 

gutter ble oppdratt til å bli dominert og dominere. Andre gikk ut på at kvinner ble 

undertrykt i kraft av sin biologi, de var sårbare på grunn av graviditet, fødsel og i kraft av 

å være en mor. I tillegg var hun fysisk underlegen. Disse faktorene hadde gjort dem til 

den svake parten i forhold til menn. Det patriarkalske systemet ble sett på som universelt, 

det gjennomsyret samfunnet, kulturen, arbeidslivet, hjemmet og seksuallivet. 

Radikalfeministene kjempet for en endring i maktstrukturen, og mente blant annet at ytre 

faktorer som for eksempel kvinner i høye stillinger eller i politikken, ikke automatisk ville 

endre denne strukturen. Radikalfeministene så også på kapitalismen som undertrykkende. 

De mente det var en sammenheng mellom patriarkatet og det kapitalistiske systemet, og 

at begge måtte endres for at kvinner kunne få full likestilling72.  For radikalfeministene 

var det spesielt viktig å få frem undertrykkingen i privatsfæren. De fokuserte i større grad 

enn de andre feministiske retningene på den seksuelle likestillingen. De belyste områder 

som kvinners seksuelle utfoldelse, fysisk og psykisk vold, voldtekt og andre seksuelle 

overgrep73. 

 

Flere nyfeminister hevdet at det var to retninger i den nye kvinnebevegelsen, det var en 

likestillingsbevegelse og det var en radikal-feministisk bevegelse, de regnet seg selv 

under den radikal-feministiske bevegelsen74 mens kvinnefronten representerte 

likestillingsbevegelsen. Dette var et svar på Kvinnefrontens inndeling av 

kvinnebevegelsen. De mente også det var to retninger, en borgerlig og den proletær. Her 

regnet de seg selv som en del av den proletære bevegelsen, mens nyfeministene var del av 

den borgerlige bevegelsen75. Det var til tider stor splittelse mellom disse bevegelsene, 

men det hendte og at de samarbeidet, dette vil jeg komme tilbake til senere i dette 

kapittelet. 

 

Kvinnefronten 

I 1971 Oslo; Rød Front arrangerte et debattmøte hvor Wenche Hjellum holdt et foredrag 

der hun legger vekt på at det var kapitaleierne og kapitalismen som var den største faren 

for kvinners likestilling, ikke mannen. Med dette som utgangspunkt ble Kvinnefronten 

                                                        
72 Gemzöe 2002, s. 47 
73 Holst 2009, s. 52-54 
74 Haukaa, 1982, s. 10; De beskriver seg også som radikal-feminister i heftet Feminist, 1973 
75 Haukaa 1982, s.10 
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dannet i 1972. Denne grupperingen viste seg å bli en av de største kvinneorganisasjonene 

i Norge på 70-tallet. Under Kvinnefronten dannet AKP(m-l) en egen fraksjon76. 

Kvinnefronten representerte den marxistiske og sosialistiske bevegelsen, inspirert av 

kommunismen og Sovjet. Kvinnefronten forente feminisme med antikapitalisme. Etter 

hvert ble kvinnefronten stadig mer knyttet til AKP77. AKP tok sterk avstand fra 

Nyfeministene og deres argumenter om patriarkatet, dette var flere medlemmer i 

kvinnefronten enig i. Det var også en annen fraksjon i Kvinnefronten som i tillegg til å 

legge vekt på kapitalismen som en undertrykkende faktor, heller ikke ville se vekk fra at 

det var sterke indikasjoner på at også mannssamfunnet hadde mye å si for 

undertrykkelsen av kvinner, disse tok ikke like sterk avstand fra Nyfeministene som 

AKP78.  

 

Marx og hans tekster inspirerte de sosialistiske feminismene allerede under den første 

feministbølgen. Marx ville i hovedsak ha et mer rettferdig økonomisk system, som kom 

arbeiderene til gode79. I tillegg til Karl Marx sine tekster, hadde Friedrich Engels tekst 

«Familjens, privategendomens och statens ursprung» fra 1884 stor betydning for fødselen 

til den sosialistiske feminismen. Her skrev han om familiens historiske utvikling og om 

kvinnens undertrykking, hans teori var at kvinnenes undertrykking var en direkte 

konsekvens av innføringen av privat eiendom80. En annen som var viktig for utviklingen 

av den sosialistiske feminismen var kommunisten Aleksandra Kollontaj (kommer tilbake 

til henne senere).  

 

Likheter og ulikheter 

Det er flere likheter og ulikheter innen de feministiske retningene. I dette underkapittelet 

vil jeg først se på de ulike personene som knytter de forskjellige feministiske retningene 

sammen, deretter vil jeg se nærmere på spenningsforholdet mellom de forskjellige 

retningene innen feminismen, for så å gå kort inn på spenningsforholdet mellom 

feminismen og Høyre som et liberalkonservativt parti. 

 
                                                        
76 Sejersted 2005, s. 475 
77 Blom og Sogner (red.) 2005, s. 369 
78 Haukaa 1982, s. 79 
79 Holst 2009, s. 88 
80 Gemzöe 2002, s. 59 
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Ulike forløpere 

Den nye kvinnebevegelsen hadde, til tross for store uenigheter, flere felles 

inspirasjonskilder. Dette ser vi ved at det i det nyfeministiske bladet Sirene ble skrevet 

varmt om Mary Wollstonecraft, Kvinnefront skriver om Simone de Beauvoir i en artikkel 

om personer som har hatt en betydning for kvinnekampen og Høyrefeministene nevner 

kommunisten Aleksandra Kollontaj i artikkelsamlingen Råd og argumenter 7a. For å 

forstå hvor sammensatt den nye kvinnebevegelsen var, er det viktig å forstå hvem disse 

kvinnene var og hva de stod for.  

 

Aleksandra Mikhajlovna Kollontaj var en sovjetisk kommunist og feminist. Hun var også 

en forfatter, diplomat, reformator og verdens første kvinnelige ambassadør, og hun var en 

stor inspirasjon for den nye kvinnebevegelsen i Norge81 spesielt for kvinnene i 

Kvinnefronten, men også andre. Høyrefeministen Annelise Høegh hentet blant annet 

inspirasjon fra selve grunntesen til Kollontaj, nemlig at en kvinnes stilling i samfunnet ble 

bestemt av hennesrolle i økonomien82. At Kollontaj var en foregangskvinne, og en som 

mange feminister så opp til er ingen hemmelighet, det er heller ikke så rart dersom en ser 

på samtiden. I Sovjetunionen hadde kvinner på papiret større likestilling enn noen andre 

land, kvinner hadde stemmerett, de kunne ta ut skilsmisse, rammene rundt ekteskapet ble 

avformalisert og kvinner kunne få barn utenfor ekteskapet uten å bli stigmatisert. I tillegg 

til å ha juridisk likestilling, var alt dette lovfestet. Flere slukte disse ideene, og Kollontaj 

som sterk og ressurssterk kvinne talte varmt om endringer og et bedre samfunn. Kollontaj 

hadde sterke formeninger om at kvinnekamp og klassekamp måtte drives parallelt83. Hun 

la spesielt vekt på kvinners stilling i ekteskapet og deres bidrag til samfunnsøkonomien. 

 

Kollontaj mente at individets stilling i samfunnet var bestemt av han eller hennes rolle i 

økonomien. Hun var svært bevisst på at kvinner skulle spille samme rolle i økonomien 

som menn. Dette var selve hovedtesen til Kollontaj. Hun legger også stor vekt på 

kvinners stilling i ekteskapet. Hun mente ekteskapet skulle avskaffet, og talte for å 

                                                        
81 Aleksandra Mikhajlovna Kollontaj. (21.10.2011) I Store norske leksikon. Hentet fra: 
http://snl.no/Aleksandra_Mikhajlovna_Kollontaj - 10.07.2012 
82 Hagemann 2003, s. 177; Råd og argumenter 7a 1979, s. 9 
83 Holst 2009, s. 84 
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overføre det som tradisjonelt var kvinnens arbeidsoppgaver, blant annet husarbeid og 

oppdragelse av barna, til fellesskapet84. Konkret ville hun ha kollektive tilbud som 

erstattet familiens oppgaver, det gjaldt barnepass, oppdragelse, bespisning, kollektive 

boliger og andre sysler som tradisjonelt hørte familien til, nærmere sagt kvinnens, 

tradisjonelle arbeidsoppgaver. Ekteskap og familie i tradisjonell forstand skulle erstattes 

av kortvarige kommunistiske ekteskap. Et kommunistisk ekteskap var et forhold der 

partene levde i samspill, men allikevel adskilt, til kjærligheten avtok85. Historiker Gro 

Hagemann beskriver dette godt. Hun skriver at det for Kollontaj var like viktig å skille 

«kjøkken og ekteskap» som det var å skille kirken fra staten86. Ser en bort i fra det 

åpenlyse målet med dette, å likestille kvinnen med mannen, var det også en økonomisk 

tanke med dette. Å frigi kvinnelig arbeidskraft mente hun ville gi en bedre økonomi87.  

 

En sentral inspirasjonskilde for radikalfeministene var Simone de Beauvoir. Beauvoir var 

en fransk feminist, sosialist, filosof og forfatter. Hun var en fremtredende feminist i den 

franske kvinnebevegelsen, og engasjerte seg spesielt i kampen for fri abort. Boken Det 

annet kjønn ble oversatt og utgitt i Norge i 197088, og det er gode grunner til å anta at 

denne var en inspirasjon for flere feminister, spesielt Nyfeministene. Hun hadde som mål 

at kvinner skulle bli «anerkjent som frie, handlende subjekter på lik linje med menn»89. 

Boken var viktig for den nye kvinnebevegelsen, og for utviklingen av de to retningene 

sosialistisk feminisme og radikal-feminisme90. Beauvoir regnes som en eksistensialistisk 

feminist91, hun bygger videre på Sartre som hevdet at «menneske alltid og ubetinget er et 

fritt vesen»92. Hun mente at en kvinne ikke nødvendigvis ble født som en kvinne, men at 

hun ble det. I eksistensialismen skiller man blant annet mellom Selvet og den Andre. En 

av Beauvoirs kritikker går på patriarkatet, hvor hun hevder at mannen gjennom historien 

hadde brukt sin makt til å skape et samfunn der de har sikret deres «egne eksistensielle 

                                                        
84 Holst 2009, s. 84 
85 Holter (red.) 1996, s. 161;Hagemann 2003, s. 180 
86 Hagemann 2003, s. 179 
87 Hagemann 2003, s. 179 
88 Simone de Beauvoir. () I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/Simone_de_Beauvoir - 
15.07.2012 
89 Holter (red.) 1996, s. 165 
90 Holter (red.) 1996, s. 162 
91 Eksistensialisme er en filosofi som gir grunnlag for en god forståelse av kvinners situasjon og valg av 
frigjørelsesstrategi - Holter (red.) 1996, s. 186 
92 Holter (red.) 1996, s. 163 
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prosjekter»93. Dette hadde ført til at kvinnen ble sett på som den Andre, og dermed ikke 

kunne ta ansvar for egne valg94.  

Med feminist forstod jeg en som kjempet for spesifikke kvinnesaker uavhengig av 

klassekampen ….. Slik jeg definerer ordet er feminister kvinner – og til og med 

menn – som sloss for å forandre kvinners livsvilkår i sammenheng med 

klassekampen, men uavhengig av den også, uten å gjøre de forandringene de 

strever for å oppnå helt avhengig av at en klarer å forandre samfunnet som 

helhet.95 

Dette sitatet fremhever essensen i det Nyfeministene sto for.  

 

Beauvoir fremhevet særlig to grunner til kvinners undertrykkelse; retten til egen 

seksualitet og retten til økonomisk uavhengighet. Hun mente at selv om en kvinne var 

økonomisk uavhengig var hun i det patriarkalske samfunnet ikke ordentlig likestilt før 

hun også hadde retten til egen seksualitet. I et forhold hvor begge disse bestemmelsene 

var oppfylt ble konflikten mellom Selvet og den Andre satt i skyggen, forholdet var da 

basert på gjensidig anerkjennelse og respekt96.  

 

Innen den politiske idéretningen liberalisme er det vanlig å skille mellom den klassiske og 

den moderne liberalismen97. Mary Wollstonecraft ansees som den store liberale, klassiske 

feministen. I 1792 ble hennes hovedverk, boken Til forsvar av kvinners rettigheter gitt 

ut98. Hun kritiserte kvinnesynet som ble ytret av flere opplysningsforfattere, spesielt 

Rousseau99. Her uttrykte hun tanken om at alle er født like, men at det var samfunnet, 

gjennom ytre påvirkning og sosialisering, som formet de forskjellige kjønnene. Dette 

                                                        
93 Holter (red.) 1996, s. 164 
94 Holter (red.) 1996, s. 165 
95 Holter (red.) 1996, s. 163 
96 Holter (red.) 1996, s. 165 
97 Holst 2009, s. 74 
98 Holst 2009, s.46 
99 Peker til Jean-Jacques Rousseau sin bok om barneoppdragelse som handler om gutten Emile. I dette 
verket kommer hans kvinnesyn klart fram da denne gutten finner en kone med Rousseau mener er en god 
oppdragelse. Denne kvinnen var underdanig og selvoppofrende ovenfor hovedpersonen. Altså 
idealkvinnen Rousseau beskrev ble kritisert av Wollstonecraft.  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/ryddemappe/bua-avdeling/foreldre---til-barns-
beste/4.html?id=275341  
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resulterte i at kvinner til slutt faktisk ble dårligere egnet til å innta de posisjonene som 

menn hadde. Hun argumenterte med at kvinner aldri ville blir like ressurssterke som 

menn dersom de ikke hadde like oppvekstsvilkår, lik tilgang til utdanning og rett til 

lønnet arbeid100. Til forskjell til de moderne liberalfeministene, eller moderne feminister 

generelt, skrev Wollstonecraft i et kristent vokabular. Som kjent mente hun at kvinner og 

menn var like, og hadde de samme rettighetene, men hun påpeker at det var Gud som 

hadde skapt dem like og gitt dem disse rettighetene101. At hun formulerte dette kan sees i 

lys av tiden hun levde i, dette var ikke noe det ble lagt vekt på av den nye 

kvinnebevegelsen. Allikevel kan det ha vært med på å legitimere henne i bla. Høyre, som 

i sine prinsipprogrammer skriver at Høyre blant annet bygger på det «kristne 

kulturgrunnlag»102.  

 

John Rawls skiller seg ut fra kvinnene over på to måter. Han ansees tradisjonelt sett ikke 

som en feminist, og han hadde ikke særlig betydning for hverken Nyfeministene eller 

Kvinnefronten. Allikevel vil jeg trekke han fram som en som hadde betydning for 

liberalfeminismen i kraft av at han representerte den moderne liberalismen som befant seg 

nærmest liberalfeminismen103. Rawls omtales også som sosialliberaler, eller man kan tale 

for at hans liberalisme egentlig er politisk liberalisme. Kort sagt krever Rawls frihet, 

likhet og omfordeling. De som tenker på han som en sosialliberaler legger vekt på hans 

mening om at «alle må sikres like muligheter til å konkurrere om stillinger og posisjoner i 

samfunnet»104. Ulikhet kan bare tillates dersom det kommer de verst stilte til gode. 

Grunnen til at han også kalles politisk liberaler er at han har, i følge Holst, en 

livssynsnøytral begrunnelse. Kravene hans er krav alle skal kunne stille seg bak «på tvers 

av religion, livssyn og verdensoppfatning»105. Selv om Rawls er en av de liberalerne som 

ligger liberalfeminismen nærmest, har han også fått kritikk fra liberalfeministisk hold. 

Kritikken retter seg blant annet mot hans krav om rettferdighet. Her har kritikken gått ut 

på at han eksplisitt retter dette mot den offentlige sfære. Som mange andre liberalere 

mener han at privatlivet er nettopp det, privat, og at dette derfor ikke faller naturlig inn 

                                                        
100 Holst 2009, s.74; Mary Wollstonecraft. (21.08.2012) I Store norske leksikon. Hentet fra: 
http://snl.no/Mary_Wollstonecraft - 05.08.2012 
101 Holst 2009, s.69 
102 Høyres prinsipprogram 1977 
103 Rawls omtales ofte som den moderne liberalismens grunnlegger.  
104 Holst 2009, s. 75 
105 Holst 2009, s 75 
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under kravet om rettferdighet. Ut ifra hva høyrefeministene har skrevet om i 

artikkelsamlingen sin kan en trekke konklusjonen om at de slutter seg til denne kritikken. 

De legger stor vekt på likestilling innen familien, og de skriver om både ugift samboenhet 

og om lovgivning rundt foreldre og barn.  

 

Liberalfeminismen vs.  «de andre» 

Liberalfeministene ble først og fremst kritisert av andre feminister for ikke å ha noen 

teorier om hvorfor kvinner ble undertrykt. De sosialistiske feministene mente 

kapitalismen var en grunnleggende årsak, mens de radikale feministene i tillegg la en stor 

del av skylden på patriarkatet. Kritikken mot liberalfeministene gikk ut på at de, i stede 

for de overnevnte argumentene, kun forsøkte å «slukke brannen» med å foreslå lover og 

tiltak i stede for å gå løs på det de sosialistiske og radikale feministene mente var de 

grunnleggende årsakene106.  

 

Dersom man skal se på likheter innenfor de feministiske retningene kan 

liberalfeminismen ha visse likheter med både sosialist-feminismen og radikalfeminismen. 

Tidligere skrev jeg at liberalfeminister også kan kalles formelt konservative, dette 

utelukker ikke at de også kan ha fellestrekk i motsatt retning. Dersom vi ser tilbake til 

Rawls krav om frihet, likhet og omfordeling, forklarer det disse likhetstrekkene. Kravene 

skal være rimelige slik at alle skal kunne stille seg bak dem, uavhengig av bakgrunn. Av 

denne grunn kan liberalfeminister være enige med blant annet sosialistiske analyser 

dersom de ser på dette som rimelig107.  

 

Vi ser at sosialistiske feminismen og radikalfeminismen også var inspirert av hverandre. 

En radikalfeminist kunne også være sosialist. De kunne være enig i at det kapitalistiske 

systemet måtte endres, og at dette var relevant for feminismen. Allikevel vektla de 

patriarkatet som den største årsaken, og de kritiserte den sosialistiske feminismen for å 

være for ensidig opptatt av det kapitalistiske systemet. På samme måte var det med 

                                                        
106 Holst 2009, s. 52 
107 Holst 2009, s. 90 
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sosialist-feministene. De la størst vekt på kapitalsystemet, men mente også at de var 

undertrykt i kraft av sitt kjønn. Dette var karakteristisk for den nye kvinnebevegelsen. De 

hadde ulike syn, men allikevel var de enige. I tillegg kritiserte radikalfeministene de 

sosialistiske feministene og liberalfeministene for ikke å ha nok fokus på det området de 

mente undertrykkingen av kvinnen var verst, nemlig i hjemmet. Kritikken gikk ut på at de 

andre feministene ikke la nok vekt på seksuelle overgrep og vold mot kvinner108.  

 

Liberalfeminismen vs. Høyre 

En hovedkonfliktlinje mellom feminismen og Høyre som et liberalkonservativt parti var 

forholdet mellom hva som var politikk og hva som var privat. Den nye kvinnebevegelsen 

hadde det kjente ordtaket «det personlige er politisk». Dette strider mot tradisjonene i 

Høyre, og det strider imot liberalistisk teori som fremhever at det private, deriblant 

familielivet, er et privat anliggende, skilt fra staten109. Høyre var svært tvilende mot å 

drive en politikk som grep inn i den private sfære og familielivet. Dette var noe av det 

som gjorde Høyrefeministene så kontroversielle i partiet og i mediene. 

 

Likhet og frihet er viktige begrep i den liberale teori og i Høyre. Dersom man setter dette 

inn i en likestillingskontekst ser en at dette også kan føre til konflikt mellom begrepene. 

Høyrefeminist Annelise Høegh skrev i Råd og argumenter 7a om hvordan kvinnekampen 

passet inn i Høyres politikk og i liberal teori. Hun plasserte kvinnefrigjøring inn i tre 

grunnholdninger som var viktig for hvordan Høyre drev politikk. Hun skrev at 

Kvinners krav om likestilling og frigjøring springer ut av retten til å bli respektert 

som enkeltindivider, med egne ønsker, anlegg og behov… Kvinners rett til 

økonomisk selvstendighet faller sammen med konservatives ønske om et samfunn 

bestående av selvstendige og uavhengige individer… Kvinners angrep på den 

kjønnsbestemte arbeidsdeling i familien må forsvares ut fra konservatives vilje til 

å forandre for å bevare. Den kjønnsbestemte arbeidsdelingen anser vi som en av 

                                                        
108 Holst 2009, s. 96 
109 Gulli 1992, s. 12 
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familiens former som vi bør forandre for å bevare familiens veidiinnhold 

(gjensidig respekt og omsorg).110  

 

I denne begrunnelsen ser vi at hun har blitt inspirert av både Wollstonecraft og Rawls, 

men også av Simone de Beauvoir og Aleksandra Kollontaj. Dette var to damer som ikke 

hadde noen som helst tilknytning til konservativ ideologi. Dette eksemplifiserer det jeg 

har forsøkt å fremheve i dette kapittelet, at feministene i Norge ikke nødvendigvis holdt 

seg ensidig til en teori. Denne påvirkningen var gjensidig, de hentet opp argumenter de 

var enig i, deretter implementerte de dette inn i deres grunnsyn om kvinners 

undertrykkelse. At Høyrefeministene kunne bli inspirert både av en kommunist og en 

radikalfeminist synes i utgangspunktet merkverdig, men det viser igjen til at Rawls krav 

om frihet, likhet og omfordeling fortsatt var gjeldende for Høyrefeministene.  

 

Sosial bevegelse 

Når man tenker på 70-tallets bevegelser tenker man først og fremst på miljøbevegelsen og 

den nye kvinnebevegelsen. Begrepet bevegelse skaper et bilde av noe stort noe. Når det 

gjelder den nye kvinnebevegelsen stemmer ikke dette dersom man ser på antall 

organiserte kvinner111. Dersom vi ser nærmere på definisjonen av en bevegelse stemmer 

heller ikke denne med kvinnebevegelsen. Sosiolog og feminist Runa Haukaa definerer en 

bevegelse som noe som «oppstår og som stadig er i forandring; i utbredelse og 

rekruttering og i innhold og organisasjonsgrad»112. I utgangspunktet høres dette ut som en 

passende betegnelse, men denne gjelder kun de som var organisert. Det er viktig og ikke 

glemme alle kvinnene og mennene som var del av denne bevegelsen uten å være 

organisert. Mange lot seg engasjere og var enig i tankene og ideene som var selve 

grunnlaget av den nye kvinnebevegelsen. Derfor mente Haukaa at det var mer passende å 

kalle det en «sosial bevegelse»113. Haukaa mener man får en bedre innsikt i bevegelsens 

virkemåte dersom man ser på det som en sosial bevegelse. Grunnen til dette er at man 

                                                        
110 Råd og argumenter 7a 1979, s. 4 
111 Eksempel fra 1973: Nyfeministene hadde ca. 30 lokalgrupper og omtrent 1000 medlemmer. 
Kvinnefronten hadde ca. 3500 medlemmer i 125 byer og tettsteder. Norsk Kvinnesaksforening hadde 8 
lokallag, ca. 800 medlemmer totalt. Norsk Kvinneforbund hadde 1200 
medlemmer.  http://www.kampdager.no/arkiv/organisering/nybevegelse/artikkel_lonnaa.html  
112 Haukaa 1982, s.42 
113 Haukaa 1982, s.43 
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ikke kan forstå kvinnebevegelsen dersom man bare analyserer organisasjonene114. Men 

hva er en sosial bevegelse? Haukaa påpeker at samfunnsvitenskapelig forskning ikke har 

noen enhetlig og enkel formulering som “fanger” dette begrepet. Hun refererer blant 

andre til Wendell C. King som i 1956 skrev boka ”Social Movements in the United 

States”. Her gir han en kort forklaring på hva han ser på som en sosial bevegelse; ”En 

gruppe som strekker seg utover den lokale enhet eller den enkelte hendelse og som 

innebærer systematiske anstrengelser for å sette i gang forandringer i tanke, handling og 

sosiale forhold”115. 

 

I ettertid har flere omtalt den nye kvinnebevegelsen som en sosial bevegelse, blant andre 

forsker i samfunnskunnskap og sosiologi ved NOVA, Ørnulf Seippel. Han definerer en 

sosial bevegelse som en bevegelse der «sosial interaksjon over tid bestående av en 

blanding av løsere og mer organiserte sosial(e) nettverk, som utfordrer noens makt, som 

bygger på en form for identitet eller felles forståelse og som benytter seg av aksjoner i det 

offentlige, gjerne en form for protest, for å nå sine mål»116. Seippel skisserer i en tabell 

forskjellene mellom politiske partier, interesseorganisasjoner og sosiale bevegelser.  

117 

                                                        
114
 Haukaa 1982, s. 43 

115
 Haukaa 1982, s. 44 

116 http://home.vikenfiber.no/seippel/Seippel_SosBev.pdf, 07.09.2012, s.4 i dokumentet, publisert i 
Sosiologisk tidsskrift 2/2003 
117 http://home.vikenfiber.no/seippel/Seippel_SosBev.pdf, 07.09.2012, s.2 i dokumentet, publisert i 
Sosiologisk tidsskrift 2/2003 
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Tabellen viser tydelig forskjellene på partier, interesseorganisasjoner og sosiale 

bevegelser. Den nye kvinnebevegelsen passer klart inn i kategorien sosial bevegelse 

dersom man ser på kriteriene til denne. Allikevel kan de også i enkelte tilfeller passe inn i 

kategorien for interesseorganisasjoner. Nyfeministene, med en flat organisasjonsstruktur, 

passer absolutt inn. Dersom vi ser på organisasjonsformen til Kvinnefronten ligger denne 

mer i grenseland mellom en sosial bevegelse og en interesseorganisasjon. De hadde blant 

annet en ledelse og en politisk plattform118. Allikevel passer de best som del av den 

sosiale bevegelsen når det gjaldt hvordan de arbeidet mot sine mål, og dersom en ser på 

beskrivelsen av sentrale ressurser. Her skilte de seg ikke fra Nyfeministene. Haukaa 

utelukker i sin analyse partienes kvinneorganisasjoner, hun mener disse er et resultat av 

partienes sektorisering og at de ikke har utgangspunkt i konfliktdimensjonene i kvinners 

liv119. I denne oppgaven ser jeg ikke først og fremst på Høyrefeministene som en del av 

Høyrekvinners landsforening, noe de heller ikke var. Tabellen gjør det allikevel klart at 

det kunne by på flere utfordringer å være en feministisk gruppe som også hadde 

tilknytning til et politisk parti. Som medlemmer av et politisk parti måtte kvinnene i 

Høyres feministgruppe ta hensyn til resten av partiet og til velgerne. Som partipolitikere 

går de klart inn i kategorien politisk parti. Dersom vi ser på Høyres feministgruppe som 

en del av et større hele passer de ikke inn i begrepet «sosial bevegelse», konfliktlinjene 

nevnt ovenfor sørget for det.  

 

Kvinnene i Høyres feministgruppe var riktignok medlemmer i et politisk parti, og de var 

riktignok kun en arbeidsgruppe utnevnt av partiet, med en bestemt levetid. Allikevel 

valgte de å kalle seg Høyres feministgruppe, ikke, for eksempel, Høyres arbeidsutvalg for 

likestillingspolitikk. I de neste kapitlene vil jeg se nærmere på om det er belegg for å se 

på kvinnene som feministgruppa besto av isolert fra faktum at de også var medlemmer av 

et politisk parti, og som en del av den sosiale bevegelsen. Ved å se på deres uttalelser vil 

jeg vurdere i hvor stor grad de var påvirket av denne bevegelsen, og om 

spenningsforholdet mellom å være høyrepolitiker og feminist var tydelig eller flytende.  

                                                        
118 http://www.kampdager.no/arkiv/organisering/kvinnefronten/punkter_for_organisering.html, 15.07.2012 
119 Haukaa 1982, s. 12 
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Kapittel	3,	Kjønnskvotering	–	et	

omstridt	virkemiddel	

Innledning 

 

«… frigjøring er i tillegg retten til å være forskjellig fra ham. Det er kvinners rett til å 

betraktes som noe i seg selv, ikke utelukkende som noe i forhold til menn. Uten adgang til 

varig særvern på visse områder og midlertidig favorisering på andre, vil kvinners 

frigjøring fra mannssamfunnets innhegning og ussynliggjøring av henne ikke være 

mulig.»
120

 - Annelise Høegh 

 

Dette sitatet viser til Høyrefeministenes syn på kvotering, og ordlyden må ha blitt forstått 

som svært radikal blant Høyres medlemmer, velgere og politiske allierte. Her ser vi en 

klar påvirkning både fra kvinnebevegelsen og fra venstresiden i språkbruken, i tillegg 

foreslås noe som sees på som svært lite overkommelig med konservativ ideologi, nemlig 

forskjellsbehandling av enkeltindivider og grupper. I dette kapittelet vil jeg se nærmere på 

forslaget om kvotering som høyrefeministene la fram i artikkelsamlingen. Med dette som 

bakteppe vil jeg se på debatten og motsetningsforholdene dette skapte til store deler av 

Høyre. I tillegg vil jeg se hvordan dette forslaget passet inn i feministisk teori.  

 

Det er vanlig å skille mellom to typer kjønnskvotering; radikal kvotering og moderat 

kvotering. Når man snakker om radikal kvotering er det snakk om at målgruppen det er 

snakk om får en radikal fordel ved at man senker kravene til de i forhold til de som ikke 

er i mål gruppen. På 1960-tallet ble det blant annet innført radikal kvotering til fordel for 

menn i kvinnedominert utdanning. Det vil si at karakterkravet til disse var lavere enn for 

kvinnene som søkte på tilsvarende utdanning, de kom inn på kvinnedominerte 

                                                        
120 Notaker 2012, s. 69; Råd og argumenter 7a 1979, s. 5 
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utdanningslinjer som sykepleier – og lærerskolen kun i kraft av deres kjønn121. Moderat 

kvotering vil si at man prioriterer den kandidaten som representerer den 

underrepresenterte gruppen. Dersom det står mellom en mann og en kvinne med like 

kvalifikasjoner til en stilling i et mannsdominert yrke, så vil man med moderat kvotering 

velge kvinnen.  

 

Ulike meninger om kjønnskvotering 

Kjønnskvotering var ikke noe nytt i Norge. Det var vanlig praksis, blant annet i 

fagbevegelsen, å reservere plasser på bakgrunn av alder, utdanning/yrke og geografi. Det 

hadde også vært praktisert i forbindelse med å få en jevnere kjønnsfordeling i typiske 

kvinneyrker ved å kvotere inn menn i utdanningen, allikevel var det var fortsatt 

kontroversielt å kvotere inn kvinner i arbeidslivet, styrer eller politikk. 

 

Kjønnskvotering, til fordel for kvinner, var et omstridt virkemiddel. Ikke bare i Høyre, 

men også i resten av samfunnet. I 1981 ble det i en spørreundersøkelse utført av Norsk 

Gallup og Norges Markedsdata spurt om en var for eller imot kjønnskvotering. 24 % 

svarte at de var for, mens 38 % svarte at de var mot. 26 % av de som var for 

kjønnskvotering var kvinner, mens kvinnene utgjorde 35 % av de som var mot. Altså var 

det en lett overvekt av kvinner i forhold til menn som var for et slikt virkemiddel mens 

det var noen flere menn enn kvinner som var mot kjønnskvotering. Hele 38 % svarte at de 

ikke visste eller var i tvil122. Dette viser at det også var stor uenighet og tvil i samfunnet 

rundt spørsmålet om kvotering. I politikken viste denne uenigheten seg også, noen partier 

var tidlig ute med å vedta kjønnskvotering, andre gjorde det aldri. Selv om det var mange 

motstridende meninger om dette temaet var det ikke en stor debatt i avisene. Det var først 

da NOU 1978:6, Arbeid for kvinner kom ut at debatten trappet opp. Da høyrefeministene 

fremmet dette forslaget i artikkelsamlingen førte dette til en ytterligere tilspisset debatt. 

Grunnene til dette kan være mange. Først om fremst var det nok en ganske fremmed, og 

nærmest eksotisk, innslag i feministdebatten med representanter fra partiet Høyre som 

kalte seg feminister og som turte å ytre relativt radikale ideer om likestilling. I tillegg 

                                                        
121 Blom og Sogner (red.) 2005, s. 346 
122 Alstad (red.) 1993, s. 375 
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skapte Høyrefeministene en såpass synlig splittelse i partiet Høyre, som på den tiden var 

den store motpolen i Arbeiderpartiet, at dette absolutt var av interesse for mediene. 

  

Feministgruppens standpunkter 

Feministgruppen tok utgangspunkt i at kjønnskvotering var nødvendig for å nå målet om 

likestilling i arbeidslivet, og de foreslo i artikkelsamlingen å bruke kjønnskvotering både 

til enkelte utdannelser, i arbeidslivet og i politikken. De så på kvotering som et 

midlertidig virkemiddel som ville bidra til en holdningsendring, dersom full likestilling 

ble nådd var ikke kvotering lenger ønsket, eller nødvendig, som virkemiddel lenger. Da 

det gjaldt å bruke kvotering til forskjellige utdannelser understreket de at det kun var 

snakk om moderat kvotering til utdannelser hvor det var et større antall søkere enn det var 

plasser slik at en ikke risikerte at kvoteringen førte til at skoleplasser ble stående tomme. 

 

Kvotering i arbeidslivet 

Høyrefeministenes meninger om kjønnskvotering i arbeidslivet var kanskje det mest 

oppsiktsvekkende og debatterte temaene i artikkelsamlingen. Deres holdning til dette var 

noe av det som ved første øyekast gikk mest på tvers av, man kan nesten det var den rake 

motsetning til, det Høyre sto for. Selv om det bare var snakk om moderat kvotering førte 

dette høyrefeministene på direkte kollisjonskurs med den mest konservative delen av 

partiet.  

 

Høyrefeministene baserte det de skrev om kjønnskvotering i arbeidslivet på NOU 1978: 

6, «Arbeid for kvinner»123. Denne utredningen ble utarbeidet av en arbeidsgruppe 

bestående av tre menn og seks kvinner124, disse hadde fått i mandat og «utrede og fremme 

forslag om tiltak med sikte på å stimulere til og legge forholdene bedre til rette slik at 

flere kvinner kan delta i lønnet arbeid»125. Denne gruppen hadde fått mandatet sitt fra en 

                                                        
123 NOU (Norges offentlige utredninger) 
124 Til sammen var det åtte kvinner innom denne arbeidsgruppen da Karin Stoltenberg ble fritatt fra vervet 
11.juli 1977, hun ble erstattet av Sissel Salomon, mens Marit Hult hadde en kortere permisjon, under 
denne fikk hun en kvinnelig stedfortreder.  
125 NOU 1978:6, s. 7 
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Arbeiderparti-regjering, og innholdet var svært omdiskutert i de borgerlige partiene. Det 

er derfor ikke rart at det skapte reaksjoner da høyrefeministene foreslo, i likhet med NOU 

1978:6, å benytte seg av kravet om kvotering som et vilkår for å motta midler fra 

Distriktenes Utbyggingsfond. De understreket at dette ikke vil føre til at noen mistet 

jobben sin som en konsekvens av kvoteringen, men at det i nyansettelser skulle tas 

hensyn til et krav om minimum 30 prosent representasjon av hvert kjønn. Videre ble det 

foreslått å innføre dette som en prøveordning med tre års varighet126. Unntak for regelen 

om kvotering kunne gis til små bedrifter med fem eller færre ansatte127. Også 

unntaksreglene de foreslo var hentet fra NOU 1978:6.  

 

Kvotering i politiske partier.   

Høyrefeministene gikk også inn for å øke andelen kvinner i politikken, her foreslo de å 

bruke kjønnskvotering som virkemiddel. Når en snakker om kjønnskvotering i 

partipolitikk er det vanlig å skille mellom kandidatkvotering og partikvotering. 

Kandidatkvotering har som mål å få likhet mellom kjønnene i folkevalgte organer, da har 

partiene ansvar for å vedta ordninger som sikrer nominasjon av aktuelle kandidater. 

Partikvotering tar sikte på partidemokratiet, partiet må her ha ordninger som sikrer at 

personer av begge kjønn blir valgt inn i sentrale partiorganer128. I Norge var Venstre og 

Sosialistisk Venstreparti først ute med å innføre kjønnskvotering i partiet. Venstre 

innførte ordningen med partikvoter i 1974, mens Sosialistisk Venstreparti innførte både 

partikvoter og kandidatkvoter i 1975129.  Høyrefeministene foreslo både 

kandidatkvotering og partikvotering i Høyre. De mente at et mål på 40 prosent 

kvinnerepresentasjon i offentlige komiteer og utvalg burde være et mål, for å få til dette 

ville de brukte kvotering som virkemiddel. Det var også her snakk om et midlertidig 

virkemiddel med mål om å endre de tradisjonelle holdningene til hva og hvem som ble 

sett så som egnet til et slikt verv. De mente at holdningene om hvem som var dyktige 

måtte endres, de skriver at; «Interesse for barns og gamles omsorg har f.eks. ikke veiet så 

                                                        
126 NOU 1978:6, s. 29-30; Råd og argumenter 7a 1979, s. 36 
127 NOU 1978:6, s. 30; Råd og argumenter 7a 1979, s. 36 
128 Guldvik 2005, s. 80 
129 Guldvik 2005, s. 81.  
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fulgte etter med å innføre både partikvotering og 
kandidatkvotering i henholdsvis 1983, 1989 og 1993. Fram til 1997 hadde fremdeles ikke Høyre eller 
Fremskrittspartiet fulgt etter.  
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tungt som innsikt i økonomiske spørsmål»130.  De mente altså at det som ble definert som 

«viktig» i politikken burde endres, at saksområder som omfattet for eksempel omsorg, 

burde være like viktig, og gi like muligheter til politisk nominasjon, som tradisjonelle 

saksområder som økonomi. Videre anbefalte de at partiet internt også skulle tilstrebe seg 

og ikke ha mindre enn 40 prosent kvinner i komiteer og utvalg. De anbefalte også å ha 

kvinner høyt oppe på partiets nominasjonslister til valg, da de mente det var viktig med 

kvinnelig representasjon. Kvinner skulle «nomineres fordi de er kvinner, og fordi de har 

et annet erfaringsgrunnlag enn menn og dermed er dyktigere enn menn på visse 

områder»131. Dette var en radikal uttalelse, men som vi skal se senere var det ikke denne 

som skapte størst debatt innad i partiet.  

 

Debatten om kjønnskvotering 

Debatten om kjønnskvotering ble høyaktuell i 1978 da NOU:6 «Arbeid for kvinner» kom. 

Meningene var mange, og debatten fikk stor oppmerksomhet i media. Man ser et markant 

skifte fra 1977 da kjønnskvotering i hovedsak ble nevnt som et virkemiddel for å få flere 

menn inn i omsorgsyrkene132, til 1978 da man ser en eksplosjonen av meninger om 

kjønnskvotering slik det ble foreslått brukt i NOU:6. Det ble spesielt reagert på hvordan 

de ville bruke kvotering som et kriterium for å kunne søke midler fra Distriktenes 

Utbyggingsfond. Det var allikevel ikke blitt en utpreget partipolitisk debatt. Dette endret 

seg torsdag 8. februar 1979 da Høyres feministgruppe for første gang ble omtalt i 

forbindelse med kjønnskvotering. Denne artikkelen133 gir et innblikk av hva som står 

skrevet i artikkelsamlingen om temaet. To dager senere ble Høyrefeministene omtalt i en 

leder i Aftenposten, denne er i stor grad positiv til Høyrefeministenes arbeid, men i 

omtalen av deres forslag om kjønnskvotering står det at  

Vi har en viss følelse av at feministenes fantasi løper løpsk når man vil innføre 

kjønnskvotering som betingelse for tilskudd fra Distriktenes utbyggingsfond… Vi 

                                                        
130 Råd og argumenter 7a 1979, s. 57 
De foreslår også en rekke andre tiltak for å få økt kvinneandel i politiske verv. Rent praktisk foreslo de at 
blant annet at møtetider måtte ta større hensyn til familien, barnevaktservice og refusjon av utgifter til 
barnevakt (dette skulle også gjelde mannlige representanter).  
131 Råd og argumenter 7a 1979, s. 58 
132 mange mente dette ville gi økt stabilitet 
133 Aftenposten 08.02.1979, s. 39. I denne artikkelen står at artikkelsamlingen ble offentliggjort 07.02.1979, 
mens det på selve artikkelsamlingen står at den ble gitt ut i oktober 1979. Dette står også i Halvard Notaker 
sin bok om Høyres historie 1975-2005, her blir det blir gjort til et poeng at utgivelsen skulle skje etter 
valget 



37 
 

vil bare minne om at det fremdeles må tas andre hensyn enn de feministiske for at 

samfunnet skal fungere134.  

 

Debatten i partiet 

Høyrefeministene var dristige i sine formuleringer om kvotering, at dette skulle komme 

fra kvinner i et konservativt parti kom som et sjokk på de fleste. Men at de mente sterkt 

om kjønnskvotering kan ikke benektes. I artikkelsamlingen skriver de kompromissløst at 

«Den holdningen partiet kommer til å innta til disse og lignende typer virkemidler, vil 

oppfattes som uttrykk for partiets holdning til likestilling generelt»135.  

 

Høyre hadde før dette vært konsekvent imot kjønnskvotering. I 1977 uttalte de seg om 

kvotering til Sirene i forbindelse med Kvinnepolitisk aksjon sitt krav om 50 % kvinner i 

Stortinget, fylkesting og kommunestyrer. I uttalelsen uttrykte de at de var for en økt 

kvinneandel i politikken, men at de var imot å bruke kvotering for å få en «lovfestet 

prosentandel»136. Videre uttaler fem Høyrepolitikere seg til forslaget om kvotering, 

hvorav en var lunkent positiv til forslaget, mens de resterende fire sto på at de i større 

grad ville at kvalifikasjoner skulle ligge til grunn i utvelgelsesprosessen137. Den ene som 

her var avventende positiv kan sees på som en representant for den liberale fraksjonen i 

Høyre, selv om den ut fra det bilde vi får her, var i et stort mindretall. Allikevel viser det 

at spørsmålet om kvotering ikke var fullstendig fremmed for enkelte Høyrepolitikere. To 

av medlemmene av feministgruppen, Annelise Høegh og Kaci Kullmann Five, uttalte 

også i forkant av utgivelsen av artikkelsamlingen til mediene at de var for 

kjønnskvotering138. Men da dette var på et tidspunkt hvor de sannsynligvis allerede var 

                                                        
134 Aftenposten 10.02.1979, s.2 
135 Råd og argumenter 7a 1979, s. 40 
136 Sirene nr.9, 1977 
137 Sirene nr.9, 1977 
Håkon Ramdal (3.kandidat på lista til Hordaland) var til en viss grad positiv, mens Georg Apenes, Christian 
Erlandsen, Carl fr. Lowsow og Solveig B. N. Hagen støttet ikke forslaget om kjønnskvotering for å oppnå 
dette målet.  
138 Aftenposten 28.03.1978, s.2 og 31.01.1978, s.3 
Spørsmålet om kvotering kom fram i debatten rundt karakterer i skolen i 1977/1978, forut for utgivelsen av 
artikkelsamlingen. Selv om de var uenig i Arbeiderpartiets standpunkt om karakterer i skolen (de ville kutte 
i bruken av karakterer), var de allerede da nærmere Arbeiderpartiet enn sitt eget parti når det kommer til 
kjønnskvotering som et virkemiddel i likestillingsarbeidet 
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godt i gang med å skrive artikkelsamlingen, gjør ikke disse uttalelsene så spesielle. 

Allikevel sa de muligens noe om hva som ville komme.  

 

Høyrefeministene argumenterte med at likestillingsloven139 åpnet for en slik 

forskjellsbehandling mellom kjønnene i paragraf 3. Paragraf 3 i likestillingsloven tok 

utgangspunkt i at det ikke var tillatt med «direkte eller indirekte forskjellsbehandling» 

mellom kjønnene. Allikevel åpnet den for at en viss indirekte forskjellsbehandling kunne 

være tillatt dersom «en tilsynelatende kjønnsnøytral handling faktisk virker slik at det ene 

kjønn stilles dårligere enn det annet»140. Dette tolket Høyrefeministene dithen at 

likestillingsloven indirekte oppmuntret til en moderat kjønnskvotering141.  

 

Etter utgivelsen av artikkelsamlingen lot ikke reaksjonene vente på seg. Og på Reistad ble 

kjønnskvotering ettertrykkelig debattert.  Utenom medlemmene av feministgruppen ser 

det ut til at det var Jo Benkow som tok forslaget om kvotering varmest i mot142. Han holdt 

et lengre innlegg under feministkonferansen, og i sin argumentasjon for kjønnskvotering 

trekker han nettopp frem likestillingsloven, som han etter å ha arbeidet med i halvannet 

år, kjente godt til. Benkow gir feministene rett i sin tolkning av loven. Han trekker 

spesielt fram paragraf 4 som omhandler likestilling ved ansettelser, paragraf 6 som gir rett 

til rekruttering til yrker og rett til utdanning, og paragraf 3 hvor det stadfestes at ulik 

behandling av kjønnene, dersom det fremmer likestilling, ikke strider med en annen del 

av paragraf 3 hvor det står at «forskjellsbehandling av kvinner og menn er ikke tillatt»143. 

Han tilbakeviste klart et av motstanderens hovedargumenter knyttet til likestillingsloven, 

der de spesielt legger vekt på at forskjellsbehandling mellom kjønnene, i følge 

likestillingsloven, ikke var tillatt. Utover å vise til likestillingsloven var han mer nøktern i 

sin støtte, og representerte dermed de fleste som støttet høyrefeministene, men som synes 

de var litt for provoserende, og radikale, i sine forslag. Han mente blant annet at det vil bli 

                                                        
139 Likestillingsloven ble etter samarbeid mellom Ap og H vedtatt 9. juni 1978 
140 Likestillingsloven. (27.02.2013) I Store norske leksikon. Hentet fra: http://snl.no/likestillingsloven, 
02.05.2013 
141 Råd og argumenter 7a 1979, s. 38 
142 Jo Benkow omtales som en politiker med reformvilje. Han var sentral i abortkampen i Høyre, hvor han 
startet som motstander men endte opp med å støtte kravet om selvbestemt abort (www.snl.no). Han ledet 
også Høyres arbeid med å skrive en omarbeidet likestillingslov som til slutt ville legge et stort grunnlag for 
den loven som endte med å bli vedtatt (Notaker 2012, s. 65) 
143 Råd og argumenter 7b 1979, s. 59 



39 
 

for fastlåst dersom en skulle ha målsettinger knyttet til en viss prosentandel 

kjønnsrepresentasjon, men understreket samtidig at dette var hans mening, og at 

likestillingsloven ikke var det som eventuelt ville sette en stopper for dette144. Selv om 

han mente høyrefeministene var for utålmodige i sine forslag avsluttet han innlegget sitt 

med å påpeke at kvotering ikke var verre enn «en rekke andre virkemidler og en rekke 

andre tiltak vi har gjennomført uten at vi har hørt så meget som et musepip»145.  

 

Det at feministgruppen hadde en så viktig og relativt mektig høyrepolitiker ved sin side i 

denne kontroversielle saken tilsier at de representerte en liberal fraksjon i Høyre som 

muligens ikke var så minimal som man kan få inntrykk av. At han uttalte seg så tydelig i 

forbindelse med likestillingsloven var også viktig. Da selveste Benkow uttalte at «slik 

loven er utformet så er det overhode ikke tvil om at en opptaksmyndighet har full adgang 

til å bestemme seg for hvilken som helst kvotefordeling»146, hadde han såpass tyngde bak 

ordene sine, i form av sin anseelse og arbeid, at flere nok kunne tendere til å høre mer 

åpent på han enn når de «radikale» feministene uttalte det samme.  

 

Kåre Willoch var i denne sammenheng en kraftig motstander av kjønnskvotering. Han 

uttalte seg riktignok ikke om dette på feministkonferansen, da han i hovedsak 

konsentrerte seg om spørsmålene rundt familiebeskatning, men i Aftenposten så godt som 

avskriver han spørsmålet om kvotering som virkemiddel ved å henvise til 

likestillingsloven. Han uttalte at 

dette spørsmål ble efter mitt kjønn avklaret under arbeidet med likestillingsloven. 

Loven stadfester at en person har krav på behandling efter sine kvalifikasjoner, 

uansett kjønn. Bare under ellers tilnærmet like vilkår, og for å rette opp en åpenbar 

skjevhet i kjønnsfordelingen på et område, kan man modifisere kravet om 

likebehandling. Dette betyr at lovgiverne har avvist kjønnskvotering i den vanlige 

betydning147.  

                                                        
144 Avsnittet som omhandler Jo Benkows innlegg på feministkonferansen baseres på Råd og argumenter 7b 
1979, s. 59-62 
145 Råd og argumenter 7b 1979, s. 62 
146 Råd og argumenter 7b 1979, s. 59 
147 Aftenposten 30.04.1979, s. 3 
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Der Benkow og Høyrefeministene så på likestillingsloven som en døråpner til kvotering, 

så Willoch begrensningene som likestillingsloven ga. Han valgte stort sett å forholde seg 

til formuleringen om at kjønnene ikke skulle forskjellsbehandles, utover det var han ikke 

interessert i å diskutere det ytterligere. 

 

Under overskriften «Høyrekvinner avviser feminist-skissen» uttaler Aud Voss Eriksen og 

Kristen Lyche seg om høyrefeministene og om kjønnskvotering. Blant de mest høylytte 

kritikerne av høyrefeministene av Høyrefeministene var, paradoksalt nok148, Akershus og 

Oslo sine representanter i Høyrekvinners Landsforbund. Til Aftenposten tok de klart 

avstand fra krevet om kjønnskvotering, de mente dette stod i et motsetningsforhold til 

Høyre som konservativt parti. Lyche uttalte at «det er enkelte yrker som kvinner av rent 

naturlig årsaker ikke søker til. Det dreier om spesielt tungt arbeide….og 

teknisk/økonomiske yrker»149. Med dette utsagnet plasserte hun seg i den konservative 

fløyen i partiet, og med dette synet representerte hun nok også en stor del av befolkningen 

som fremdeles tenkte i slike baner150.  

 

Andre argumenter mot kjønnskvotering gikk ut på at flere mente at et slikt virkemiddel 

forsterket oppfatningen om at kvinner ikke var like dyktige som menn, og derfor måtte 

kvoteres inn i arbeidslivet med bakgrunn av sitt kjønn, ikke sine kvalifikasjoner. Et annet 

tungtveiende argument mot var at det ble sett på som en nedvurdering av husmoren, 

dersom kvinner skulle begynne å arbeide, hvem skulle da ta seg av hus og barn?151 Andre 

roste Høyrefeministene for å tørre å tenke i nye baner152. 

 

                                                        
148 Paradoksalt av to grunner; Den første grunnen var at Høyrekvinners Landsforbund sin leder, Mona 
Røkke, var med i feministgruppen, den andre var at det tradisjonelt sett var «folk fra bygda» som ble sett på 
som de mest konservative i partiet, mens de fra byer og andre sentrale steder (innunder her regnes Oslo og 
Akershus) ble sett på som de mest liberale.  
149 Aftenposten 25.05.1979, s. 3 
150 Mona Røkke var på denne tiden formann i Høyrekvinners Landsforbund, dette viser at splittelsen var 
stor også her, som ellers i partiet.  
151 Aftenposten 04.07.1978, s.6 
152 Brev til redaksjonen, Aftenposten 13.03.1979 
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Øvrige feminister om kjønnskvotering 

Nyfeministene besluttet på sitt landsmøte i starten av oktober 1978 å gå inn for 

kjønnskvotering for å oppnå økt likestilling i yrkesrettet utdanning, i arbeidslivet og i 

arbeidslivsorganisasjoner153. Det samme gjorde Norsk Kvinnesaksforening, som i en 

artikkel i Aftenpostens aftenutgave 31.oktober 1978 uttalte at de var for å bruke 

kjønnskvotering som et middel for å få lik representasjon mellom menn og kvinner i 

offentlige råd og utvalg154. I 1976 skrev Sirene at også Norsk Kvinnesaksforening gikk 

inn for kjønnskvotering for å få flere kvinner inn offentlige verv og i politiske verv i 

Storting, fylke og kommune. Målsettingen deres var en andel på minst 40 % kvinner155. 

Hva Kvinnefronten mente om kjønnskvotering i tidsrommet da artikkelsamlingen til 

Høyrefeministene kom ut har jeg ikke funnet noe om. Ved å gå gjennom bladet 

«Kvinnefront» har jeg heller ikke funnet noe direkte linket til dette temaet. De var i stor 

grad opptatt av kvinners rett til lønnet arbeid, men la mer vekt på lik lønn, rett til kortere 

arbeidsdag, kvinner som arbeidskraftreserve, daghjem, samfunnets og næringslivets 

ansvar for å legge arbeidsforholdene til rette. Jeg tør derfor ikke uttale meg om hva de 

mente om det spesifikke virkemiddelet kjønnskvotering. En kan få inntrykk av at 

spørsmålet om kvotering var noe de forskjellige feministiske grupperingene tok et 

standpunkt til på dette tidspunktet, men at det ikke var en stor debatt rundt det. Grunnene 

kan være flere. En årsak kan ha vært at de to toneangivende feministiske grupperingene 

Kvinnefronten og Nyfeministene fra og med kvinneåret 1975 mistet medlemmer156, de 

var rett og slett ikke fult så aktuelle som de hadde vært første halvdel av 70-tallet. 

Feminister delte seg inn i mindre grupperinger og ble mer «spesialiserte», og etter hvert 

utover 70-tallet ser man at engasjementet i befolkningen også blir noe mer lunkent. En 

målestokk på dette er antall deltakere i 8.mars demonstrasjonene, med unntak av 

demonstrasjonene i Oslo sank antallet oppmøtte fra og med 1977157. De som fortsatt var 

aktive feminister brukte muligens tiden sin på mer typiske, ideelle sakene, de så muligens 

på kjønnskvotering som en mer politisk sak, et virkemiddel til de endringene de ville ha. 

 

                                                        
153 Aftenposten aftenutgave 09.10.1978, s. 12 
154 Aftenposten aftenutgaven 31.10.1978, s.6 
155 Sirene nr.4, 1976 
156 Haukaa 1982, s. 127 
157 Haukaa 1982, s. 94-95  
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Ideologi  

Et likehetstrekk mellom de forskjellige feministgrupperingene var at alle hadde et 

grunnleggende mål om at kvinner skulle ha de samme mulighetene som menn. Når det 

kom til kvotering var kan en spore utålmodighet hos Høyrefeministene. En får inntrykk 

av at de i prinsippet ikke var spesielt begeistret for kvotering av kvinner inn i arbeidsliv, 

utdanning og politiske verv, men de innrømmet allikevel at kvotering var et nødvendig 

virkemiddel for å oppnå disse like mulighetene som jo var det grunnleggende målet. I den 

forstand gjorde de heller ikke noe helhjertet forsøk på å forsvare dette ut fra et ideologisk 

synspunkt. De innrømmet at dette brøt med likhetsprinsippet158 som var et viktig 

konservativt prinsipp. De begrunner det med de positive virkningene dette vil ha på 

samfunns- og arbeidsliv på sikt159. Allikevel bryter de her utvilsomt med likhetsidealet 

som utgjorde en stor del av den politiske grunnmuren til Høyre. Kjønnskvotering ble sett 

på som «omvendt diskriminering». Å gi kvinner adgang til utdannelser og yrker framfor 

like kvalifiserte menn talte mot det høyt vedsatte likhetsprinsippet. I tillegg ble det sett på 

som diskriminering av kvinnen å gi henne fordeler kun på bakgrunn av kjønn.  

 

Dersom vi ser på ideologien som i utgangspunktet inspirerte de ulike feministiske 

retningene er det vanskelig å finne noe som direkte taler for bruk av kjønnskvotering i 

arbeidslivet, utdanning og politikk. En årsak kan være at dette i hovedsak ble sett på som 

et virkemiddel for å hjelpe på et problem, og i mindre grad ble sett på som en stor sak i 

seg selv. Allikevel går det an å se på kvotering ut fra de forskjellige teoriene og 

ideologiene som inspirerte feministbevegelsen og høyrefeministene. 

 

Jeg vil først se på det Brita M. Gulli kaller det feministiske likhetsbegrep160. Ut fra dette 

likhetsbegrepet kan kvotering brukes som virkemiddel. Gulli skriver at 

«forskjellsbehandling til fordel for kvinner er et nødvendig virkemiddel i 

likestillingspolitikken»161. Hun legger da til grunn at man i det feministiske 

likhetsbegrepet ser på kvinner og menn sin situasjon i samfunnet som grunnleggende ulik, 

grunnet den maskuline autoriteten som styrte samfunnet. Derfor var det avgjørende å 
                                                        
158 Likhetsprinsippet: lik behandling av kjønnene i samfunns – og arbeidslivet 
159 Råd og argumenter 7a 1979, s. 23 
160 Gulli 1992, s. 15 
161 Gulli 1992, s. 17 
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bruke tiltak for en mer rettferdig omfordeling i samfunnet slik at tilgangen til politikken, 

økonomien og lønnet arbeid ble rettferdig omfordelt mellom kjønnene.  

 

Kvotering strider i utgangspunktet mot liberal teori som legger vekt på at individets frihet 

er avhengig av et nøytralt regelverk som gir likebehandling162. Men dersom vi ser 

nærmere på Rawls krav om frihet, likhet og omfordeling og legger vekt på hans mening 

om at «alle må sikres like muligheter til å konkurrere om stillinger og posisjoner i 

samfunnet»163 kan forslaget om kvotering kanskje rettferdiggjøres. Rawls mente at 

ulikhet bare kunne tillates dersom det kom de verst stilte til gode164. Ut fra dette kan en 

tolke kravet om kjønnskvotering som et nødvendig middel for økt likestilling, da dette var 

et krav til de «verst stiltes» fordel.  

 

Kvotering kan også sees i lys av Mary Wollstonecrafts syn på kvinnens stilling i 

samfunnet. Som nevnt i kapittel 2 mente hun at kvinnen aldri ville bli like ressurssterk 

som mannen dersom hun ikke fikk lik tilgang på utdanning og arbeid som det mannen 

hadde. En kan da si at kjønnskvotering var en slags kompensasjon for at kvinner fra 

oppdragelsen av hadde dårligere utgangspunkt i konkurransen på arbeidsmarkedet enn det 

mannen hadde. Da kvinnen, i følge Wollstonecraft, var oppdratt til å bli mindre 

ressurssterk enn mannen, kan man kanskje se på kvotering som et middel for å jevne ut 

denne forskjellen ved å få kvinner inn på arbeidsmarkedet, og dermed jevne ut 

forskjellene.  

 

Dersom vi ser på Høyrefeministene som en gruppe som havnet mellom «barken og 

veden» i forhold til partiet de tilhørte og den store sosiale bevegelsen som feministen 

utgjorde på 70-tallet, er spørsmålet om kvotering et utmerket eksempel på å vise den 

klemmen høyrefeministene befant seg i. Kravet om kvotering kom fra feministene, som i 

stor grad tilhørte den «røde» delen av befolkningen. I tillegg var det spesielt i dette 

tilfellet at det var flere politiske partiet på venstresiden som også sto i bresjen for dette. I 

                                                        
162 Gulli 1992, s. 13 
163 Holst 2009, s. 75 
164 Gulli 1992, s. 14; Holst 2009, s.75 
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motsetningsforhold til dette sto Høyre, som ikke på noe som helst tidspunkt hadde sendt 

ut signaler for at de var for et slikt virkemiddel. Da Høyrefeministene foreslo 

kjønnskvotering som et middel for å fremme likestilling ble dette sett på som svært 

radikalt og «rødt» i Høyre. I denne saken kan en si at de i stor grad fulgte impulsene gitt 

av den sosiale bevegelsen, heller enn de kravene som de konservative i Høyre stor for.  

 

Det Høyrefeministene skriver om kjønnskvotering baserer seg i stor grad på NOU:6. I den 

direkte utformingen av forslaget er det lite tegn til at feministbevegelsen har hatt direkte 

innvirkning på Høyrefeministenes mening om dette temaet. Kvotering var heller ikke 

blant de mest uttalte kampsakene til de ulike feministgrupperingene. Allikevel var det 

visse likheter mellom høyrefeministene og andre feminister. Sett i lys av Rawls sitt krav 

om likhet og ulikhet, der han legger vekt på at alle individer skal behandles likt, men at 

ulik behandling kan rettferdiggjøres dersom det kommer den verst stilte part til gode, kan 

en «rettferdiggjøre» at høyrefeministene fjernet seg så langt fra Høyre som parti, uten at 

de nødvendigvis fjernet seg helt ideologisk.  

 

Selv om Høyrefeministene var enige med Kvinnefronten og Kollontaj i at kvinnens plass 

i det økonomiske systemet var viktig for kvinnens frigjøring, la de i tillegg vekt på at det 

var organiseringen av arbeidslivet, ikke kun det økonomiske systemet, som måtte endres 

for å oppnå et mer likestilt samfunn. Kvotering er et virkemiddel som virker direkte inn 

på arbeidslivet, Høyrefeministene mente at arbeidslivet måtte «innrettes slik at det i sine 

praktiske konsekvenser ikke diskriminerer kvinner»165.  

 

Høyrefeministene mente at blant annet nedarvede holdninger presset kvinnen inn i en 

tilværelse som husmor grunnet vanskelig tilgang på arbeidsmarkedet. De foreslo 

kvotering som et virkemiddel for å jevne ut forskjellen av den naturlige arbeidsdelingen 

som hadde oppstått. Denne arbeidsdelingen hadde ført til en norm hvor menn hadde hatt 

førstevalg på stillinger, mens kvinner hadde blitt oppmuntret til å ta stillinger som var en 

forlengelse av de tradisjonelle arbeidsoppgavene de gjennom tidene hadde hatt som mor, 

                                                        
165 Råd og argumenter 7a 1979, s. 21 
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kone og husmor166. Dette synet på det eksisterende arbeidsmarkedet og årsaken til 

hvordan det hadde blitt slik kan sees i sammenheng med Mary Wollstonecraft sitt syn på 

nedarvede holdninger. At disse yrkene i tillegg var blitt lavtlønnede yrker stemmer også 

overens med Wollstonecrafts tanke om at nettopp kvinnene ble oppdratt til å bli 

mindreverdige i forhold til mennene. Om Høyrefeministene var direkte inspirert av 

Wollstonecraft når de skrev dette, er uvisst. At feminister, også Nyfeminister og 

Kvinnefronter, var inspirert av Wollstonecraft er sikkert, så om de ikke var direkte 

inspirert av henne må en kunne påstå at de var indirekte inspirert av denne tankegangen. 

Slik sett kan en se en kobling til feminismen som en sosial bevegelse da det ikke kan sies 

å være lineære og klare forskjeller mellom de forskjellige feministiske grupperingene, de 

fløt i stor grad sammen. Her kan en se både tendenser til Nyfeministisk teori om 

patriarkat, samtidig som kvotering også var viktig for å gi kvinner økonomisk 

selvstendighet, som peker mot Kvinnefronten. Allikevel utelukker ikke det ene det andre, 

da det er sannsynlig av Kvinnefronten også til en viss grad var enig i Nyfeministenes 

patriarkat-teori, mens Nyfeministene også var enig i at økonomisk selvstendighet var 

viktig for en kvinnes frihet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
166 Råd og argumenter 7a 1979, s.30 
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Kapittel	4,	Familien	i	krise		

Innledning 

 

Dersom familien som institusjon skal overleve, er vi overbevist om at dette bare kan skje 

hvis samfunnet innrettes slik at kvinners frigjøring og likestilling blir mulig167  

 

Dette sitatene er hentet fra Høyrefeministenes artikkelsamling og viser til 

Høyrefeministenes favorisering av ekteskapet. I dette kapittelet vil jeg legge vekt på 

nettopp Høyrefeministenes holdning til ekteskap og samboerskap. Selv om 

Høyrefeministene foretrakk ekteskapet som institusjon, er det interessant å se at 

Høyrefeministene tilsynelatende var såpass radikale i familiespørsmål som omfattet likhet 

mellom samboerskap og ekteskap. Dette var spesielt siden den tradisjonelle familien sto 

så sterkt i Høyres ideologiske grunnmur. Jeg vil avslutte kapittelet med å se litt nærmere 

på et tema som i stor grad opptok feminister på 70-tallet, og som feminister flest mente 

var en viktig del av ekteskap og samliv, men som tilsynelatende ikke engasjerte 

Høyrefeministene i like stor grad; nemlig reproduksjon og seksualliv. 

 

I løpet av 1960- og 70-tallet skjedde det store endringer i familiestrukturen. På 70-tallet 

ble man svært bevisst dette, noe som gjenspeiles både hos feminister og i politikken. Man 

så at det var et økende antall som levde sammen utenfor ekteskap, gjerne kalt papirløse 

ekteskap eller ugift samliv. Det var også tendenser til at et økende antall fikk barn utenfor 

ekteskapet. I tillegg så man at antall fødsler gikk ned, og at antall aborter gikk opp. Flere 

inngikk skilsmisse, og det var et stadig stigende antall enslige foreldre168. Dette skapte 

store spørsmål rundt ekteskapet som institusjon. Da Høyrefeministene tok opp ugift 

samboenhet som tema i artikkelsamlingen utviklet debatten seg i retning av 

verdispørsmålet; ekteskap vs. samboerskap. 

 
                                                        
167 Råd og argumenter 7a 1979, s. 4 
168 Kristiansen og Wetlesen (red.) 1986, s. 17 
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Ekteskapet i krise 

Opp gjennom historien hadde familien tradisjonelt sett blitt konstituert og legalisert ved 

inngåelse av ekteskap169, ekteskapet ga en økonomisk trygghet og ble sett på som et 

arbeidsfellesskap. På 70-tallet førte flere samfunnsendringer til at denne tradisjonelle 

familieformen ble truet. Dersom vi ser på demografiske data170 kan man se utviklingen 

som hadde ført til bekymring. Tendensene ser man allerede på 60-tallet, men den største 

delen av utviklingen skjedde i perioden 1971-1980171. Man så at antall inngåtte ekteskap 

gikk drastisk ned, samtidig økte antallet ekteskap som endte i skilsmisse til det dobbelte i 

løpet av 70-tallet172. I 1984 var antall inngåtte ekteskap gått ned med ca. en tredjedel173. 

Samtidig gikk antall barnefødsler ned. Dersom en ser på antall barn født både i og utenfor 

ekteskap mellom 1970 og 1980 ser en at tallet går dramatisk ned, samtidig går andelen av 

disse barna som er født utenfor ekteskapet noe opp. Disse tallene tilsier at det i økende 

grad ble vanligere å få barn utenfor ekteskap, og at denne utviklingen skjedde til tross for 

en drastisk nedgang i antall barn født til sammen174. Dette skapte stor bekymring. En 

utbredt mening på 70-tallet var at kvinner forkastet moderskapet175, og at dette var 

grunnen til nedgangen, flere så også på kvinnekampen som en hemmende faktor for 

befolkningsveksten.  

 

Denne utviklingen ble sett på som et tegn på at den tradisjonelle familien var i krise, og 

det skapte store bekymringer hos flere. Høyrefeministene uttrykte også bekymring over 

utviklingen. De var klare på at de støttet ekteskapet som institusjon, allikevel ble det 

snakket om alternative samlivs – og familieformer, deriblant ugift samboenhet. 

 

  

                                                        
169 Kristiansen og Wetlesen (red.) 1986, s. 23  
170 Demografiske data er i hovedsak «organisering og presentasjon av befolkningsdata»; Kristiansen og 
Wetlesen (red.) 1986, s. 28 
171Kristiansen og Wetlesen (red.) 1986, s. 23 (Se tabell 1, ekteskapsinngåelse 1961-1984) 
172 Brandth og Moxnes (red.) 1996, s. 14 
173 Kristiansen og Wetlesen (red.) 1986, s. 23 
174 Brandth og Moxnes (red.) 1996, s. 13 (se figur 1) 
175 Brandth og Moxnes (red.) 1996, s. 12 
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Ugift samboenhet 

«Er de motstander eller tilhenger av såkalte papirløse ekteskap?»176 

Slik lyder et av spørsmålene som ble stilt av Norsk Gallup januar 1977. Vi ser på svarene 

at 71 prosent svarte at de var imot dette, 22 prosent var tilhengere177. Ut fra denne 

spørreundersøkelsen kan vi se at majoriteten fortsatt var i mot dette. Allikevel var det en 

økende del av befolkningen som levde i såkalte papirløse ekteskap. I 1977 var 7 prosent 

av alle samliv ugifte samboende, i 1980 var det 8 prosent, mens det i 1984 var 15 

prosent178. Ugift samboenhet ble altså mer aktuelt mot slutten av 70-tallet og starten av 

1980-tallet, selv om en ser at den største økningen først skjedde på starten av 80-tallet, er 

det klart at holdningsendringen hadde sin fødsel i feministbevegelsen på 70-tallet. 

 

Fram til 1972 var det i teorien forbudt med samboerskap i Norge. Konkubinatparagrafen 

var en videreføring av Straffeloven av 1842, kapittel 11, § 22, som slo fast at personer 

som levde sammen uten å være gift kunne straffes med fengsel og bøter179. Loven ble 

vedtatt i 1902, og var flere ganger oppe til debatt. Første gang var i 1925, da 

Straffelovskomitéen foreslo en opphevelse av loven, den gang var det Justisdepartementet 

som var mot opphevelsen da de valgte og ikke følge opp saken. Andre gangen forslaget 

kom var i 1953, da var flisen snudd, Justisdepartementet var for forslaget, denne gangen 

var det Justiskomitéen i Stortinget som var mot. Først i 1972 ble bestemmelsen opphevet, 

det hadde da vært en «sovende» lov en stund, allikevel møtte opphevelsen motstand blant 

de som var redd for at opphevelsen ville gi en «uheldig symbolvirkning og undergrave 

ekteskapets institusjonelle stilling»180. En kan se at samfunnets holdning til ekteskapet 

reflekteres gjennom politikerne i denne debatten..  

 

Det tradisjonelle og det moderne familiemønsteret 

For å understreke utviklingen som skjedde har sosiolog Turid Noack beskrevet to 

familiedanningsmønster som preget etterkrigstiden, det tradisjonelle og det moderne. 

                                                        
176 Alstad 1993, s. 370 
177 Alstad1993, s. 370 
178 S. 25, Kristiansen og Wetlesen (red.) 1986, s. 25 
179 Hernes, Arbeidsliv og privatliv – det historiske bakteppet, delrapport 1, Fafo-rapport 2008:39, s. 34 
180 http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/1999/nou-1999-25/10.html?id=116732 – 04.07.2012 
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Overgangen mellom disse to har vært flytende, med skjedde i hovedsak fra slutten av 60-

årene, mens den akselererte på 70-tallet. Hun har illustrert dette ved å sammenligne 

gjennomsnittet av kvinnene fra de forskjellige familiedanningsmønstrene ved 28 års 

alder. Her kommer det frem at kvinner født i 1945 hadde en gjennomsnittlig 

utdanningsvarighet på 10,8 år, mens de født i 1960 har en gjennomsnittlig 

utdanningsvarighet på 12,7 år. Det som skilte mest var kanskje utdanningsnivået, blant 

kvinnene som representerte det tradisjonelle familiemønsteret hadde flest kun den 

obligatoriske utdannelsen, kun seks prosent tok høyere utdannelse. Kvinnene som 

representerte det moderne familiemønsteret hadde 14 prosent høyere utdanning181.  

 

Sammenligningen viser også at kvinner tilhørende det tradisjonelle familiemønsteret 

hadde arbeidet mer enn sine medsøstre i det moderne familiemønsteret. Kvinnene født i 

1945 hadde i løpet av sine 28 første år arbeidet gjennomsnittlig 6,6 år, mens kvinnene 

født i 1960 hadde 6,2 årsverk å vise til. Dette speiler utdanningsmønsteret i en viss grad. 

Kvinnene født i 1945 hadde vært lengre i arbeidslivet enn kvinnene født i 1960. Allikevel 

var ikke forskjellen så stor som man kanskje ville trodd, dette viser at det også i 1960-

kullet var vanlig og begynne å arbeide tidlig.  

 

Når det gjelder samlivserfaring er det heller ikke her så store skiller. 1945-årgangen 

hadde 5,4 års samlivsvarighet bak seg ved fylte 28 år, 1960-årgangen hadde 5,7 år. Det 

som skilte de to gruppene her var hvordan type samlivserfaring de hadde. 1945-årgangen 

giftet seg, mens samlivsforholdene til 1960-kullet i større grad var basert på samboerskap.  

 

Resten av punktene tar for seg det som i størst grad vises på befolkningsveksten. Man så 

at gjennomsnittsalderen til førstegangsfødende gikk opp. Kvinnene som representerte det 

tradisjonelle familiemønsteret var gjennomsnittlig 23,7 år ved første fødsel, kvinnene som 

representerte det moderne familiemønsteret var 25,7 år. Antall enslige ved første fødsel 

steg med tre prosent, fra 10 % til 13 %. Samboende ved første fødsel viser tilbake til 

samlivserfaringen. Kun tre prosent av kvinnene født i 1945 var samboende ved første 

                                                        
181 Brandth og Moxnes (red.) 1996, s. 18 
Høy utdanning omfatter i dette tilfellet utdanning på høyskole eller universitet av minst tre års varighet 
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fødsel, mens hele 26 % av kvinnene født i 1960 var samboende ved første fødsel. Disse 

tallene viser til at normen for å være gift da man fikk første barn var mye sterkere blant 

kvinnene i det tradisjonelle familiemønsteret, dette inntrykket forsterkes når man vet at 

fire av ti kvinner født i 1945 fikk første barn i løpet av sju måneders ekteskap182. 

Gjennomsnittet av antall barn gikk ned, 1945-generasjonen fikk i gjennomsnitt 1,5 barn, 

1960-generasjonen fikk gjennomsnittlig 1,1 barn183.  

 

Kvinnene som var en del av den nye feministbevegelsen var kvinnene som satte i gang 

denne endringen fra det tradisjonelle til det moderne. De kan sees på som 

overgangsgenerasjonen. De protesterte mot de etablerte normene, ble mer bevisst seg selv 

som individ og arbeidskraft. De som her representerte det moderne familiemønsteret var 

de som fikk de rettighetene som feministene kjempet frem på 70-tallet. De var også 

preget av et annet syn på sin plass i familielivet og samfunnet, et syn som vokste fram 

med feministbevegelsen på 70-tallet.  

 

Høyrefeministene om ugift samboenhet 

I artikkelsamlingen og på feministkonferansen viser Høyrefeministene til utviklingen som 

tilsa at ugift samboenhet ble stadig vanligere, ut fra undersøkelser trakk de konklusjonen 

at denne samlivsformen ble mer utbredt, det ble vanligere å bo sammen for å se hvordan 

det gikk før et eventuelt ekteskap. De kaller denne formen for samliv for den nye 

forlovelsen184. Antallet som levde i ugift samboenhet i Norge på dette tidspunktet var ikke 

avskrekkende store. Allikevel virker det som at Høyrefeministene trodde denne typen 

samlivsform ville øke. De viste blant annet til utviklingen i Sverige og en sosiologisk 

undersøkelse som ble gjort der og som sa at nesten alle som flyttet sammen gjorde det 

først uten å være gift185. Videre etterspurte de lover som regulerte og ga rettigheter i et 

slikt forhold, og påpekte at det også i ugift samboenhet var den svakeste parten, oftest 

kvinnen, som tapte mest ved samlivsbrudd eller dersom den andre parten gikk bort. Det 

                                                        
182 og Moxnes (red.) 1996, s. 19 
183 og Moxnes (red.) 1996, s. 17-18 
Avsnittene som omhandler sammenligningen mellom kvinner født i 1945 og kvinner født i 1960 baserer seg 
på Turid Noack sitt eksempel på tradisjonell og moderne familie i boken «familie for tiden», Brandth og 
Moxnes (red.), 1996 
184 Råd og argumenter 7a 1979, s. 66; Råd og argumenter 7b 1979, s. 21 
185 Råd og argumenter 7a 1979, s. 67 
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som ville vise seg å prege debatten, altså forholdet mellom ekteskap og samboerskap, 

omtales i svært liten grad i artikkelsamlingen. Bugge Fougner omtaler det i en setning; 

«Vi mener at en lovregulering av ugift samboenhet ikke vil svekke ekteskapet som 

institusjon, da ugift samboenhet de facto vil foreligge uansett lovgivning eller ikke»186.  

 

Til tross for disse forslagene for å gi samboende lovregulerte rettigheter, påpeker 

høyrefeministene at de så på ekteskapet som den foretrukne samlivsformen. På 

feministkonferansen understreker Annelise Høegh dette ytterligere; «Vi ønsker å styrke 

kjernefamilien og ekteskapets stilling i vårt samfunn fordi vi tror det er lettest å skape 

tilhørighet og stabilitet over tid i en relativt liten, fast enhet som kjernefamilien»187. 

Ovenfor deltakerne på konferansen understreket hun allikevel viktigheten av å ta opp 

dette temaet, da deres ansvar som et stort politisk parti tilsa at de også måtte favne de hun 

kalte «annerledes tenkende». En nøytral lovgivning var, av hensyn til disse, nødvendig188.  

 

Debatten som fulgte  

Debatten stod mellom de som mente at en la til rette for samboenhet ved å lovregulere 

det, og de som mente dette var et voksende fenomen, og at man dermed ikke oppnådde 

stort ved å lukke øynene og overse det189. Mange følte seg krenket av selve ideen om at 

ekteskapet skulle svekkes. Denne livslange forpliktelsen som ekteskapet var sto sterkt i 

Høyre og i konservativ ideologi190. En svekkelse av ekteskapet ble av mange sett på som 

en brist i noe av det mest grunnleggende i samfunnet, nemlig kjernefamilien. Selv om 

Høyrefeministene flere ganger, både i artikkelsamlingen, på feministkonferansen og i 

media, avviste av de var ute etter en svekkelse av kjernefamilien ble de møtt med skepsis. 

Forslaget om at de som valgte samboerskap skulle få mange av de samme rettighetene 

som de som var gift, ble uansett tolket som en svekkelse av den tradisjonelle familien. 

Dette inntrykket kan ha blitt forsterket av at Høyrefeministene omtalte kjernefamilien 

som en boenhet, et begrep som i seg selv er uskyldig, men som i datiden bar sterkt preg 

av radikale, sosialister og kommunisters ordbruk. Denne ordbruken påpekes også av 

                                                        
186 Råd og argumenter 7a 1979, s. 69 
187 Råd og argumenter 7b 1979, s. 22 
188 Råd og argumenter 7b 1979, s. 22 
189 Råd og argumenter 7b 1979, s. 25 
190 Notaker 2012, s. 67 
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stortingsrepresentant Tore Ausdal sin kommentar til Høegh sin artikkel i 

artikkelsamlingen. Han mente at Høyre burde «favorisere ekteskapet i sin politikk, både 

ideologisk og økonomisk»191, og påpeker at han synes det er positivt at feministgruppen 

også har uttrykt en favorisering av ekteskapet. Av denne grunn var han blitt overrasket 

over at Kaci Kullmann Five og Mona Røkke, i kraft av å være formann i henholdsvis 

Unge Høyre og Høyrekvinners Landsforbund, hadde stemt mot forslaget om at ordet 

«ekteskap» burde innlemmes i Høyres prinsipprogram192. Ved å påpeke at disse to 

sentrale medlemmene i feministgruppen tilsynelatende var i mot i bruke ekteskapet som 

begrep i prinsippmeldingen sår han tvil om feministgruppens egentlige mening i forhold 

til ekteskapet.  

 

At det utviklet seg en så stor debatt som det gjorde i avisene i kjølevannet av 

artikkelsamlingen var, grunnet denne tilsynelatende enigheten, litt merkverdig. At Kåre 

Willoch allerede før feministkonferansen så seg nødt til å gå ut i avisene og bekrefte at 

Høyre fortsatt stod fast ved ekteskapet193, viser at de var blitt urolige for å fornærme noen 

med denne såkalte misforståelsen. En anklage om at Høyre ikke lenger favoriserte 

ekteskapet risikerte å skremme velgere, men de risikerte også å hisse på seg sine 

borgerlige samarbeidspartnere. Nettopp disse samarbeidspartnerne var blant de mest 

kritiske røstene i mediene. Spesielt Kristelig Folkeparti kan ta noe av «æren» for at denne 

debatten ble så stor da de konsekvent omtalte den som om Høyre, representert av 

feministgruppen, hadde forlatt prinsippet om ekteskapet som foretrukket familieform194. 

Kåre Willoch var forøvrig blant de som støttet forslaget om å gi samboende lovfestede 

rettigheter. Til Aftenposten minimerer han beskyldningene fra de som uttrykte redsel for 

en svekkelse av ekteskapet, og legger tilsynelatende diskusjonen død ved å kalle 

argumentasjonen «usaklig»195.  

 

                                                        
191 Råd og argumenter 7b 1979, s. 12 
192 Råd og argumenter 7b 1979, s. 12 
193 Aftenposten, 30.04.1979, s. 3 
194 Aftenposten, 05.12 1978, s. 24, 2. nestformann i Kr.F.U. kritiserer Kaci Kullmann Five for å ville svekke 
familien og ekteskapet ved å foreslå lovbaserte rettigheter til samboende.  
Aftenposten, 01.08.1979, s. 4, Dagfinn Høybråten kritiserer Høyre for det samme som partikollegaen, og 
skriver at «Når man anvender likestillingsprinsippet også mellom ulike samlivsformer, melder uenigheten 
seg.» 
195 Aftenposten, 30.04.1979, s. 3 



53 
 

Ideologi 

En kan se flere motsetningsforhold som feministgruppen havnet i ved å hevde at ugift 

samboenhet burde lovreguleres. Disse motsetningsforholdene var først og fremst til den 

konservative fløyen i Høyre. Ideologisk kan en si at å lovregulere ugift samliv ikke gikk 

overens med liberalistisk teori som vektlegger at det private skal skilles fra staten. Ved å 

lovregulere denne formen for samliv blandet en seg inn i hvordan folk valgte å bo 

sammen. Allikevel var det nok ikke dette som skapte den store stormen rundt dette. Det 

var, som jeg har nevnt tidligere, de konservative i Høyres frykt for at dette ville svekke 

ekteskapet. Høyrefeministene, slik jeg forstår dem, legger ikke mye energi og krefter i å 

rettferdiggjøre holdningen sin til ugift samliv med å vise til ideologi eller til Høyres 

konservatives grunnholdninger. De så mer pragmatisk på det, de la merke til utviklingen i 

samfunnet, og forsøkte å tilpasse politikken deretter. Allikevel mener jeg man kan finne 

påvirkning fra feministbevegelsen, og sosialistene, i det Høyrefeministene skriver om 

alternative boformer. 

 

Høyrefeministene var klare på at de mente ekteskapet var den foretrukne samlivsformen, 

allikevel åpner de i artikkelsamlingen døren på gløtt til det de kaller utvidet boform196, de 

omtaler også kjernefamilien som en boenhet197. Lest med konservative øyne var dette en 

svært radikal ordbruk. Kollektiv boform ble først og fremst knyttet til kommunistisk 

ideologi. Kollontaj hadde i sin tid foreslått å avskaffe ekteskapet til fordel for kollektive 

tilbud hvor flere voksenpersoner hadde ansvar for pass av blant andre barna. Dette ligner 

til forveksling det Annelise Høegh skrev om utvidede boformer som, i tillegg til 

kjernefamilien, kunne bestå av venner og andre slektninger som i fellesskap kunne ta seg 

av blant annet barnepass. Hun skrev at «Den åpenhet, toleranse og det samspill som 

kollektive boformer forutsetter, kan ha mye positivt i seg så vel for barn som for 

voksne»198. Denne tankegangen var stikk i strid med den konservative tanken om at 

familien var en privat kjerneenhet basert på et kristent idegrunnlag. At det i tillegg var en 

tanke som lå såpass nært en sosialistisk tankegang bidro muligens til å heve 

varselsflaggene, bevisst eller ubevisst, hos flere Høyrepolitikere.  

 
                                                        
196 Råd og argumenter 7a 1979, s. 15 
197 Råd og argumenter 7a 1979, s. 14 
198 Råd og argumenter 7a 1979, s. 15 
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Andre feministers holdning til ugift samboenhet 

Høyrefeministene var svært tidlig ute med å vektlegge ugift samliv, dette gjaldt både 

blant feminister og blant politikere. I Aftenposten ble ugift samliv først hyppig debattert 

fra 1979, altså det året artikkelsamlingen kom ut. Om artikkelsamlingen var en direkte 

årsak til dette kan jeg ikke slå fast med sikkerhet, men debatten blomstret helt tydelig i 

kjølevannet av denne.  

 

Da det taltes om samliv var det en tendens til at feministene i Kvinnefronten og 

Nyfeministene hovedsakelig vektla arbeidsdeling i hjemmet, seksualitet og om ekteskapet 

som institusjon i det hele tatt holdt mål, framfor å ta opp samboerskap som en alternativ 

samlivsform. Samlende for alle feminister var at de var enige i at kvinnen var undertrykt i 

den tradisjonelle kjernefamilien199, utover dette var det splittede meninger. Ekteskapet ble 

av enkelte sett på som en foreldet institusjon. Dette reflekteres blant annet hos 

Nyfeministene, hvor de mest ytterliggående snakket om å avskaffe ekteskapet. Ekteskapet 

ble sett på som patriarkatets «grunnleggende institusjon», den ga grobunn for 

undertrykking av kvinnen, og måtte derfor avskaffes200. De som ikke var fullt så 

ytterliggående mente at dersom ekteskapets innhold ble omstrukturert kunne ekteskapet 

som institusjon overleve. De la vekt på kvinners økonomiske uavhengighet, en likere 

arbeidsdeling i ekteskapet, og på kvinners behov for kontroll over reproduksjonen og 

egen seksualitet201 som viktige faktorer for at ekteskapet skulle overleve. Allikevel var 

det ingen stor vekt på samboerskap som alternativ til ekteskapet. Kvinnefrontere var også 

delt i synet på ekteskapet, Kollontaj snakket om å avskaffe ekteskapet til fordel for en 

kommunistisk forestilling om et arbeidsfellesskap, eller et arbeidskollektiv, som skulle 

erstatte ekteskapet. I Kvinnefronten ble familien sett på som en kampenhet mot 

monipolkapitalen202, den hadde derfor livets rett. Til tross for at det var ekteskapet som 

ble vektlagt, ble det i 1978 for første gang skrevet om såkalt papirløst samliv i bladet 

Kvinnefront203. Dette ble skrevet i forbindelse med en samlivsdiskusjon om blant annet 

                                                        
199 Haukaa 1982, s. 79 
200 Haukaa 1982, s. 81, 84 
201 Haukaa 1982, s. 82 
202 Haukaa 1982, s. 85 
203 Kvinnefront nr.6 1978, s.24-25 
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seksualitet, familie, kjærlighet og ekteskap med og uten «papir». Samtidig innrømmet de 

at Kvinnefronten ikke hadde «noe særskilt «program» for hvordan vi skal ta opp kampen 

mot slike problemer». De anerkjente at dette var et forsømt tema i Kvinnefronten, men at 

det faktum at det som oftest var kvinnene som måtte lide for at «disse tingene blir 

privatisert og henvist til den enkelte og hanskes med «bak hjemmets fire vegger»204, 

gjorde det til en viktig kvinnesak. Deres første artikkel om samboerskap som kom i 1978 

var allikevel ikke en artikkel som formulerte noen mål, eller ga uttrykk for sterke 

meninger, om temaet ugift samliv. Artikkelen var basert på et intervju med 

universitetslektor Kirsti Bull som jobbet på institutt for privatrett i Oslo. Den tar i 

hovedsak for seg rettigheter, eller mangel på rettigheter, i et slikt samliv.  

 

Nyfeministene var opptatt av å endre maktstrukturen i familien. De var ikke nødvendigvis 

i mot ekteskapet, men de søkte økt respekt og likeverd, samt bedre kommunikasjon og en 

mer rettferdig arbeidsdeling, mellom partene i et ekteskap. Disse hovedtrekkene finner en 

også i Kvinnefronten. Allikevel var fokuset på det «papirløse» ekteskapet som alternativ 

til ekteskapet lite. Av denne grunn er nok heller ikke dette et område hvor 

Høyrefeministene var direkte påvirket av Nyfeministene eller Kvinnefronten. Allikevel 

ser en at mye av kritikken mot ekteskapet er den samme205, forskjellen var at 

Høyrefeministene så konsekvensen av at ekteskapet «led» under de nye forutsetningene i 

samfunnet, og de så at ugift samliv stadig ble vanligere. En forklaring på dette kan være 

tidspunktet, endringene det er snakk om begynte for alvor å vise seg mot slutten av 1970-

tallet, allikevel skjedde ikke de store endringene i hvordan samliv folk valgte før nærmere 

starten av 80-tallet. På dette tidspunktet var Nyfeministene svekket, mens politikken 

hadde tatt over mange av likestillingsspørsmålene. Slik sett kan en si at Høyrefeministene 

var forut for sin tid når det gjaldt spørsmålet om ugift samliv.  

 

En sak som skilte Nyfeministene og Kvinnefronten fra Høyrefeministene var deres 

holdning til sex og seksualliv.  Særlig Nyfeministene, men også Kvinnefronten, var 

opptatt av at dette også skulle være en seksuell revolusjon. De ville endre holdningene om 

                                                        
204 Kvinnefront nr3/1978, s. 1 
205 Det alle var enig i var at dersom ekteskapet skulle bestå. Dette vil jeg komme nærmere tilbake til i 
kapittel 5 om Husmoren og om økonomien i familien 
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at sex kun var noe man gjorde for mannens skyld. Kvinner fikk dårligere selvtillit og 

selvbilde av at seksuallivet stadig skulle sentreres rundt mannen206. Nyfeministene ga 

blant annet uttrykk for dette i boken Feminist som ble utgitt av en gruppe nyfeminister i 

1973. Her vier de et helt kapittel til den seksuelle revolusjon. Simone de Beauvoir var, 

som sentral inspirasjonskilde til Nyfeministene, var svært opptatt av retten til egen 

seksualitet, og rangerte dette, sammen med økonomisk frihet, som det viktigste for 

kvinners frihet og likestilling. Disse var uløselig knyttet til hverandre, en kunne ikke få 

det ene uten å få det andre, mente hun. Kvinnefronten var ikke så tidlig ute med dette 

perspektivet, men i bladet Kvinnefront la de fra og med 1977 større vekt på sex og 

seksuallivet som en del av kvinnens frihet og familiens dynamikk, dette fikk i større grad 

innpass i debatten om kvinnefrigjøringen i samfunnet og innad i familien207. Dersom en 

leser igjennom Høyrefeministenes artikkelsamling ser en at dette er et tema de ikke tas 

opp, selv om det i stor grad er en del av den feministiske debatten. Dette er en av de store 

forskjellene mellom Høyrefeministene og «de andre» feministene. Spesielt Nyfeministene 

la stor vekt på temaer som omhandlet reproduksjonen og temaer som normalt sett ble sett 

på som del av den private sfæren; abort, prevensjon, seksualitet, kvinnemishandling208 og 

seksuelle overgrep. Høyrefeministene la større vekt på de «enklere», mer kliniske, 

temaene; som samboerskap. At tilrettelegging for samboerskap skulle bli et så betent 

spørsmål i Høyre var ikke så rart i forhold til de motsetningene som eksisterte i partiet. 

Dersom Høyrefeministene hadde dristet seg til å «politisere» disse andre spørsmålene 

som så klart tilhørte innenfor familiens fire vegger, og befant seg så langt fra Høyre sin 

ideologiske plattform, ville dette blitt sett på som uhørt.  

 

Abort og seksualliv 

Høyrefeministene var ikke opptatt av denne siden av samlivet, det kan skyldes to faktorer. 

Det kan ha blitt sett på som for betent, Høyre hadde med et nødskrik kommet seg 

                                                        
206 http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/293039 - 01.05.2013 
207 Grunnen til at de ikke vektla dette så tidlig som Nyfeministene gjorde kan ha noe med de ideologiske 
retningene. I sosialismen ble ikke nødvendigvis seksualitet sett på som like viktig som blant annet 
reproduksjon. 
208 I kraft av å være stortingsrepresentant og formann i Høyrekvinners Landsforbund, omtaler Mona Røkke 
kvinnemishandling i en avisartikkel på side 4 i Aftenposten 17.09.1979 
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gjennom abortdebatten som et samlet parti209. Den andre faktoren kan muligens 

begrunnes ideologisk; at dette med seksualliv ble for privat, og at de dermed mente at 

dette var noe som hørte hjemme blant husets fire vegger, og ikke i en politisk debatt. 

Dersom en ser på andre saker de tok opp, er det fristende å helle mer mot den første 

grunnen, da Høyrefeministene ikke i stor grad tok hensyn til det som tradisjonelt sett ble 

sett på som privat blant konservative. På den andre siden var sakene som ble tatt opp 

langt fra så private i karakter som dette.  

 

Abortsaken   

Alltid har kvinner vært under et konstant press til å føde barn. Vår kultur lærer oss 

at vi er ikke virkelige kvinner med mindre vi har barn. Våre ektemenn og venner 

oppmuntrer oss til å føde barn, som bevis på deres maskulinitet.210 

Dette sitatet er hentet fra Nyfeministenes hefte Feminist. Det beskriver godt holdningen 

som samlet 70-tallets feminister. Kampen for selvbestemt abort er et utmerket eksempel 

på at selv om man hadde forskjellig politisk forståelse og ståsted så var det mulig med 

samarbeid om felles hjertesaker. I 1972 dannet Nyfeministene og Kvinnefronten en 

temagruppe for selvbestemt abort. Gruppen hadde flere møter i fellesskap og arrangerte 

møter og aksjoner for fri abort211. I samarbeid med den senere svært anerkjente 

rettspsykiateren, legen og samfunnsdebattanten Berthold Grünfeld skrev de også en bok 

om selvbestemt abort, Selvbestemt abort – en kvinnerett
212

.  

 

Det er i denne saken man kan se en av de største forskjellene mellom Høyrefeministene 

og «de andre» feministene. For i motsetning til de fleste feministene så ikke 

Høyrefeministene på abortsaken som kvinnekamp. Høyre hadde ikke noe offisielt 

standpunkt i abortsaken, de kunne stemme fritt. Saken ble løftet ut av partipolitikken, 

                                                        
209 Stortingsrepresentant Tore Austad mente at partiet overlevde abortdebatten «uten å slå sprekker», og 
viser til «den indre lojaliteten» dette viste at Høyre hadde. Å si at partiet ikke slo sprekker var vel muligens 
en overdrivelse, men den indre lojaliteten han viser til kan ha vært et faktum. (Råd og argumenter 7b, s. 12) 
210 Feminist, 1973, s. 41 
211 Selvbestemt abort – en kvinnerett, B. Grunfeld, Nyfeministenes & Kvinnefrontens abortgruppe 1973, s. 
22 
212 Denne boken inneholder både feministenes argumenter og synspunkter på saken, i tillegg til et 
bearbeidet utdrag fra Grünfelds doktoravhandling Legal abort i Norge.  
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allikevel ble det sett på som en seier for de som var for selvbestemt abort at det ikke ble 

stadfestet noe i Høyres program om dette. Denne saken var oppe til debatt før 

opprettelsen av feministgruppen. Jeg vil allikevel skrive noe om dette, da dette var en 

samlende sak for den nye kvinnebevegelsen, men som det var strid om, både i Høyre og 

blant de som utgjorde Høyrefeministene.  

 

Dersom en ser på Høyrefeministenes opptreden i mediene får en inntrykk av en gruppe 

sterkt engasjerte kvinner. Derfor er oppsiktsvekkende at Høyrefeministene tilsynelatende 

ikke var engasjert i debatten i det hele tatt. Uttalelser i senere tid fra Kaci Kullmann Five 

og Astrid Gjertsen viser at disse ikke så på dette som en kvinnesak. Five har uttalt at 

abortsaken ikke var en feministisk likestillingsdebatt for henne213, allikevel var hun en 

frontfigur for siden som var for en liberalisering av abortloven214. Det var hun som 

tilsigene utløste abortstriden i partiet da hun, som deltaker i prinsipprogram utvalget, 

blokkerte en videreføring av Høyres restriktive holdning i abortsaken215. Gjertsen har 

også ettertid sagt at abortsaken ikke var en kvinnesak for henne. Hun var i utgangspunktet 

abortmotstander216, det var muligens grunnen til at hun valgte å holde seg unna denne 

debatten. Feministgruppen var allerede opprettet i 1978 da abortloven ble vedtatt, men de 

valgte tilsynelatende og ikke uttale seg om denne saken i egenskap av å være medlemmer 

av feministgruppen. Ut fra uttalelsene til Five og Gjertsen kan man trekke den slutningen 

at grunnen til at dette ikke ble en sak for Høyrefeministene var at kvinnene var like 

splittet i abortsaken som de øvrige partimedlemmene i Høyre. Allikevel har det blitt 

hevdet at det i feministgruppen ble dannet «et kontaktnett ivrige fri abort-tilhengere 

imellom», og at disse hadde betydning for Høyres liberalisering217 

 

Dersom vi belyser dette spørsmålet ut i fra utgangspunktet at feministbevegelsen var en 

sosial bevegelse, er dette et godt eksempel på en konfliktlinje som kan oppstå når man er 

en del av både en sosial bevegelse, og et politisk parti. Dette var en sak hvor det var stor 

enighet om blant de forskjellig feministiske grupperingene. For den nye 

kvinnebevegelsen var dette en av de viktigste kampsakene fram til loven om selvbestemt 
                                                        
213 Bærug 1983, s. 142  
214 Larsen 2009, s. 47 
215 Larsen 2009, s. 49; Bærug 1983, s.109 
216 Intervju Astrid Gjertsen 
217 Bærug 1983, s. 142 
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abort ble vedtatt i 1978218. I dette spørsmålet havnet Høyrefeministene mellom barken og 

veden, for de hadde også politisk tilknytning, samtidig var det heller ikke enighet innad i 

gruppen. For en sosial bevegelse beskriver Seippel de sentrale ressursene som «numbers, 

commitment, unity and worthiness». Altså er det ikke uten videre konfliktfritt å være en 

del av en sosial bevegelse, og et politisk parti, for mens et politisk parti har 

velgerstemmer som en sentral ressurs, så besto den sosiale bevegelsen av et stort antall 

aborttilhengere, med engasjement, enhet og verdighet. I den enheten øvrige feminister 

viste i denne saken falt Høyrefeministene utenfor. Partiet var splittet i spørsmålet, det 

samme var feministgruppen, mens den sosiale bevegelsen opptrådde som en enhet. Det er 

allikevel de som hevder at feminismen påvirket partiet i abortdebatten. Høyrepolitiker 

Tore Lindebækk skriver i boken Høyrebølgen – epokeskifte i norsk politikk? at 

feministbevegelsen påvirket abortsaken i Høyre ved at de «trengte inn i partiet som en 

konkurrent til «partiet selv» på dette området, og tvang partiets representanter til å tone 

flagg»219. Her viser ikke Lindebækk til feministgruppen, men tilsynelatende til 

feministiske ideer generelt, altså den sosiale bevegelsen som feminismen var. Han mente 

også at det allerede tidlig på 70-tallet hadde vært et flertall av Høyres velgere som var for 

selvbestemt abort220.  

  

                                                        
218 Blom og Sogner (red.) 2005, s. 379 
219 Bjørklund og Hagtvet (red.)1981, s. 140 
220 Bjørklund og Hagtvet (red.)1981, s. 140 



60 
 

Kapittel	5,	Husmorens	stilling	og	

skatteklasse	2	

Innledning 

 

Tror man virkelig at en lettelse i den utearbeidende ektefelles skatt i alle tilfeller vil bety 

en bedring av familiens økonomi? Og tror man at det faktum at mannen får mindre skatt 

vil føre til en styrking av den hjemmearbeidendes status?
221

 – Mona Røkke 

 

Disse spørsmålene stiller Mona Røkke til tilhørerne på feministkonferansen på Reistad. I 

følge høyrefeministene var svaret på begge et rungende NEI! Høyrefeministene kritiserte 

skatteklasse 2 for å bidra med å presse kvinnen inn i en tilværelse som husmor, og 

dermed gjøre dem økonomisk avhengig av mannen. Beskatningen satt, i følge 

feministene, en effektiv stopper for kvinnens valgfrihet mellom lønnet arbeid og 

husmortilværelsen. Dette la grunnlaget for debatten som fulgte. I dette kapittelet vil jeg se 

på husmorens stilling, og hvordan høyrefeministene så denne som uløselig knyttet til 

familiebeskatningen. Motpolen til feministgruppen så derimot på feministenes forslag 

som en trussel mot den tradisjonelle kjernefamilien og kritiserte feministene for å 

nedvurdere husmødrene. 

 

Husmoren 

Definisjonen «husmoriseringen» brukes ofte for perioden fra 1900-1950, i denne perioden 

ble gifte kvinner definert som husmødre, husmoridealet var glansbildepreget, og alle gifte 

kvinner ble regnet som husmødre i så lenge de ikke arbeidet i full stilling222.  

 

                                                        
221 Råd og argumenter 7b 1979, s. 38 
222 Blom og Sogner (red.) 2005, s. 260 
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Tradisjonen for «husmoryrket» har stått sterkt i de fleste samfunnslag i Norge, unntaket 

var kvinnene i jordbruket, men denne arbeidskraften ble ikke registrert som yrkesarbeid 

før enn i 1970223. Ser en bort i fra disse kvinnene var normen lenge at en familie skulle ha 

en arbeidsinntekt, det ble tatt som en selvfølge at det var mannen som stod for denne 

inntekten, mens kvinnen stelte i huset. I 1875-1910 jobbet kun fire prosent av gifte 

kvinner utenfor hjemmet, på 1920-tallet var andelen enda lavere, kun to prosent224. Denne 

nedgangen kan forklares i nedgangen av antall arbeidsplasser i denne perioden, og det var 

en allmenn forståelse for at det kun var en person i familien som skulle ha lønnet arbeid. 

Vendepunktet for denne utviklingen kom under andre verdenskrig, og særlig på 50- og 

60–tallet, da nasjonen skulle gjenoppbygges. Antall arbeidsplasser steg, og det samme 

gjorde antall kvinner gifte kvinner i lønnet arbeid. På 1960-tallet steg yrkesaktive, gifte 

kvinner fra 10 til 20 prosent, og flere gifte kvinner ville ut i arbeid. Det var på denne tiden 

det oppstod en økende bevissthet om hindrene kvinnene møtte når de ville ut i 

arbeidslivet; mangel på arbeidsplasser, store problemer med barnepass og et økende 

behov for daginstitusjoner for barn meldte seg. Dette ble opptakten til diskusjonen om 

kvinner i lønnet arbeid som oppstod for fult på 70-tallet225.  

 

Det var flere grunner til at flere kvinner naturlig søkte ut i arbeidslivet. Husholdningene 

ble mindre. Tidligere hadde en husholdning kanskje bestått av slektninger og tjenestefolk, 

mens det i perioden det er snakk om her hadde skjedd en utvikling mot at en husholdning 

kun omfattet kjernefamilien, altså mor, far og barn. En annen faktor var at antall barn i 

kjernefamilien var blitt mindre, dermed ble arbeidsbyrden mindre for husmoren, og 

perioden hvor hun måtte være hjemme og passe barna ble tilsvarende kortere226. Allikevel 

førte ikke nedgangen i barnefødsler automatisk til at andelen kvinner søkte ut i 

arbeidslivet. Dette hadde blant annet vært tilfellet i perioden fra 1890-1930227, uten at 

man så en økning i antall kvinner i lønnet arbeid av den grunn. En annen faktor som 

muligens, indirekte, bidro til økt interesse for lønnet arbeid var endringen i den 

tradisjonelle familiestrukturen, færre giftet seg, flere inngikk skilsmisse og ugift samliv 

ble vanligere. Dette er faktorer som ofte nevnes i forbindelse med feminismens 
                                                        
223 Avdem og Melby 1985, S.154 
224 Avdem og Melby 1985, S. 159 
225 Avdem og Melby 1985, S. 159 
226 I følge Avdem og Melby begynte en alvorlig nedgang i fødselstallene fra midten av 60-tallet, men at 
man ikke ble det bevisst før tallene fra folketellingen ble publisert i 1970.  
227 Blom og Sogner (red.) 2005, s. 258  
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oppblomstring på 70-tallet, det var også endringer som utfordret de tradisjonelle 

husmødrene.  

 

Andre faktorer som kan ha bidratt til å gjøre husmorens hverdag lettere trekkes også ofte 

fram. Det moderne samfunnet førte med seg en rekke teknologiske nyvinninger som på 

flere vis tok over husmorens tradisjonelle arbeidsoppgaver. I løpet av 50-tallet ble det 

vanlig med innlagt vann, noe som lettet en stor arbeidsbyrd fra husmoren. Elektrisiteten 

gjorde også hverdagen lettere. I 1952 viser en måling at hele 70 prosent brukte elektrisk 

komfyr til matlaging, og i løpet av 60-tallet ble det vanligere å bruke elektrisitet til 

oppvarming av boligen. Andre redskap som gjorde hverdagen enklere var fryser, 

kjøleskap, vaskemaskin og etter hvert også oppvaskmaskin228.  

 

Historiker Kari Melby mener det var mer dyptgående endringer som førte til endringene 

av det tradisjonelle kjønnsmønsteret. I stede for å se på de faktorene som førte til en 

lettere arbeidsbyrd for husmoren, stiller hun spørsmål til hvorfor endringene i 

kjønnsrollene tok så lang tid i forhold til den moderniseringsprosessen som skjedde fra 

1900-1950. Dette foregikk på et tidspunkt hvor kvinner i teorien hadde fått like rettigheter 

som menn, allikevel så man ikke store tegn til endringer. Endringene som skjedde i dette 

tidsrommet omfattet både politikken, demografien og økonomien. Hun stiller spørsmålet 

om moderniseringsprosessen som skjedde i dette tidsrommet var avhengig av det 

tradisjonelle kjønnsmønsteret for å fungere. Hun legger blant annet vekt på oppbyggingen 

av velferdsstaten som en viktig faktor til hvorfor kjønnsmønsteret ikke gjennomgikk 

samme modernisering som var typisk for tiden. Hun går så langt som å hevde at kvinnene 

la en stor del av grunnlaget for velferdsstaten ved at de var den befolkningsgruppen som i 

størst grad sto bak den velferden som gjør velferdsstaten spesiell; velferden i hjemmet, de 

typiske velferdsyrkene og innsatsen i frivillige organisasjoner229.  

 

Gjennom 70-tallet mistet gradvis husmoren sin anseelse i samfunnet. Næringslivet forutså 

tidlig husmorens «fallende stjerne», og i 1972 ble den siste husmorfilmen laget. Fram til 

                                                        
228 Dette underkapittelet (om husmødre) er basert på Avdem og Melby 1985, s. 154-180,  
229 Blom og Sogner (red.) 2005, s. 259 
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da hadde næringslivet satset på husmødrene som en viktig kundegruppe, og husmorfilmen 

ble i stor grad brukt som markedsføring rettet mot arbeidet husmødrene gjorde i 

hjemmet230. Deretter fulgte politikken, om enn noe tvilende. En ser dette ved å se 

nærmere på noen av de statlige tiltakene som var skapt for å legge til rette for husmoren. 

Husmorferiene var ikke lenger like aktuelle, det ble allikevel satt av penger til denne i 

budsjettene fram til og med 1979231. Også behovet for husmorvikar minsket denne 

perioden. Selv med en statlig støtte til opplæring av husmorvikarer, i form av et seks 

ukers kurs for de som ønsket å bli husmorvikarer, var det ikke tilgangen til husmorvikarer 

som førte til denne nedgangen, men behovet for husmorvikarer. Utviklingen pekte en vei; 

utover 70-tallet ble det færre husmødre, arbeidsbyrden til de som var husmødre ble 

mindre, og de fikk færre barn232. Allikevel mente fortsatt nesten halve befolkningen i 

1977 at en yrkesaktiv mor ikke kunne bety like mye for barna sine som en husmor233, 

husmoridealet var fremdeles høyst levende. 

 

Høyrefeministene om husmoren og arbeidsdelingen i ekteskapet 
«det er vesensforskjell mellom det å være arbeidstager som tjener sin egen lønn og å være 

hjemmeværende ektefelle som gjør seg fortjent til underhold.»234 

Dette sitatet gir en god oppfatning av Høyrefeministenes standpunkt. For de var 

diskusjonen om husmorens stilling i familien forbunnet med diskusjonen om kvinnens 

plass i arbeidslivet. Disse to alternativene representerte også motsetningene som oppsto i 

Høyre da det taltes om husmorens stilling. Høyrefeministene var sterke forkjempere for å 

gi kvinnen en plass i arbeidslivet, da de mente at hennes økonomiske uavhengighet var 

avgjørende for hennes frihetsfølelse og likestilling. Dersom kvinnen var økonomisk 

uavhengig ville dette også ha positiv innvirkning på ekteskapet. Feministgruppen mente 

at dersom en ville beholde familien som en «grunncelle» i samfunnet var en nødt til å 

skape en annen balanse i ekteskapet. Denne balansen kunne man oppå ved en likere 

fordeling av plikter, samt like rettigheter til begge parter. Dersom man lyktes i en slik 

                                                        
230 Vollset 2011, s. 64 
231 Vollset 2011, s. 66 
232 Den vanligste bruken av husmorvikarer var tiden da ei husmor lå på sykehuset og fødte.  
233 Alstad 1993, s. 371 
Meningsmåling gjort av Norsk Gallup Institutt i 1977; til påstanden «En mor som er yrkesaktiv kan bety like 
mye for sine barn som en hjemmeværende husmor» svarer 20% at de er helt enig, 35 % er enig, 35 % er 
uenig og 10 % er svært uenig.  
234 Råd og argumenter 7a 1979, s. 25 
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endring mente høyrefeministene at ekteskapet kunne spille en slik rolle i samfunnet som 

de konservative ønsket. Man måtte «ha mot til å gi slipp på en del av de fordommer som 

har skapt en skjev dominans og dermed økonomisk avhengighet for den ene part» uttalte 

Mona Røkke på feministkonferansen. Høyrefeministene mente årsakene til at kvinner 

hadde vanskelig for å komme inn i arbeidslivet, og som presset kvinnen inn i en rolle som 

husmor var de gjeldende skattebestemmelsene, organiseringen av arbeidslivet, manglende 

barnehageplasser, nedarvede holdninger og mannens motvilje235.  

 

En får inntrykk av at husmoren ikke passet inn i det bildet feministgruppen malte av den 

frie kvinne. Allikevel står det i artikkelsamlingen236, og det ble uttalt i mediene237, at de 

på ingen måte mente å nedvurdere husmorens arbeid. Kritikken mot høyrefeministenes 

standpunkt til husmoren gikk i stor grad ut på at de nedvurderte hennes arbeid i hjemmet, 

dette var gjennomgående både i mediene, og i kritikken fikk de fra eget parti.  

 

Familiebeskatning 
Debatten om familiebeskatningen dreide seg om den daværende skatteklasse 2, og 

forslaget om en ny type familiebeskatning, ektefelledelt skatt. Feministgruppen, med 

Mona Røkke i spissen, ville fjerne skatteklasse 2, og heller innføre individuell beskatning. 

Feministene møtte motstand fra selveste Kåre Willoch. Han var blant motstanderne av 

feministenes forslag om individuell beskatning, og selv om han så svakhetene i 

skatteklasse 2 ville han ikke oppheve denne til fordel for feministenes forslag. Willoch 

mente også, i motsetning til feministene, at den ideelle familiebeskatningen var 

ektefelledelt beskatning, og talte svært varmt om denne. 

 

Skatteklasse 2 

Skatteklasse 2 var et resultat av at Borten-regjeringen endret skattesystemet i 1970238. 

Fram til dette hadde antall barn bestemt hvilken skatteklasse man falt under, det var til 

                                                        
235 Råd og argumenter 7a 1979, s. 26 
236 Blant annet på side 26 i Råd og argumenter 7a.  
237 Adresseavisen 05.06.1979, s. 4 
238 Vollset 2011, S. 100 
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sammen 8 forskjellige239 skatteklasser. Etter endringen til Borten-regjeringen sto to 

skatteklasser igjen, skatteklasse en for enslige forsørgere og skatteklasse 2 for ektepar. 

Man kunne riktig nok velge hvilken skatteklasse man ville skatte under, men for datidens 

standardfamilie var det vanligst at de gifte skattet i skatteklasse 2 mens enslige havnet 

under skatteklasse en240. Det spilte ikke lenger noen rolle om man hadde barn, så lenge 

man var gift kunne man skattes i skatteklasse 2. Skattefradraget man hadde fått for barn 

før ble erstattet med økt barnetrygd, det ble også bestemt at man skulle motta barnetrygd 

fra og med det første barnet. Barnetrygden ble justert hele seks ganger i løpet av 70-

tallet241.  

 

Allerede fire år senere, 1974, ble et utvalg satt til å vurdere hvordan det nye 

skattesystemet fungerte. Utvalget, som ble satt av regjeringen Bratteli, konkluderte med at 

skatteklasse 2 var overflødig, og foreslo heller et personfradrag til de som forsørget en 

annen voksen person. I den kommende stortingsmeldingen242 som ble gitt ut i 1977, om 

inntektsfordeling og skattepolitikk, foreslås det å minske forskjellene på de to 

skatteklassene på sikt, dette var altså ikke spesielt prioritert. Allikevel peker det mot at 

Arbeiderpartiet var mer kritiske til denne beskatningen enn den borgerlige regjeringen 

som vedtok den i 1970243. Høyre var blant de partiene som sto sterkt bak skatteklasse 2 og 

som ville beholde denne som den var.  

 

Debatten om skatteklasse 2 

 «Det er en umyndiggjørelse av kvinnen at mannen får den økonomiske fordel av 

kvinnens innsats i hjemmet gjennom skattelettelser»244 .  

Dette skriver Adele Lerche i artikkelsamlingen. Dette er også et av hovedargumentene til 

Høyrefeministene i debatten om familiebeskatning.  

                                                        
239 Aftenposten 27.08.1977, s. 24, «Skatteklasse to – en nedvurdering av husmoren?», skrevet av Harris 
Hasting 
240 Ektepar skattet automatisk i skatteklasse to, hvis de ville endre dette måtte de gjøre det selv. 
241 Dette avsnittet er basert på Vollset 2011, s. 100 
242 St.meld. nr 61 (1976-77) 
243 Dette avsnittet er basert på Vollset 2011, s 101-102 
244 Råd og argumenter 7a 1979, s. 26 



66 
 

Debatten rundt skatteklasse 2 gikk i hovedsak ut på om den virket negativt på kvinners 

sysselsetting. På 70-tallet var det en økende andel kvinner som ville ut i arbeidslivet, og 

skatteklasse 2 ble ansett som å være et aktivt hinder mot dette. I tillegg var det en torn i 

siden til enslige og de som levde i såkalt papirløst ekteskap, som mente at skatteklasse 2 

ga urettferdige fordeler basert på sivilstand, uavhengig om man hadde felles barn245. Selv 

om Høyre var en forkjemper for skatteklasse 2, var synet på denne typen beskatning også 

delt i partiet. Feministgruppen, med Mona Røkke i førersetet, tok til orde for å fjerne 

denne skatteklassen som hun mente var en «lønnsomhetsvurdering» av kvinners 

yrkesaktivitet246. Begrunnelsen var at voksene personer hadde rett til å bli behandlet som 

et selvstendig individ. I skatteklasse 2 ble ofte mannen omtalt som forsørger eller 

skatteyter, mens kvinnen ble omtalt som forsørget. Selv om kvinnene jobbet så måtte en 

over et visst beløp for at det skulle lønne seg å skatte i en annen klasse, og for majoriteten 

av kvinner, som gjerne jobbet deltid, var ikke dette situasjonen. Dersom de gikk ut i 

lønnet arbeid ville deres inntekt bli sterkest beskattet, da denne inntekten ble lagt til på 

mannens inntekt som den «marginale del» av inntekten til husholdningen247. En 

konsekvens var, i følge Mona Røkke, at kvinnens yrkesdeltakelse ble kraftig hindret av 

denne ordningen da den i praksis gjorde det mer lønnsomt for kvinner å gå hjemme enn 

og tre inn i arbeidslivet. Høyrefeministene krevde «nøytrale skatteregler, nøytrale i den 

forstand at ektefellene hver for seg betraktes som selvstendige skatteytere og 

skatteobjekter uansett inntekt og inntektsstørrelse»248. De mente at nøytrale skatteregler 

tilsa en todeling av skatten, at hver enkelt person skattet ut fra egen inntektsstørrelse249. 

For å gi barnefamilier bedre økonomi ville de ikke bruke skattesystemet i det hele tatt, i 

stede foreslo de økte overføringer til barnefamiliene i form av en kraftig økning i 

barnetrygden250.  

 

Forslaget om å fjerne skatteklasse 2 ble diskutert både på konferansen på Reistad og i 

mediene. En forkjemper for skatteklasse 2 var Kåre Willoch. Willoch sitt hovedargument 

for å beholde skatteklasse 2 var at familien var et fellesprosjekt; en forpliktende og 

                                                        
245 Blant de som etterlyste bedre tilpassing av beskatningen var Wenche Lowzow som i Aftenposten (side 3 
09.05.1978) beklaget seg over at diskusjonen rundt skatteklassene utelukkende gjaldt ekteskapet. 
246 Råd og argumenter 7a 1979, s. 47 
247 Råd og argumenter 7a 1979, s. 47 
248 Råd og argumenter 7a 1979, s. 47 
249 Råd og argumenter 7a 1979, s. 47 
250 Råd og argumenter 7b 1979, s. 43 
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økonomisk enhet i tillegg til at den var en sosial enhet. På denne måten mente han at en 

inntekt til familien ikke skulle skattes det samme som to inntekter. Han mente at det måtte 

være opp til den enkelte hvem som skulle tjene pengene til fellesskapet251. 

 

På Reistad var også det nevnte nøytralitetsprinsippet oppe til vurdering. Kåre Willoch 

tolket kravet om en nøytral skattepolitikk helt annerledes enn feministene. Han mente at 

skattesystemet var nøytralt dersom marginalskatten, altså den skatten man måtte betale 

ved en inntektsøkning måtte være den samme uansett om det var konen eller mannen 

oppnådde inntektsøkningen252, dette kravet mente han ikke var oppnådd slik skatteklasse 

2 var. Altså innrømmet han at skatteklasse 2 ikke var ideell. Willoch sin formulering av 

hva han mente nøytralitetsbegrepet innebar ble kraftig kritisert, i debatten som fulgte 

Willoch sitt innlegg på feminstkonferansen uttalte Knut Selmer at Willoch sin analyse var 

interessant, men at grunnlaget, altså definisjonen av nøytralitet, var feil253.  

 

Willoch mente, i motsetning til feministene, at skatteklasse 2 favoriserte to-

inntektsfamilien, noe han motsatte seg. Han mente dette innskrenket den reelle 

muligheten for å velge mellom hjemmearbeid eller lønnet arbeid, i motsetning til 

Høyrefeministene, hadde han da husmoren i tankene, og hennes reelle mulighet til å velge 

å være hjemmeværende254. Denne tolkningen viser hvor grunnleggende forskjellig 

Høyrefeministene og Willoch tenkte og tolket denne saken. Willoch representerte det 

konservative Høyre som ville forsvare den tradisjonelle familien, mens Høyrefeministene 

skilte seg kraftig ut fra Høyre sin politikk på området. I tillegg til de uenighetene som det 

er vist til over brøt også Høyrefeministene med tradisjonell Høyrepolitikk ved å foreslå en 

økning i de offentlige utgiftene. I debatten som fulgte Willoch og Røkke sine innlegg 

viste det seg å være motstand både mot Willoch sitt forslag om ektefelledelt beskatning 

og mot feministgruppens forslag om økte overføringer til barnefamiliene. Kritikken mot 

Willoch gikk i stor grad overens med det Røkke hadde lagt frem, mens kritikken mot 

feministene var preget av skepsis til å «innføre overføringer som bidrar til å øke det 

                                                        
251 Råd og argumenter 7b, s. 29-31; Aftenposten 11.05.1979, s. 5; Notaker 2012, s.70 
252 Råd og argumenter 7b 1979, s. 29 
253 Råd og argumenter 7b 1979, s. 44 
254 Råd og argumenter 7b 1979, s. 29-30 
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samlede skattetrykk»255. Dette kom i konflikt med viktige Høyresakene som skattelette og 

mål om å redusere de offentlige budsjettene256.  

 

Ektefelledelt beskatning 

Som et alternativ til skatteklasse 2 presenterte Willoch det han så på som det fullkomne 

skattesystemet; ektefelledelt beskatning.  Allerede før utgivelsen av artikkelsamlingen var 

dette et uttalt mål i Høyre. De hadde i samarbeid med Senterpartiet og Kristelig 

Folkeparti, tatt et standpunkt til dette da de sendte inn en Innstilling til Stortinget hvor de 

foreslo denne ordningen257. Forslaget gikk ut på at en kunne overføre inntil 20 000 kroner 

til ektefellen uten inntekt, eller med lav inntekt, da ville disse 20 000 kronene bli beskattet 

denne ektefellen, en endring i forhold til den eksisterende skatteklasse 2 var at denne 

overføringen kun kunne skje dersom ektefellene hadde felles barn under 17 år258.  

Willoch mente denne ordningen ville gi en utjevning av forskjellene i hjemmet, det ville 

gi barnefamilien økt økonomisk frihet og det ville oppfylle kravet om at skattesystemet 

ikke skulle begrense valgfriheten mellom hjemmearbeid og lønnet arbeid259. Han 

framhevet i Aftenposten 30.april 1979 at man ved en slik type beskatning ville beskatte 

både mannen og kvinnen i ekteskapet for den samlede inntekten som familien hadde, 

dette gjaldt uansett hvem som i realiteten hadde tjent disse pengene. Willoch fremhevet at 

den ene ektefellen dermed ikke ble sett på som forsørget av den som fikk inn kontantene, 

dette skattesystemet ville belønne også den som jobbet i hjemmet, da begge bidro "til 

forsørgelse av fellesskapet"260.  

 

Dette forslaget ble kritisert i artikkelsamlingen spesielt på to punkter. Disse to punktene 

var Willoch sine hovedargumenter for å gå inn for ektefelledelt skatt. Det første var at det 

ville bedre barnefamiliens kår, og det andre var at husmoren ved denne ordningen ville få 

økt status ved at husarbeidet skulle «få sin pris»261. Høyrefeministene påpekte at denne 

type beskatning kun ville få en positiv virkning for barna med gifte foreldre. Dersom en 

                                                        
255 Råd og argumenter 7b 1979, s. 44 
256 Notaker 2012, s.70-71 
257 Zimmer 1981, s. 23; Aftenposten 20.04.1979, s. 3, "livlig familiepolitisk debatt" 
258 Zimmer, 1981, s. 23; Råd og argumenter 7a 1979, s. 48; Innst. S. nr. 226 (1977-1978), s. 11-12 
259 Råd og argumenter 7b 1979, s. 31 
260 Aftenposten 20.04.1979, s. 3, "livlig familiepolitisk debatt" 
261 Råd og argumenter 7a 1979, s. 47 
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skulle tilgodese barna, og gi barnefamiliene bedre økonomi så var det feil å gjøre dette på 

grunnlag av foreldrenes sivile status. Verken enslige eller samboende ville dra nytte av 

denne ordningen. Kritikken mot det andre punktet; økt økonomisk annerkjennelse av 

husmoren, gikk ut på at dette kun ville bli en økonomisk annerkjennelse på papiret. 

Overføringen av midler til den parten som ikke arbeidet, eller som tjente mindre, ville kun 

være en overføring på selvangivelsen. Husmoren ville i praksis ikke merke noe til denne 

overføringen, den ville ikke gi henne økt økonomisk frihet, men den ville gi 

skattefordeler til hovedforsørgeren som allerede styrte økonomien i familien262. 

Høyrefeministene fryktet at en slik type beskatning ville bli ytterligere en bidragsyter til 

at kvinnen mistet valgmuligheten mellom å være hjemmeværende eller å være i lønnet 

arbeid da det ville lønne seg å velge en tilværelse som hjemmeværende263. I mange 

tilfeller ville mannen tape penger på at kvinnen gikk inn i arbeidslivet da kvinnen ikke 

lenger kunne være en «fradragspost» for mannen264. I tillegg ville ektefelledelt beskatning 

begunstige mange høye inntekter slik at det ved en slik ordning ville kunne lønne seg med 

blant annet overtidsarbeid. Dette var motstridende med Høyrefeministenes uttalte mål om 

å fordele arbeidsbyrden i hjemmet slik at mannen tok mer ansvar.  Ektefelledelt 

beskatning var, av overnevnte grunner, i følge Høyrefeministene ikke forenelig med 

Høyres programformulering om at «Skattereglene og overføringene til barnefamiliene 

utformes slik at disse familiers kår bedres vesentlig, arbeid i hjemmet oppvurderes, og 

ektefellenes frie valg mellom arbeid i eller utenfor hjemmet gjøres reelt»265.  

 

Andre feminister om familiebeskatning 
"Skatteklasse 2 er .... noe av det mest rotfestede ukrutt i skattejungelen!»266 

Dette uttaler formannen i Norske Kvinners Nasjonalråd, Anna Louise Beer, i et intervju 

gjengitt i Aftenposten 24. juni 1971267. Skatteklasse 2 hadde tilsynelatende skapt 

                                                        
262 Råd og argumenter 7a 1979, s. 48-49 
Mye av dette sammenfaller også med Fredrik Zimmer sin bok om familiebeskatning fra 1981 (s. 23-25). En 
tidligere utgivelse av avsnittet om ektefelledelt beskatning ble i utgangspunktet publisert (i noe forkortet 
form) i Jussens venner, bind XII hefte 5, utgitt i 1977. Denne kilden oppgis av Mona Røkke i Råd og 
argumenter i kapittelet hvor hun redegjør for ektefelledelt beskatning. 
263 I tillegg ville det ikke lønne seg økonomisk for kvinnen da hun allerede før hun gikk ut i arbeidslivet 
ville vært registrert med 20 000 kroner i inntekt, inntekten hun da fikk på toppen av dette ville få en 
uforholdsmessig høy beskatning. Zimmer, 1981, s. 24 
264 Notaker 2012, s.70 
265 Råd og argumenter 7a 1979, s. 48; Høyres program, perioden 1977-1981  
266 Aftenposten Aftenutgaven, 24.juni, 1971, s. 4 
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reaksjoner nesten fra den dagen den ble vedtatt. Kritikken av skatteklasse 2 bunnet også 

her ut i ønsket om å gi husmoren større frihet til å velge. Kritikken Beer rettet mot 

familiebeskatningen stemmer i stor grad overens med den kritikken som 

Høyrefeministene rettet mot skatteklasse 2. Kort oppsummert kritiserer hun at 

skattelettene mannen får i skatteklasse 2 øker etter hvor høy lønn han har, uavhengig om 

han har barn eller ikke. Dette gikk utover unge barnefamilier som vanligvis hadde 

dårligere lønn, men et økt behov for økonomisk støtte. I eksemplene sine er hun noe mer 

ekstrem i ordbruken enn høyrefeministene, hun påsto at de fleste menn forsøkte å hindre 

sine ektefeller i å ta lønnet arbeid kun for å nyte godt av å ha henne hjemme. I tillegg 

anklaget hun menn for å bruke det som argument at han ville få høyere skatt dersom hun 

gikk ut i arbeid. Selv Mona Røkke og Beer sine ordvalg og formuleringer bærer preg av 

stor forskjell, så er budskapet det samme.  

 

I bladene Kvinnefront og Sirene var tydeligvis ikke dette et tema som «solgte». I Sirene 

står det i 1974 gjengitt det samme intervjuet268 av Beer som var gjengitt i Aftenposten tre 

år tidligere, det er tydelig at heller ikke Nyfeministene, i likhet med Høyrefeministene, 

var blant de første som reiste oppmerksomheten rundt denne formen for beskatning. Ut 

fra hva man ikke kan lese i disse bladene er det naturlig å anta Høyrefeministene ble like 

påvirket, om ikke mer, av innleggene og debatten rundt dette i avisene. Spesielt i 

Aftenposten var dette et tema som dukket opp med jevne mellomrom gjennom hele 70-

tallet. Allikevel skal en ikke utelukke at Røkke hadde med seg en del erfaringer fra den 

perioden hvor hun selv var med i en feministisk gruppe. I sin biografi står det at hun tok 

med seg inspirasjon fra denne tiden inn i politikken269. Hun nevner ikke 

familiebeskatning som et tema hvor hun ble spesielt influert, men målsettingen om «et 

samfunn hvor menn og kvinner var likeverdige partnere og hvor målet var likestilling og 

likeverd i praksis»270 som det viktigste hun hadde tatt med seg fra denne perioden. 

Tematisk er det mer nærliggende å anta at Mona Røkke var inspirert av Høyres egen 

kvinneforkjemper Berte Rognerud. Røkke trekker også fram Rognerud som et forbilde og 

                                                                                                                                                                      
267 Saken i Aftenposten er en gjengivelse av en artikkel som, i følge Aftenposten, først var blitt trykket i 
Husmorbladet 
268 Sirene nr. 1, 1974, s. 20 
269 Røkke og Andreassen 1986, s. 81 
270 Røkke og Andreassen 1986, s. 81 
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en inspirasjonskilde til etterfølgelse 271. Rognerud deltok også til en viss grad i debatten 

rundt ektefelledelt beskatning før artikkelsamlingen til feministgruppen ble offentliggjort. 

28. februar 1977 hadde hun et innlegg i Aftenposten hvor hun redegjorde for ektefelledelt 

beskatning som hun mente ville føre til et urettferdig skattesystem som ville fremheve 

skjevheter i samfunnet framfor å jevne ut disse ulikhetene272. 

 

Røkke som jurist, fant nok også inspirasjon blant andre jurister. Spesielt når det kommer 

til ektefelledelt beskatning, hvor det hun skriver stemmer svært godt overens med det 

daværende Universitetsstipendiat og Høyrepolitiker Fredrik Zimmer skrev sin bok om 

familiebeskatning fra 1981. Det han skriver om ektefelledelt beskatning i denne boken er 

i hovedsak basert på en tidligere utgivelse i Jussens venner som ble utgitt i 1977. Denne 

kilden oppgis av Røkke i det avsnittet i artikkelsamlingen hvor hun redegjør for 

ektefelledelt beskatning. 

 

Ideologi 
 

Husmoren 

Høyrefeministene hevdet arbeidslivet «utnyttet et uakseptabelt kjønnsrollemønster som 

har gjort det mulig å innskrenke kvinners arbeidskraft til hjemmet»273. De viser også til 

nedarvede holdninger og mannens motvilje som årsaker til at kvinnen tvinges inn i rollen 

som husmor274. Dette viser direkte til Simone de Beauvoir og Nyfeministenes teori om 

patriarkatet og til Wollstonecraft sin teori om hvordan oppdragelse hadde en betydning 

for kvinnens likestilling. Kjønnsrollemønsteret ble ansett å være et resultat av patriarkatet, 

og ut i fra Beauvoir sin teori som Selvet og den Andre, kan en se høyrefeministenes 

meninger i dette perspektivet. Som et resultat av patriarkatet var kvinnen sin plass i 

hjemmet med ansvar for omsorg og husstell, mens mannen sin plass var i arbeidslivet for 

å forsørge familien. Ved å bli plassert hjemme, ble kvinnen fratatt ansvaret for å ta sine 

egne valg. For Høyrefeministene var økonomisk frihet den klareste målestokken på om 

man var selvstendig, og dermed fri. Selv om de var veldig opptatt av å presisere at de ikke 

                                                        
271 Røkke og Andreassen 1986, s. 81 
272 Aftenposten, 28.02.1977, s. 4 
273 Råd og argumenter 7a 1979, s. 15-16 
274 S. 26, Råd og argumenter 7a 1979, s. 26 
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ville nedvurdere husmorens arbeid i hjemmet, var de også opptatt av endringene som 

burde gjøres i ekteskapet og som ville føre til at kvinnen kunne bli et selvstendig individ. 

At de la vekt på økonomi som en viktig faktor for denne friheten viser også fellestrekk til 

Kollontaj sin tese om økonomisk uavhengighet275.  

  

 «vår iver etter å endre den tradisjonelle arbeidsdelingen mellom ektefellene … er gjort 

utfra et ønske om å styrke ekteskapet og familien for å gjøre dem funksjonsdyktige i et 

likestilt samfunn»276. Høyrefeministene henviste mye til den konservative motto om å 

forandre for å bevare. De la vekt på at for å bevare ekteskapet som en sterk institusjon var 

man nødt til å forandre verdiene i ekteskapet277. Det ble spesifikt pekt på behovet for å 

forandre den tradisjonelle arbeidsdelingen, som ville si en arbeidsdeling der kvinnen var 

husmor mens mannen var forsørger. Denne endringen ønsket Høyrefeministene skulle gå 

i retning av en toinntektsfamilie, hvor kvinnen også hadde mulighet til å ta lønnet arbeid, 

dermed fikk den økonomiske friheten som Høyrefeministene stadig la vekt på. 

Stortingsrepresentant Tore Austad kritiserte imidlertid Høyrefeministene for å 

rettferdiggjøre sine meninger med det han kaller «hederskronede Høyre-holdninger»278, 

han mente at det ikke uten videre var holdbart å legitimere ideer ved å ikle dem 

konservative faneord som dette.  

 

Høyrefeministene viste også til sosialliberaleren John Stuart Mill279 og hans omtale av 

ekteskapet i sin bok «Kvinneundertrykkelsen» fra 1869 hvor han la vekt på likhet mellom 

ektefellene for å få et vellykket ekteskap280. Høyrefeministene mente husmorrollen ble en 

tvangstrøye dersom en ikke hadde fått mulighet til å velge det selv, av denne grunn 

henger familiebeskatningen også sammen med husmorens stilling i hjemmet. 

 

  

                                                        
275 Denne kommer jeg tilbake til i forbindelse med skatteklasse to litt senere i kapittelet.  
276 Råd og argumenter 7b 1979, s. 14 
277 Råd og argumenter 7a 1979, s. 19 
278 Råd og argumenter 7b 1979, s. 12 
279 Mill var en viktig inspirasjon for den borgerlige kvinnebevegelsen under den første feministbølgen 
280 Råd og argumenter 7a 1979,s. 17 
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Skatteklasse 2 

I debatten om skatteklasse 2 og ektefelledelt beskatning brukte Høyrefeministene og 

Willoch ulike konservative grunnsteiner til å begrunne sine syn. Willoch la stor vekt på 

individets frie valg, i den forstand at dersom en i husholdningen vil arbeide i hjemmet, så 

skulle ikke skattesystemet hindre dette281. Høyrefeministene la mer vekt på den 

konservative ideen om «et samfunn bestående av selvstendige og uavhengige 

individer»282. Dette kunne ikke oppnås uten økonomisk frihet, noe Høyrefeministene 

mente kvinnene ikke fikk i det eksisterende skattesystemet. 

 

I kapittel to skrev jeg om Rawls tre krav; frihet, likhet og omfordeling, og at han mente at 

disse kravene skulle være så rimelige at alle, uavhengig av religion, politisk ståsted og 

lignende, skulle kunne stille seg bak dem. Det vil si at høyrefeministene, som 

liberalfeminister, godt kunne være enig med en sosialist dersom de anså dette som 

rimelig.  Et eksempel på det finner vi i Høyrefeministenes artikkelsamling hvor Annelise 

Høegh delvis støtter kommunisten Alexandra Kollontaj i hennes syn på kvinnens 

betydning i samfunnsøkonomien. Kollontajs tese går i grove trekk ut på at «kvinnens 

stilling i samfunnet alltid bestemmes av hennes rolle innenfor økonomien»283. Hun peker 

altså på den skjeve arbeidsdelingen som årsak til kvinnens undertrykkelse. Høegh skrev at 

hun støttet tesen om at kvinnens stilling i samfunnsøkonomien var viktig for kvinnens 

selvstendighet, uten at hun ikke nødvendigvis støtter Kollontajs fremgangsmåte eller 

konklusjon. Hun var heller ikke enig i at dette er den eneste grunnen til kvinnenes 

undertrykking284. Allikevel er dette et eksempel som viser at liberalfeministene kan være 

enig i enkelte sosialistiske analyser, de plukker ut det de mener at er rimelig og fornuftig. 

Slik sett kan en se på liberalfeminister som et slags kameleon. Kameleoner er kjent for sin 

evne til å tilpasse seg, de kan raskt skifte farge etter de omgivelsene de befinner seg i. Når 

dette er sagt mener jeg ikke at liberalfeminister, eller Høyrefeministene, nødvendigvis 

skifter farge, men de tar med seg det de ser på som det beste av flere verdener, deretter 

tilpasser de dette til å passe inne i den liberale teorien. I dette tilfellet gjaldt det 

viktigheten av kvinnens plass i økonomien og arbeidslivet, de så på den eksisterende 

                                                        
281 Råd og argumenter 7b 1979, s. 29 
282 Råd og argumenter 7a 1979, s. 4 
283 Hagemann 2003, s. 177 
284 Råd og Argumenter 7a 1979, s. 9 
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familiebeskatningen som et hinder for dette da den ikke ga et reelt valg mellom arbeidsliv 

og husmortilværelsen. De mente skatteklasse 2 bidrog til å presse kvinnen inne i en 

ufrivillig tilværelse som husmor, dermed ble hun frarøvet den friheten hun kunne fått ved 

å være en del av samfunnsøkonomien.  
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Kapittel	6,	Konklusjon	

Innledning 
I denne oppgaven har jeg sett nærmere på Høyres feministgruppe, som eksisterte fra 

1977-1979. Høyrefeministene sjokkerte, de ble sett på som radikale og egoistiske, 

allikevel representerte de en folkelighet i Høyre. De var med på å gjøre Høyre til et 

folkeparti, feministene kan sees på som en døråpner til de store folkegrupper for Høyre. 

Men mottakelsen av dem var blandet. 

 

Formålet med denne oppgaven har vært å finne ut hvordan det var å være feminist i et 

konservativt parti. Ved å se på enkelte av sakene som høyrefeministene fokuserte på, har 

jeg forsøkt å se om, og hvordan, feministene passet inn i Høyre.  Hvor oppsto det 

konflikter og hvor oppstod det enighet. I tillegg har det vært naturlig å se på 

høyrefeministene i forbindelse med andre feminister, og se på hvordan de passet inn i den 

store kvinnebevegelsen som preget samfunnet på 70-tallet.  

 

Passet høyrefeministene inn i partiet Høyre? 
Var det i det hele tatt forenlig å være feminist og Høyrepolitiker?  

Man får inntrykk av at Høyre i den aktuelle perioden var et splittet parti. I mediene ble 

ofte kategoriene "mørkeblå" og "lyseblå" brukt om de to fløyene, de ble også omtalt som 

en kulturliberal og en tradisjonell konservativ fløy. De som representerte den liberale 

fløyen var typisk unge menn og kvinner med god utdannelse, den konservative fløyen ble 

gjerne sett på som de litt eldre mennene og kvinner som var husmødre, men som ikke så 

på seg selv som undertrykte av den grunn.  Det var en vanskelig situasjon for partiet, 

dersom partiet favoriserte den ene eller andre fløyen kunne de risikere å miste velgere. 

Aftenposten skrev følgende analyse: "Går partiet for langt på feministenes vei, oppstår 

risikoen for at de to andre partiene (les: Senterpartiet og KrF) kan stikke av gårde med en 

del høyrevelgere, ikke mist (skrivefeil i artikkel) Kr.f. med sitt "vern om familien" som 

eftertrykkelig flaggsak. Går Høyre derimot for lagt i å blankpusse gamle konservative 
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synsmåter i disse spørsmål, risikerer man å støte fra seg den del av de yngre, liberalt 

innstilte tilhengerne"285.  

 

Blant de borgerlige partiene var Høyre på 70-tallet det partiet som inneholdt flest 

motsetninger. De to omtalte fløyene sto til tider sterkt mot hverandre. Dette kom spesielt 

godt til syne da det var snakk om likestillingspolitikken, man så det i abortsaken, og i 

dragkampen rundt vedtaket av ny likestillingslov286. I disse sakene så man tydelig 

motsetningsforholdet mellom de konservative i partiet og de liberale. Da feministgruppen 

kom med sin artikkelsamling førte dette med seg mye oppmerksomhet og omtale. 

Feministgruppen ga den liberale fløyen av Høyre et ansikt utad.  

 

Flere viktige Høyrepolitikere ga feministgruppen delvis støtte. Blant disse var Jo Benkow 

og formann i Høyres Politiske Råd, Sjur Lindebrække. Det som var symptomatisk med 

denne støtten var at de fleste mente Høyrefeministene hadde gått litt for langt, vært litt for 

radikale eller at de var litt for utålmodige. Flere reagerte på deres fremstilling av kvinnens 

rolle i den tradisjonelle kjernefamilien, eller de mente at forslaget om kvotering var for 

radikalt og lite gjennomtenkt. At høyrefeministene til og med ble irettesatt av de liberale i 

partiet tilsier at de i enkelte saker var nærmere den feministiske bevegelsen enn sitt eget 

parti. Allikevel var denne støtten viktig for at Høyrefeministene skulle bli tatt på alvor 

blant sine partifeller. Det var også flere mektige politikere som mente Høyrefeministene 

hadde gått for langt. Høyres parlamentariske leder var blant disse. Han var spesielt kritisk 

til feministenes forslag om kvotering og avskaffelse av skatteklasse 2. Han var allikevel 

ikke utelukkende kritisk, og var blant annet enig i Høyrefeministenes forslag om å gi ugift 

samboenhet bedre rettigheter.  

 

Dersom en ser på hovedmålsettingene til Høyrefeministene ender en alltid opp med en 

forståelse av at de til syvende og sist vektla økonomisk selvstendighet og frihet som det 

ultimate målet for likestilling. Dette ligger til grunn i debatten om husmoren, hvor 

høyrefeministene mente kvinnen ikke kunne oppnå full likestilling uten å ha et reelt valg 

                                                        
285 Aftenposten 28.04.1979, s. 3 
286 Notaker 2012, s. 67 
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mellom arbeidslivet og husmortilværelsen. I debatten om familibeskatning legges det i lik 

grad vekt på kvinnens reelle valg til å velge lønnet arbeid, noe de mente skatteklasse 2 

satt en effektiv stopper. I spørsmålet om kvotering var det også økonomisk motivasjon 

bak, nemlig at kvinnens tilgang til arbeidsmarkedet var for små, det var for mange som så 

på mannen som den best kvalifiserte, i tillegg var de typiske kvinneyrkene ofte dårlig 

betalt. Ved å innføre kvotering som et midlertidig virkemiddel ville de fjerne stempelet 

kvinner hadde som reserve-arbeidskraft. De ville oppnå en bedre balanse på 

arbeidsmarkedet, i politikken og i utdannelser. Dette ville gi kvinnen økte muligheter til å 

komme ut i arbeid når de ville det, som igjen tilsa at kvinnen ville oppnå økonomisk 

selvstendighet. 

 

En målsetning om økonomisk frihet passer godt overens med de konservative og liberale 

prinsippene som var viktige byggesteiner i Høyre; retten til å bli respektert som et 

enkeltindivid, ønske om et samfunn som består av uavhengige og selvstendige individer, 

og viljen til å forandre for å bevare287. Høyrefeministene utfordret de konservative i 

partiet ved å ta i bruk disse prinsippene for å «rettferdiggjøre» de meningene de fremmet i 

artikkelsamlingen. I likhet til liberalfeministers kritikk mot Rawls, kritiserte 

høyrefeministene de konservative i partiet for å se på disse prinsippene i forhold til 

offentligheten, mens høyrefeministene tolket dem slik at de også skulle gjelde i privatlivet 

og for kvinnen. Disse ulike tolkningene av prinsippene utgjorde roten i de mange 

debattene og konfliktene som oppstod i kjølevannet av feministenes artikkelsamling.  

 

Til syvende og sist er det viktig å legge vekt på at Feministgruppen ble oppnevnt av 

Høyres Politiske råd. De hadde altså ikke gått «umotivert» sammen for å danne en 

feministgruppe. De hadde fått som mandat å utrede et forslag til et kvinnepolitisk 

idéprogram. Dette ble ikke gjort for å skape rabalder innad i partiet eller for å støte 

velgere bort fra partiet. Mona Røkke fremhever viktigheten av å ha aktive kvinner i et 

politisk parti i sin biografi, da kvinnene tross alt utgjorde «over halvparten av landets 

velgere»288. For et så stort parti som Høyre var det viktig å forsøke å favne alle 

                                                        
287 Råd og argumenter 7a 1979, s. 4 
288 Røkke og Andreassen 1986, s. 81 
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velgergrupper. Ved å opprette feministgruppen fridde de til unge, velutdannede og 

liberale velgere.  

 

Hvordan passet feministgruppen inn i den feministiske bevegelsen? 
 

Feministbevegelsen var mer enn bare Nyfeministene, Kvinnefronten og andre grupper 

som oppstod. Den nye kvinnebevegelsen ble også uttrykt i kunst og kultur, i forskning og 

i litterære verker. Allikevel var det en tendens til at de mest radikale feministene, de som 

sjokkerte med slagord som var på kanten av hva som var akseptert, fikk mye fokus. Det er 

viktig å huske at feminismen i Norge ikke kun besto av disse kvinnene. Blant annet 

Nyfeministene hadde mange smågrupper over alt i landet, dette var 

bevisstgjøringsgrupper og diskusjonsgrupper. At disse spilte en stor rolle i å inspirere og 

påvirke den «vanlige kvinnen i gata» er svært sannsynlig. Mona Røkke var medlem i en 

slik gruppe, og hun har selv uttalt at hun tok med seg den inspirasjonen hun fikk fra dette 

inn i politikken.  Hun hevder også at den nye kvinnebevegelsen på 70-tallet bidro til å gi 

nytt liv til partienes kvinneorganisasjoner.  

 

Sosial bevegelse  

Det er gjennomgående at verken Nyfeministene eller Kvinnefronten la stor vekt på de 

samme sakene Høyrefeministene la størst vekt på, og som er blitt vektlagt i denne 

oppgaven. Allikevel mener jeg man kan si at Høyrefeministene var påvirket av den nye 

kvinnebevegelsen som påvirket 70-tallet. Denne kvinnebevegelsen var ikke nødvendigvis 

kun organisert i feministiske grupperinger eller organisasjoner. Dersom en ser på den 

feministiske bevegelsen som en sosial bevegelse, kan dette forklare alle sakene som var 

viktige i datiden, men som ikke nødvendigvis ble sterkest frontet av de toneangivende, 

feministiske grupperingene. I antall var ikke disse kvinneorganisasjonene spesielt store.  

På tiden da høyrefeministene var aktive var medlemstallene på vei ned. Selv om de 

organiserte feministene ikke lenger var like store i antallet, behøver ikke det å bety at den 

sosiale bevegelsen gikk samme vei. En kan hevde at den besto enda noen år til, holdt i 

live av den holdningsendringen og bevisstgjøringen samfunnet hadde gått igjennom fra 

slutten av 60-tallet. Store deler av samfunnet ble etterhvert påvirket av denne bevegelsen, 
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mot slutten av 70-tallet ser en at kvinnespørsmål i større grad ble tatt opp i de politiske 

partiene, og det ble vanligere å lese om det i dagsavisene. Disse sakene ble ikke lenger 

kun belyst av selverklærte feminister. Det Mona Røkke skriver om ektefelledelt 

beskatning viser det. Her har hun hentet inspirasjon fra daværende universitets-stipendiat 

og Høyrepolitiker Fredrik Zimmer som hadde skrevet om dette temaet. Altså er det ikke 

her grunnlag for å hevde at hun ble direkte inspirert av feministbevegelsen. Allikevel så 

var temaet inspirert av denne. En kan tenke seg at dersom en mann skrev om 

familiebeskatning på 50-tallet, så ville sannsynligvis ikke kvinnen bli vektlagt i særlig 

stor grad. Dette sier litt om holdningsendringene som skjedde på 70-tallet. Disse 

holdningsendringene var Høyrefeministene tilsynelatende tidlig ute med å forsøke å 

implementere i politikken. De var ikke nødvendigvis de mest revolusjonerende, eller de 

som var tidligst ute med slike synspunkt generelt i samfunnet, men de var tidlig ute i 

partiet Høyre med å uttrykke disse meningene så klart og høylytt som de gjorde.  

 

Disse holdningsendringene blir ofte referert til som en feministisk "strømning" i 

samfunnet. Begrepet "strømning" er litt diffust, allikevel brukes det ofte i de historiske 

standardverkene som et begrep for å beskrive kvinnebevegelsen på 70-tallet. I denne 

sammenhengen mener jeg at det beskriver godt det som skjedde i samfunnet. Det som 

startet med små grupper feminister på starten av 70-tallet utviklet seg til å bli en sosial 

bevegelse. Mot slutten av 70-tallet hadde de feministiske ideer blitt vanligere, og slått rot 

i samfunnet som en slags holdningsendring. Det ble vanligere å snakke om 

likestillingsspørsmål og kvinnenes stilling i ekteskapet og i arbeidslivet i politikken. Hos 

Høyrefeministene ser man også at mange av de samme begrepene, og mye av den 

karakteristiske språkbruken til feministene, ble videreført.   

 

Feministbevegelsen hadde influert partienes kvinneorganisasjoner, og bidratt til å gi dem 

nytt liv. Røkke skrev i sin biografi at «Kvinnepolitikerne ble oppildnet til å ta opp mer 

kontroversielle spørsmål som partiene tidligere hadde vist liten forståelse for»289. På 

denne måten var høyrefeministene påvirket at den nye kvinnebevegelsen, om enn ikke 
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direkte når det gjaldt sakene, men indirekte ved at de hadde tatt til seg holdningene og de 

grunnleggende meningene og ideene som lå til grunn for den nye kvinnebevegelsen. 

 

Høyrefeministene ble inspirert av den nye feministbevegelsen på 

makronivå, heller enn mikronivå 

Annelise Høegh var blant de som skapte mest furore med sine uttalelser290. Hun refererte 

åpent til kommunisten Aleksandra Kollontaj i artikkelsamlingen291, og hun innrømmet til 

Aftenposten at mange av ideene feministgruppen hadde lansert var "en konservativ 

bearbeidelse av tanker som var tenkt av sosialister og kommunister"292.  

 

Ut fra de sammenligninger jeg har gjort i løpet av oppgaven, hvor jeg har forsøkt å finne 

likhetstrekk til Nyfeministene og Kvinnefronten, og hvor jeg har forsøkt å plassere 

Høyrefeministene inn i en feministisk retning, har jeg kommet til at Høyrefeministene 

ikke kalte seg "feminister" kun for å sjokkere eller for oppmerksomheten sin skyld. De 

var helt klart påvirket av feminismen, men da i størst grad av grunnideene bak de 

feministiske retningene framfor de spesifikke forslagene som ble fremmet. Jeg har sett på 

disse grunntankene i lys av noen store feministiske tenkere som inspirerte blant annet 

Kvinnefronten og Nyfeministene.  

 

Dersom en ser nærmere på disse, med vekt på Beauvoir, Kollontaj og Wollstonecraft, 

finner en flere likheter. I likhet med Kollontaj og Beauvoir var høyrefeministene svært 

bevisste på at kvinnens stilling i samfunnsøkonomien var en avgjørende faktor for å 

oppnå frihet og likeverd. I tillegg til dette legger de, i likhet med Wollstonecraft, stor vekt 

på at holdningsendringer var avgjørende for kvinnens frigjøring, for å få dette måtte 

kvinnene få like oppvekstsvilkår og lik tilgang til utdanning og lønnet arbeid som menn. 

Allikevel er de ikke enig i alt som disse feministiske tenkerne hevder, spesielt skilte de 

                                                        
290 Høegh var nok også blant de dristigste i språket av bidragsyterne til artikkelsamlingen, en kan se likheter 
med ordbruken brukt i feministbladene Sirene og Kvinnefront. Med en utdannelse i historie fra 
Universitetet i Oslo var hun muligens også blant de som var sterkest eksponert for blant andre Kollontaj 
sine teorier.  
291 Et dristig trekk som, i følge Høegh, førte til at hun ble foreslått ekskludert fra partiet av Anne Beth 
Moslet. Jeg har ikke fått verifisert dette i noen skriftlig kilde.  
292 Aftenposten 11.05.1979, s. 5 
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seg ut fra Beauvoir da det kom til spørsmål om seksualitet. Beauvoir hevdet at kvinnen 

aldri kan bli fri dersom hun ikke fikk retten til egen seksualitet. Dette var også den den 

største ulikheten mellom høyrefeministene og feministbevegelsen, og det eneste punktet 

hvor høyrefeministene faktisk befant seg nærmere et samlet Høyre enn feministene.  

 

Videre forskning 
Høyres feministgruppe har vært lite skrevet om, og det er en del temaer det ville vært 

interessant å se nærmere på for å få et mer komplett bilde av hvem disse kvinnene var, og 

hva de utrettet. Selv om feministgruppen formelt opphørte etter Høyres 

feministkonferanse, levde synspunktene de hadde fremmet videre. Hvordan viste dette 

seg i deres senere arbeid i partiet? Hvordan påvirket tiden i feministgruppen deres videre 

arbeid? Ble denne perioden i rampelyset en belastning eller et springbrett i deres videre 

karriere? Og hvordan påvirket feministgruppen høyrebølgen? Flere har antydet at 

høyrebølgen skjedde til tross for feministgruppen, ingen har enda sett på mulighetene for 

at kvinnesaken også kan ha bidratt til høyrebølgen.   

 

Hadde feministgruppens ideer og meninger noen langsiktig effekt i Høyres politikk? Flere 

ting typer på at sakene feministgruppen fremmet strandet ganske fort. Det ble for 

eksempel aldri noen stor enighet i beskatningsspørsmålet. Formuleringen som anbefalte at 

«både skatt og stønad måtte utformes til beste for barnefamiliene» sto uforandret i 

valgprogrammet for både 1977 og 1981. Også i anmodningen om ektefelledelt beskatning 

i Innstillingen til Stortinget sendt inn i 1977 ble gjentatt i Innstillingen for 1979-1980293.  

  

                                                        
293 Innst.S. nr. 226 (1977-1978) s.11-12 

     Innst. S. nr. 320 (1979-1980), s. 12 
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