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Abstract 

Från könsmakt till livspussel. En diskursanalys av begreppet jämställdhet i 

valrörelserna 2002 och 2006. 

Författare: Linnéa Björnstam, Jenny Blockert & Jennie K Larsson 

 

Syftet med analysen har varit att undersöka vilken mening det mångskiftande begreppet 

jämställdhet får under valrörelserna 2002 och 2006 samt vilka förändringar som har skett. 

Undersökningen har gjorts genom diskursanalys av partiernas valplattformar från de båda 

valrörelserna. Med feministisk teori som teoretiskt ramverk har vi analyserat de feministiska 

diskurser som för en kamp om att fylla jämställdhet med mening och analyserat den 

förändring som skett. Vårt huvudsakliga resultat är att jämställdhetens mening i båda 

valrörelserna konstrueras kring Gränsen mellan det privata och offentliga, Våld och 

Könsmaktsordning eller diskriminering? – och att det är inom dessa områden som kampen om 

betydelse förs. Mest märkbar är förändringen i Gränsen mellan det privata och det offentliga 

där det 2002 rådde öppen antagonism mellan en socialistiskt radikalfeministisk diskurs och en 

konservativ diskurs om familjens betydelse för jämställdheten. 2006 konstrueras jämställdhet 

i den konservativa diskursen kring familjen, dess valfrihet och möjligheten att pussla ihop 

arbete med familjeliv, samtidigt som den socialistiskt radikalfeministiska diskursens position 

har försvagats.  
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1. Inledning 
 

”Och tro’t eller ej: Alliansens jämställdhetsbonus är en riktigt smart feministisk ansats. 

Vänsterns feminism tog Margareta Winberg med sig till Brasilien.”
1
  

 

Det skriver Expressens ledarsida dagen innan riksdagsvalet 2006. Hur diskussionen om 

jämställdhet gått från att mer eller mindre samtliga partiledare kallade sig för feminister, till 

att se jämställdhet som något frivilligt och som belönas med ekonomisk kompensation, kan 

onekligen väcka en viss nyfikenhet. 

Även om feminism som begrepp har upplevt ett bakslag fungerar fortfarande jämställdhet 

som ett hegemoniskt ideal i Sverige – den statsvetenskapliga forskaren Ann Towns har kallat 

det för en markör för svenskhet. Är man svensk är man också jämställd.
2
 Alla är för och vill 

vara jämställda, men vad som är jämställdhet råder det skilda meningar om. Som Eva 

Magnusson, leg psykolog, docent och universitetslektor, påpekar är det många feminister och 

däribland även vi själva, som är skeptiska till begreppet jämställdhet som analytiskt begrepp 

då det kan fyllas med flera olika innebörder.
3
 

 

”Men även om termen jämställdhet av många ses som avpolitiserad, ointressant eller passé, så 

används ordet flitigt, och de frågor jämställdhet handlar om finns ofta högt uppe på de offentliga 

dagordningarna.”
4
 

 

Jämställdhet är ett politiskt begrepp som kan, som vi konstaterat, ges väldigt olika innehåll. I 

jämställdhetsutredningen som färdigställdes 2005 ansåg utredaren Gertrud Åström att den 

svenska jämställdhetspolitiken i hög grad har byggt på en radikalfeministisk förståelse.
5
 

Statsvetaren Drude Dahlerup menar att det i svensk jämställdhetsdiskurs talas om icke-

jämställdhet som en maktordning mellan könen, detta till skillnad mot både dansk och norsk 

jämställdhetsdiskurs.
6
  

Det som väckt vår nyfikenhet är huruvida det har skett förändringar i diskursen om 

jämställdhet över tid. Vi upplever, vilket också är vår förförståelse, att 

jämställdhetsdiskussionen i princip var obefintlig i valrörelsen 2006 och att inget parti i någon 

större utsträckning lyfte frågor om jämställdhet. Vi anser också att jämställdhetsdiskursen gått 

                                                 
1
 Expressen 20060916, s. 2   

2
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3
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4
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från att vara mer radikalfeministiskt präglad till att ha ett mer liberalfeministiskt innehåll. 

Därför har vi valt att analysera hur begreppet jämställdhet ges mening i valrörelserna 2002 

och 2006. När vi börjar vårt arbete upptäcker vi dock att förskjutningen snarare handlar om en 

förändrad syn på vad jämställdhet är, inte att begreppet försvunnit. Vi hade en bild av att 

efterdyningarna av debatten kring Feministiskt Initiativ och tv-dokumentären Könskriget 

lyckats begrava de diskussioner om feminism som fanns i valrörelsen 2002 och utelämnade 

dem i valrörelsen 2006. Riktigt så enkelt är det inte, det som har skett är snarare att 

kopplingen mellan feminism och jämställdhet minskat och en inte så feministiskt ideologisk, 

utan mer konservativ, förståelse av jämställdhetsbegreppet växt fram. En förståelse som ser 

jämställdhet som något som regleras inom en familj och vars huvudsakliga uppgift inte är en 

maktförskjutning, utan ett sätt att stärka familjen som enhet och skapa en balans och jämlikhet 

i vardagen. Från att jämställdhetsdebatten varit en könsmaktsdiskurs ges nu 

jämställdhetsbegreppet en annan innebörd. 

2. Forskningsläge 

I Jämställdhet i många olika versioner – mönster i den politiska retoriken för jämställdhet i 

svenskt 1990-tal analyserar Eva Magnusson de olika argument om jämställdhet som återfinns 

hos de svenska politiska partierna under 1990-talet. Magnusson menar att begreppet 

jämställdhet och vad som avses med det i högsta grad är omstritt i svensk och nordisk politik. 

De olika förståelserna av begreppet leder också till olika politiska åtgärder, vilket enligt 

Magnusson innebär att det är viktigt att kontinuerligt studera vilken betydelse som tillskrivs 

jämställdhet.
7
 Magnussons slutsats är att jämställdheten i 1990-talets politiska retorik har 

mångskiftande och motstridiga betydelser.
8
 Vi har tagit fasta på Magnussons slutsats och 

studerar det mångskiftande begreppets mening.  

Anette Borchorst och Drude Dahlerup har i Ligestillningspolitik som diskurs och praksis 

analyserat dansk jämställdhetspolitik under tre årtionden.
9
 Med bidrag från ett flertal forskare 

med olika inriktningar och metodologiska ansatser analyseras bland annat 

jämställdhetsbegreppet, mainstreaming som jämställdhetsstrategi, män och jämställdhet samt 

konkurrerande diskurser om könskvotering. I bokens inledning skriver författarna att 

diskursanalys är ett givande sätt att analysera jämställdhetspolitik, då diskursanalysen lyfter 

fram de ramar som politiken måste verka inom. Författarna poängterar också hur 

                                                 
7
 Magnusson, Eva 2004, s. 2 

8
 Magnusson Eva 2004, s. 17-18 

9
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diskursanalysens sammanförande av språklig och social praktik lämpar sig för analys av 

jämställdhetspolitik
10

, något som exemplifieras med den danska maktutredningen där 

Dahlerup gör en diskursanalytisk jämförelse mellan svensk och dansk jämställdhetspolitik.
11

 

Hennes undersökningar visar att det finns avgörande skillnader i det ramverk som diskursen 

skapar; i svensk jämställdhetsdiskurs artikuleras ett tydligt problem med icke-jämställdhet ur 

ett könsmaktsperspektiv medan den danska diskursen snarare uttrycker att jämställdhet i 

princip är uppnådd, kanske har till och med kvinnor den mesta makten i landet? Dahlerup 

menar att skillnaderna i förståelsen av jämställdhet inte kan härledas ur en icke-diskursiv 

materiell verklighet, då de materiella skillnaderna mellan de båda länderna inte är särskilt 

stora. Istället menar hon att diskursen om jämställdhet snarare är konstituerande för den 

sociala praktiken, i det här fallet jämställdhetspolitiken, som i sin tur reproducerar diskursen 

om jämställdhet.
12

 I analysen av den danska diskursen om könskvotering tydliggörs detta.  

 

”[…] måden, der tales om kønskvotering, har betydning før, om og på vilken måde, der 

gennomførs kønskvotering og omvendt. Vi opfatter dermed diskurser som social praksis, der er 

skapt av og selv er med til at skabe den samfundsmæssige og politiske kontekst. Diskursanalysen 

er velegnet til at analysere et område, hvor der som her er konflikt, og hvor konflikten bl.a. drejer 

sig om, hvordan mening og betydning skal fastlægges.”
13

 

 

I en C-uppsats i etnologi vid Södertörns högskola, Debatten kring trafficking i Sverige och 

Tyskland – en diskursanalys visar Åse Linder hur olika diskurser kring kön och prostitution 

skapar olika politiska förhållningssätt till fenomenen prostitution och trafficking, något som 

försvårar internationellt samarbete om frågorna. På samma sätt menar vi att de olika 

diskurserna som slåss för att fylla jämställdhet med mening, också påverkar vilken politisk 

praktik som tillämpas.
14

 

Tidigare forskning visar även att andra begrepp som är politiskt omstridda är särskilt 

lämpade för att undersöka diskursanalytiskt. Två sådana studier är Carl Svedbergs 

diskursanalys av junilistan och socialdemokraternas användning av demokratibegreppet
15

 och 

Håkan Roséns diskursanalys av folkpartiets integrationspolitik.
16

 Även i större studier har 

diskursanalys använts, exempelvis använder Jonas Johansson diskursanalys i sin avhandling, 

Du sköna nya tid? Debatten om informationssamhället i Riksdag och Storting under 1990-

                                                 
10

 Borchorst, Anette & Dahlerup, Drude (red) 2003, s. 18-19 
11

 Borchorst, Anette (red) 2002, s. 226 ff 
12

 Borchorst, Anette & Dahlerup, Drude (red) 2003, s. 18-19 
13

 Borchorst, Anette & Dahlerup, Drude (red) 2003, s. 103 
14

 Linder, Åse 2004, s. 32-34 
15

 Svedberg, Carl 2005 
16

 Rosén, Håkan 2006 
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talet, vid Linköpings universitet.
17

 Avhandlingen undersöker hur begreppet 

’informationssamhället’ har varit föremål för debatt under slutet av 1900-talet, men 

framförallt hur diskursen kring informationssamhället visar en diskursiv kamp om hur 

historia, samtid och framtid ska ges mening. Vi har framförallt tagit del av avhandlingens 

lättfattliga och välformulerade kapitel om diskursanalys som teori och metod.  

3. Problemformulering 

Som den tidigare forskningen antyder har svensk jämställdhetsdiskurs präglats av en 

könsmaktsförståelse. Med en socialkonstruktivistisk utgångspunkt är det denna betydelse som 

har satt ramarna för den svenska jämställdhetspolitiken. Men jämställdhetsdiskursen är, precis 

som alla diskurser, inte en för evigt fixerad betydelse. Diskurser präglas av att det ständigt 

förs en kamp om nya sätt att fylla vårt språk, och därmed vår förståelse av världen, med 

mening. Denna mening ger en ram för politiska åtgärder och är konstituerande för den förda 

jämställdhetspolitiken. Vi analyserar hur de svenska riksdagspartierna ger mening åt 

begreppet jämställdhet och om detta har förändrats över tid. En diskursiv förändring av 

jämställdhetsbegreppet kan med socialkonstruktivistisk förståelse även antas leda till 

förändring av den diskursiva praktiken – jämställdhetspolitiken.  

4. Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att undersöka vilken mening som tillskrivs begreppet jämställdhet av 

riksdagspartierna under valrörelserna 2002 och 2006. Detta för att undersöka om, och i så fall 

hur, innebörden har förskjutits under perioden. 

Våra frågeställningar är: 

Vilken mening ger riksdagspartierna åt jämställdhet under valrörelserna 2002 och 2006? 

Råder det antagonism eller konsensus i de två diskursordningarna? Har det skett 

förändringar mellan de två valen, i så fall vilka? 

                                                 
17

 Johansson, Jonas 2006 
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5. Diskursanalys som teori och metod 

Diskursanalys används för att förstå de processer som skapar ett visst sätt att tala om och 

därmed förstå världen. Diskursanalysens teoretiska bas är socialkonstruktivistisk filosofi. 

Winther Jørgensen & Phillips menar att man genom att tillämpa diskursanalys måste vara 

redo att acceptera ett ”helt paket”, det går inte att frikoppla metoden från den teoretiska 

förståelseramen.
18

 Teorier om diskurser kan ha olika inriktningar, men några premisser 

betraktas som gemensamma:
19

  

Diskursanalytiska angreppssätt bygger på en socialkonstruktivistisk syn. Med det menas att 

det sätt vi talar och strukturerar språket inte avspeglar en neutral bild av världen, utan att 

språket spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av densamma.   

Det diskursanalytiska fältet har en kritisk inställning till självklar kunskap. Eftersom 

språket är instabilt skapas hela tiden ny betydelse åt det vi betraktar som sanning. Eftersom 

sanningen hela tiden förändras kan den aldrig vara objektiv. 

Människan är en produkt av historiska och kulturella betingelser vilket präglar vår 

kunskap. Därför är vår uppfattning om världen ständigt föränderlig och specifik beroende på 

den kontext vi befinner oss i.  

Det sätt vi uppfattar världen på, skapas och reproduceras i sociala processer och det är i 

interaktion med andra som vi får kunskap. Det är också genom interaktion vi kämpar om 

meningens betydelse – vad som ska uppfattas som sant och falskt.  

När en viss syn på sanning är rådande leder det även till att vissa handlingar är accepterade 

och andra inte. Med andra ord leder den konstruktivistiska synen på kunskap till vissa sociala 

praktiker som både konstituerar och reproducerar den rådande diskursen. 

5.1 Olika teorier om diskurs 

I Winter Jörgensen & Phillips nämns tre olika inriktningar på diskursanalys: diskursteori, 

kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Skillnaden mellan de tre är det analytiska fokus, 

men de skiljer sig även i synen på vad som är en del av diskursen. Den kritiska 

diskursanalysen menar att diskursen formas i en dialektik mellan språkliga konstruktioner och 

den materiella världen. Denna syn, att det finns utom-diskursiva praktiker, delas inte av andra 

som i högre grad anammat socialkonstruktivism för hela den sociala världen. 

Diskurspsykologin fokuserar också på människors vardagspraktik, men ser de större 

                                                 
18

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 10 
19

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 7-12 
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samhälleliga strukturerna av diskurser som något människan utgår utifrån eller omformar i sin 

konkreta vardagspraktik.
20

 

5.2 Diskursteori   

Michel Foucaults kritiska diskursanalys kritiseras av Winther Jørgensen & Phillips för att 

identifiera en och samma kunskapsregim i varje epok, istället för att som andra 

diskursteoretiska angreppssätt se att flera diskurser existerar parallellt och kämpar för att nå 

en sanningsposition.
21

 

Till skillnad från Foucault ser Laclau & Mouffe att flera diskurser kan existera parallellt, 

vilket gör att vi har valt att utgå från deras definition av diskursanalys. Av de ovan nämnda 

teorierna är det också denna som är mest socialkonstruktivistisk, då dess antagande är att både 

språkliga och icke-språkliga praktiker är en del av diskursen. Med andra ord är det den 

diskursiva förståelsen som skapar den sociala praktiken, som i sin tur återskapar den 

diskursiva förståelsen. Laclau & Mouffe illustrerar detta på följande sätt:  

 

”Låt oss anta att jag håller på att bygga en mur tillsammans med en annan murare. I ett givet 

ögonblick ber jag min arbetskamrat räcka mig en tegelsten och sedan fogar jag den till muren. Den 

första handlingen – att be om tegelstenen – är språklig: den andra – att foga tegelstenen till muren 

– är utomspråklig. (…) Uppenbarligen kan denna helhet, arbetet med att bygga muren, om den 

inkluderar såväl språkliga som icke språkliga element, inte själv vara antingen språklig eller 

utomspråklig; den måste föregå denna distinktion. Denna helhet som i sig inkluderar både det 

språkliga och ickespråkliga, är vad vi kallar diskurs. … med diskurs menar vi inte en kombination 

av tal och skrift, utan snarare att tal och skrift i sig blott är interna komponenter av diskursiva 

helheter.”
22

 
 

Laclau & Mouffe menar att diskurs är en fixering av betydelse inom en bestämd domän och 

diskursanalysens syfte är att ”kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens betydelse 

ska fastställas”.
23

 Diskurs är dock enbart tillfälliga fixeringar av betydelse som finns när olika 

tecken är strukturerade i förhållande till varandra, en annan diskurs kan ersätta den rådande 

och därmed är betydelsen alltid instabil.  

Även om det är svårt att dra en knivskarp gräns, så är det diskursteorins syn på den sociala 

praktiken som utgör den mest markanta skillnaden mellan idé- och ideologianalys och 

diskursanalys. Till skillnad mot diskursanalysen betraktar ideologianalys politiska idéer som 

sprungna ur en existerande verklighet av materiella förhållanden, som finns där oavsett vilken 

tolkning vi ger den.  

                                                 
20

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 5-27 
21

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 19-20 
22

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2005, s. 315 
23

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 33 
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Diskursteorin utformas kring ett antal begrepp som visar hur diskurser är uppbyggda. Hela 

vår språkliga konstruktion av världen består av en mängd tecken som ger betydelse åt 

varandra enligt en viss struktur. Det är denna struktur som hela tiden kämpar om att fixeras 

för att på så sätt bilda en diskurs. I diskursanalysen är det kampen om att fixera betydelse som 

studeras och de tecken som inte är stabila kan betecknas som flytande signifikant, nodalpunkt 

och element.
24

  

Nodalpunkter är i en diskurs eller diskursordning privilegierade tecken som i sig saknar 

betydelse, men som fungerar som referenspunkter som sammanbinder och utgör avstamp för 

artikulationsförsök.
25

 I jämställdhet utgör exempelvis våld en gemensam nodalpunkt, även om 

den ges olika betydelser av olika diskurser. Flytande signifikant och element är båda tecken 

som saknar en fixerad betydelse, skillnaden som vi tolkar det är att den flytande signifikanten 

är särskilt instabil och att den är mer central än ett element. I vårt fall är jämställdhet ett 

centralt begrepp och ges så många olika betydelser att vi ser den som en flytande signifikant, 

medan ett mindre centralt, men dock instabilt tecken betraktas som element. Ett sådant menar 

vi utgörs av till exempel tecknet familj, då dess betydelse varierar – i synnerhet i kopplingen 

mellan privat och offentlig sfär. När de nyss nämnda tecknen är instabila så tyder det på att 

det utkämpas en diskursiv kamp om vilken betydelse som ska fixeras. När denna betydelse är 

fixerad är tecknen strukturerade i ett specifikt förhållande till varandra, tecknen benämns då 

moment.
26

 Momentet har en självklar betydelse i den rådande diskursen och alla de instabila 

tecknen kämpar ständigt för att bli moment. Ett moment blir i vår studie till exempel att det i 

en familjekonstellation måste finnas barn med i bilden för att det ska kunna konstrueras som 

en familj, något det råder konsensus om.  

Motsättningar och öppna konflikter om betydelse benämner Laclau & Mouffe med 

begreppet antagonism.
27

 Antagonism uppstår när det finns flera olika artikulationer, det vill 

säga flera olika uttalanden för att fastställa betydelse åt ett visst tecken.
28

 I den här 

undersökningen är det olika artikulationer om jämställdhet och de nodalpunkter 

jämställdheten organiseras kring som det råder konflikt om. Winther Jørgensen & Phillips 

menar att Laclau & Mouffes diskursteori med fördel kan kompletteras med Faircloughs 

begrepp diskursordning.
29

 Detta för att Laclau & Mouffe saknar ett teoretiskt verktyg för att 

se hur en viss diskurs förhåller sig till andra diskurser som vill etablera sig på samma 

                                                 
24

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 33-35 
25

 Johansson, Jonas 2006, s. 66 
26

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 32-33 
27

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2005, s. 319 
28

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 35 
29

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 35 
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domän.
30

 I vår undersökning utgör de båda valrörelserna varsin diskursordning och vårt 

feministiska teoretiska ramverk de diskurser som kämpar om att ge jämställdhet sin betydelse.   

En rådande diskurs kämpar ständigt för att skapa en uteslutning av annan betydelse och 

etableras därmed relationellt, till något som den inte är. Detta ’det andra’ skapar en motbild 

som visar vad den aktuella diskursen utestänger.
31

 I denna kontext är ’det andra’ allt som 

betraktas som icke-jämställdhet och relevant för oss är då vilka tecken som ger denna icke-

jämställdhet betydelse.  

Kampen mellan diskurser handlar om makt. Vi är beroende av att leva i en bestämd social 

ordning vilken alltid är konstituerad i makt. Makten skapar en bebolig omvärld samtidigt som 

den begränsar och utesluter alternativa möjligheter.
32

 Den här förståelsen av makt bär vi med 

oss genom analysen och vi ser makt som något som utövas i kampen om att fylla 

jämställdhetsbegreppet med mening. 

6. Material och tillvägagångssätt 

Vi analyserar jämställdhetsdiskurserna valrörelserna 2002 och 2006 för att se om det finns 

några förskjutningar i hur jämställdhetsbegreppet ges betydelse och i så fall, vilka dessa är.   

Det material vi analyserar är riksdagspartiers valplattformar/valmanifest (i fortsättningen 

valplattform) från 2002 och 2006. Från valrörelsen 2006 har moderaterna ingen egen 

valplattform utan hänvisar till Allians för Sveriges gemensamma dokument, vilket också ingår 

i vårt val av material. Vi betraktar hela textmassan under respektive val som en 

diskursordning. Vi är medvetna om att det finns uppenbara konflikter mellan det som utrycks 

som Allians för Sveriges politiska ståndpunkter och ståndpunkter de partier som ingår i 

Allians för Sverige, exempelvis kristdemokraterna, uttrycker – något som vi inte diskuterar. 

De konflikter som diskuteras i vår analys är istället de olika förstålelserna, den diskursiva 

antagonismen, som materialet som helhet ger uttryck för. Till Allians för Sveriges 

valplattform räknar vi också det familjepolitiska dokument som de fyra allianspartierna 

enades om i valrörelsen.  

Vi har valt att analysera valplattformar framför partiprogram då det är valrörelsernas 

diskurser vi vill undersöka. En diskursanalys av partiernas valplattformar innebär att det är 

möjligt att se partierna som aktörer i en diskursordning. Med andra ord är det inte varje parti 

för sig som undersöks, utan vi betraktar textmassan under varje valrörelse i sin helhet som en 

                                                 
30
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diskursordning där det råder en kamp mellan olika feministiska teorier som vill fylla 

jämställdhet med betydelse. Hade vår ambition varit att undersöka hur partierna positionerar 

sig på den feministiska skalan hade en ideologianalys varit lämpligare. Valplattformar lämpar 

sig också för diskursanalys på andra sätt, till skillnad från partiprogram har avsändaren här ett 

syfte att nå ut och appellera till så många som möjligt. Det innebär även att den text som 

skrivs i valplattformen anpassas till ovanstående så att så många som möjligt ska kunna dela 

tolkningsramen. I partiers interna program är det snarare partiets diskurser som blir föremålet 

för analys, något vi inte ämnar undersöka. 

För att kunna undersöka om det sker någon förändring av diskursen, har vi valt material 

som spänner över tid. I en större analys hade materialet kunnat breddas, exempelvis med 

analyser av nyhetsartiklar, debattartiklar från partierna, material från hemsidor etc.  

Det finns ingen färdig mall för hur en diskursanalys enligt Laclau & Mouffes diskursteori 

ska genomföras. Dock menar flera av författarna i den tidigare forskning vi använt, och så 

även Winther Jørgensen & Phillips, att det är fullt möjligt att själv skapa sig ett praktiskt 

tillvägagångssätt, där det viktiga är att redogöra för hur den teoretiska ramen används.
33

 

Syftet med undersökningen är att analysera hur begreppet jämställdhet ges mening. Det 

baseras på förståelsen att det inte finns en rådande diskurs där jämställdhet har en självklar 

betydelse. Valrörelserna behandlas som varsin diskursordning där olika diskurser försöker 

fylla jämställdhet med betydelse. Utifrån vårt material har vi med diskursteorins hjälp först 

analyserat valrörelsen 2002. Vi har ur valplattformarna plockat ut de texter som behandlar 

jämställdhet, kvinnor som grupp samt familj. Det sistnämnda då synen på familj också 

påverkar hur begreppet jämställdhet ges mening. Vi har sedan läst igenom texterna ytterligare 

en gång, för att kunna utesluta det som inte ger relationen mellan könen betydelse. Under 

arbetet med texterna har vi kunnat urskilja vissa ’teman’, så kallade nodalpunkter, som 

diskursen kretsat kring. De nodalpunkter vi funnit för valrörelsen 2002 är Gränsen mellan det 

offentliga och privata, vilket är huruvida den privata familjesfären ska ses som något som 

behöver regleras politiskt för att bli blir mer jämställt eller om gränsen för 

jämställdhetspolitiken stannar i det offentliga livet. Den andra nodalpunkten är Våld runt 

vilken förekomsten av våld uttrycks som en tydlig markör för att jämställdhet inte råder. Den 

sista nodalpunkten är Könsmaktsordning eller diskriminering? – här står kampen kring olika 

förståelse av jämställdhet, det kan ges mening i form av en särskild kvinnofråga eller 

innefattas i en analys om mänskliga rättigheter. Likaså hittar vi en motsättning i om det 
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handlar om förtryckande maktstrukturer eller om det är individuell diskriminering. Utifrån 

dessa nodalpunkter har vi återigen analyserat texterna för att se vilka element som fyller 

nodalpunkterna med mening. Exempelvis fyller elementen arbete och familj nodalpunkten 

Gränsen mellan det offentliga och privata med mening. Det är också här vi analyserar om det 

råder konsensus eller antagonism mellan olika feministiska diskurser. Här blir också det som 

uttrycks som icke-jämställdhet viktigt för analysen. Vi har sedan behandlat valplattformarna 

från 2006 på samma sätt. De nodalpunkter vi fann 2006 var de samma som 2002. Förändring 

sker däremot i artikuleringar som ger nodalpunkterna sin innebörd, vilket också blir vår 

jämförande analys mellan valrörelserna.  

7. Reliabilitet och validitet 

”Hermeneutiken talar om den hermeneutiska cirkeln. Denna kan förstås på lite olika sätt. En 

viktig aspekt av den är att delar i en text tolkas utifrån texten som helhet och helheten utifrån 

delarna. Innebörden av en speciell term i en text kanske måste tolkas utifrån det större 

sammanhanget, textens helhet. När termens innebörd står klar framstår kanske hela texten i ett nytt 

ljus”
34

 

 

Citatet ovan belyser den problematik som uppstår i arbetet med att åstadkomma hög 

reliabilitet och validitet i en hermeneutisk undersökning. Vi har i vårt arbete använt metoder 

för att reliabiliteten och validiteten ska bli så hög som möjligt. 

För att stärka reliabiliteten och intersubjektiviteten har vi jobbat enligt principen 2+1, det 

vill säga att två av författarna har analyserat texterna och efter det har den tredje läst samma 

text för att se om hon delar de andras tolkning. För att stärka intrasubjektiviteten har vi gått 

igenom och läst materialet med flera dagars mellanrum för att se om analysen skulle bli 

densamma. Borgström & Boréus poängterar också vikten av att vara noggrann med att 

förklara hur man kommit till ett bestämt resultat
35

, något vi gör under rubriken Material och 

tillvägagångssätt.  

Vi har också uppmärksammat att vi inte har lagt för mycket vikt på ett material för att det 

volymmässigt är större. En jämförelse parti för parti mellan de båda valrörelserna har gjorts 

för att stärka reliabiliteten, men redovisas inte då det inte är relevant för frågeställningen. 

Faktorer som förförståelse, tidigare kunskaper och erfarenheter är viktiga att förhålla sig 

till när man gör en diskursanalys. För att minimera egna värderingar är det enligt Winther 

Jørgensen & Phillips viktigt att se till kontexten, något vi uppmärksammat. Om ett eller flera 

element avviker från sammanhanget när analysen görs riskerar undersökningen att uppfattas 
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som godtycklig. Därför har vi varit noga med att lokalisera de element som utgör en 

nodalpunkt, då det slutligen är dessa som ger den flytande signifikanten jämställdhet en 

innebörd.
 36 

8. Feministisk teori 

8.1 Syn på kön 

Eftersom vi talar om relationer mellan könen, dess dikotoma uppdelning som möjliggör en 

maktutövning mellan det som kodas som manligt respektive kvinnligt, ser vi kön som något 

politiskt. Vi ser också kön som en social och samhällelig konstruktion, inte en essentiell eller 

biologisk självklarhet. Inom feministisk teori används begreppet genus, men vi kommer i 

första hand att använda oss av kön och likställa det med genusbegreppet. Kön konstrueras 

diskursivt och det är vår uppfattning om kön som bestämmer hur vi tolkar verkligheten och 

inte verkligheten som bestämmer vår tolkning.
37

  

8.2 Definition av jämställdhet 

För att förstå hur jämställdhetsbegreppet ges mening är det nödvändigt att utgå från en 

feministisk teori. När vi analyserar olika förstålelser av jämställdhet utgår vi från olika 

feministiska traditioner och ideologier. Alla teorier vi placerar under feministisk teori kanske 

inte skulle klassas som feministiska i en striktare ideologisk tolkning då de saknar en makt- 

och fördelningsanalys, men det vidareutvecklar vi inte här. Vi redogör för några feministiska 

teorier och begrepp som är relevanta för analysen. Vi definierar också hur vi förhåller oss till 

jämställdhet, något vi inte likställer med feminism. Jämställdhet ses i den här kontexten som 

något som handlar om relationen mellan könen. Nationalencyklopedin skriver följande 

 

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom 

alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, 

samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, 

arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter 

till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn samt 

slutligen frihet från könsrelaterat våld.”
38
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8.3 Konservativ jämställdhetssyn 

En mer politiskt konservativ syn på jämställdhet upprätthåller en skarp gräns mellan det stora 

och det lilla livet, det offentliga och det privata. Familjeliv handlar inte om politik och 

vardagsliv är inte en politisk företeelse som staten ska blanda sig i.
39

 Liksom i den 

idealmodell Esping-Andersen kallar konservativ, ses familjen som en enhet som utan 

inblandning från staten bör fatta beslut om arbetsfördelning, barnomsorg och annat som ses 

som ”opolitiskt.” Familjen utgör ett av samhällets fundament.
40

  

8.4 Liberalfeminism 

Liberalfeminismen anser att kvinnan ska betraktas som fullvärdig medborgare med samma 

demokratiska fri- och rättigheter som mannen. Liberalfeminismen utgår från liberalismens 

filosofi som framhäver varje individs fri- och rättigheter. Historiskt sett har liberalfeminismen 

främst kämpat för att ge kvinnor tillträde till den offentliga sfären.
41

 Idag driver liberala 

feminister framförallt frågor som rör politisk representation i parlament, partier och 

näringslivsstyrelser, lagstiftning mot könsdiskriminering i arbetslivet samt annan 

jämställdhetslagstiftning. Liberalfeminismens syn på kön innebär att kvinnor och män i 

grunden är lika och att det inte finns något typiskt manligt eller kvinnligt. Det är individernas 

olikhet, inte gruppen som står i fokus.
42

  

8.5 Radikalfeminism 

Radikalfeminismen kritiserar liberalfeministerna för att inte se att kvinnor förtrycks på grund 

av sitt kön och för att blunda för vad som sker i den privata sfären. Så länge en misogyn 

ideologi tillåter män att sexuellt förtrycka, misshandla och kontrollera kvinnor räcker det inte 

att uppnå höga positioner inom det offentliga för att nå jämställdhet. Då alla kvinnor är utsatta 

för samma förtryck menar radikalfeministerna att det finns ett patriarkat – ett samhällssystem 

som är konstruerat runt mäns överordning och som ger dem makt över kvinnor.
43

 För att 

förstå hur patriarkatet verkar är begreppet ”Det personliga är politiskt” centralt. Genom att se 

att män som kollektiv som har en samhällelig strukturell makt över kvinnor som grupp i alla 

relationer, oavsett om det sker i hemmet eller i offentligheten, blir alla relationer politiska. 

Maktförhållandet mellan könen blir därmed en ’egen’ politisk fråga där gränsen mellan vad 
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som är privat och vad som är politik i en radikalfeministisk analys upphör att existera.
44

 De 

orättvisor som liberalfeministerna ser i offentligheten är enligt radikalfeministerna bara 

symtom på strukturella maktförhållanden och det är genom att förändra dem som vi skapar ett 

jämställt samhälle.
45

 

8.6 Socialistisk radikalfeminism 

Den socialistiska radikalfeminismen kom till som en kritik av den traditionella marxismens 

idé om att kvinnoförtrycket är en följd av en ekonomisk klassojämlikhet. Under 1960-talet 

upplevde kvinnor att marxismen inte kunde beskriva den verklighet de själva levde i – en 

verklighet med kvinnoförakt, risk för misshandel och ett liv i underordnad beroendeställning 

till män. Denna frustration födde egna teoribildningar där klass och kön ses som oupplösligt 

förenade förtrycksstrukturer. De socialistiska radikalfeministerna menar att marxismens syn 

på klass kan förenas med den radikalfeministiska synen på patriarkatet. Kapitalismen och 

patriarkatet förstärker varandra, men kan också komma i konflikt när kapitalismens behov av 

billig kvinnlig arbetskraft kolliderar med patriarkatets behov av kvinnors obetalda hemarbete. 

Genom att kvinnor utgör en billigare arbetskraft maximerar hon kapitalismens profit och 

genom att utföra ett obetalt arbete i hemmen bidrar hon till ett mervärde som i inget av fallen 

tillfaller henne. Detta leder till ett dubbelt ekonomiskt förtryck och exploatering. Kärnan i den 

socialistiska radikalfeminismen är således kampen om att frigöra kvinnan från den privata 

sfären och emancipera henne. Uppbyggnaden av en fungerande barnomsorg och offentlig 

sektor har varit en av dess främsta lösningar för att gynna kvinnans intåg på 

arbetsmarknaden.
46

  

8.7 Offentligt/privat 

Statsvetaren Susan Møller Okin diskuterar den strikta skiljelinjen mellan den offentliga och 

den privata sfären som har varit rådande inom den liberala synen på politik. Åtskillnaden 

mellan privat och offentligt har skapat en uppdelning mellan könen där den privata, som 

kodas som den kvinnliga, innefattar det som räknas till det obetalda arbetet – det vill säga 

hemarbetet och ansvar för barn. Den offentliga sfären kodas som manlig och det är här som 

det betalda arbetet, de politiska besluten och utbildningsväsendet befinner sig. Samhället har 

dikotomt organiserats utifrån de två sfärerna och grundlägger en maktordning mellan könen 

där kvinnan underordnas. Okin menar att en avgörande faktor för att upphäva dikotomin 
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mellan privat och offentlig är att tydliggöra individen i familjen. Istället för att familjen ses 

som en enhet ska den ses som en grupp sammansatt av olika individer.
 47

 Diskussionen kring 

var den politiska gränsen går är en feministisk vattendelare och det som skiljer liberala 

feminister från radikala och socialistiska feminister. För att förstå konflikten mellan de olika 

feminismerna blir ovanstående begrepp nödvändigt – stannar makten utanför porten, eller 

följer den med till köket och sovrummet?
48

 

8.8 Genussystem och könsmaktsordning 

Genussystemet som teori har utvecklats av Yvonne Hirdman, professor i historia vid 

Stockholms universitet. Det liknar diskussionen om offentligt och privat ovan, men är en 

strukturell förståelse av ett förtryck som ständigt reproduceras. Genussystemet vilar på två 

bärande logiker: det dikotoma isärhållandet av könen som bygger på förståelsen att manligt 

och kvinnligt inte ska blandas samt den hierarkiska logiken att mannen är norm och därmed 

överordnad kvinnan. De två logikerna är tätt sammanflätade – könens isärhållande är en 

förutsättning för att mannen ska kunna konstrueras som den ’normala’ och kvinnan som 

’avvikare’. Både män och kvinnor hjälper till att upprätthålla och reproducera detta 

maktsystem – könsmaktsordningen.
49
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9. Analys 

9.1 Inledning analys 
Vi har identifierat tre nodalpunkter som båda valrörelsernas jämställdhetsdiskurs cirkulerar 

kring och vår redovisning nedan utgår från dessa. Runt nodalpunkterna förs en diskursiv 

kamp mellan feministiska diskurser om vilken mening som jämställdhet ska ges. 

Nodalpunkterna är Gränsen mellan offentligt och privat, Våld och Könsmaktsordning eller 

diskriminering. Att nodalpunkten Gränsen mellan offentligt och privat upptar den största 

delen av analysen beror på att den cirkulerar kring element som arbete och familj som tar stor 

plats i materialet. När vi identifierat nodalpunkterna har vi utgått från vårt teoretiska ramverk 

och vår definition av jämställdhet, vilket gör att variabler som nationsskapande, etnicitet, 

klass och sexualitet inte analyseras. Vilken diskurs som är den rådande är inte alltid uppenbar, 

det vi fokuserar på är vilka olika diskurser som slåss om att ge mening åt jämställdhetens 

betydelse och i de fall då det finns konsensus diskuterar vi det. Vi redogör först för en 

nodalpunkt ur valrörelsen 2002 och därefter för 2006, för att se om vi kan spåra en 

diskursförskjutning i en sammanfattande analys.  

9.2 Gränsen mellan offentligt och privat 2002 

9.2.1 Den privata familjen 

Den första nodalpunkten som identifierats är huruvida den privata familjesfären ska ses som 

något som behöver regleras politiskt för att bli mer jämställt eller om gränsen för 

jämställdhetspolitiken stannar i det offentliga livet. I materialet finns två dikotoma diskurser 

om familjen: en där familj och jämställdhet inte kopplas ihop och som står i motsättning till 

den diskurs där gränsen mellan offentlig och privat inte alls är lika tydlig.  

Den ena artikulationen återfinns hos de partier som har en mer konservativ syn på familj och 

jämställdhet, där elementet familj konstrueras som en grundläggande enhet utan urskiljbara 

individer. Familjen konstrueras som det civila samhällets grundbult och viktigaste 

gemenskap.  

 

”Den visdom och de värden som tidigare generationer utvecklat och förvaltat förkastas allt mer i 

en utveckling där snart inget är heligt, bestående eller sant. Ett pris vi får betala för detta är många 

rotlösa barn och ungdomar, splittrade relationer och familjer, växande ohederlighet och 

kriminalitet.”
50

 

                                                 
50

 Kristdemokraterna 2002, s. 3 



 

 

16 

Det är också inom familjen och dess privata sfär som fördelning av arbete, barnomsorg och 

utformandet av vardagen ska ske. Det är framförallt med tecknet ökad valfrihet som denna ges 

en innebörd, där en form av vårdnadsbidrag och rätt att välja skolform är den önskvärda 

praktiken. Vi ser det som att det finns en tydlig avgränsning mellan den offentliga sfären och 

den privata familjesfären. Den jämställdhetsproblematik som artikuleras på andra områden, 

flyttar inte in i familjen utan hålls utanför ’det lilla livet’. Balansen mellan arbete och familj 

problematiseras endast i förhållande till den tid som ska tillbringas med barnen. I den mer 

konservativa diskursen fyller inte elementet familj jämställdhet med något innehåll, utan är 

något som ses som separat.  

Vidare ses inte bara familjen som navet i samhället, utan också något som bör stärkas – 

med hjälp av politiska beslut, men utan politisk styrning. 

 

”Stat och kommuner ska inte styra valet mellan arbete i och utanför hemmet, valet av barnomsorg 

eller fördelning av uppgifterna inom familjen.”
51

  

 

Den konservativa diskursens antagonist kan beskrivas som en artikulation av en socialistisk 

radikalfeministisk diskurs där kvinnors situation på arbetsmarknaden tydligt kopplas ihop 

med familjen. Den socialistiska radikalfeministiska diskursen konstruerar kvinnors 

arbetsbörda i hemmet med deras position på arbetsmarknaden som en växelverkan. Familjen 

kodas inte som privat då det obetalda arbetet som utförs i hemmet problematiseras och läggs 

till kvinnans totala arbetsbörda. Det privata blir politiskt och, till skillnad från den 

konservativa diskursen, fyller elementet familj jämställdhet med en tydlig innebörd. 

 

”Tempot i arbetslivet har ökat. Alltfler sjukskrivs på grund av överansträngning och utbrändhet. 

En arbetstidsförkortning kan motverka detta. En av de viktigaste aspekterna är att det ger ökad 

livskvalitet genom att tiden räcker till för barn, fritid, fackligt och politiskt arbete och umgänge 

med släkt och vänner.”
52

 

 

”Kvinnor förutsätts vara hemma med barnen, medan män förutsätts göra karriär, och det påverkar 

lön och karriärmöjligheter också för dem som inte följer normen. Med en familjepolitik som 

uppmuntrar till jämställdhet kan mönstret brytas.”
53

 

 

Dock återfinns i konstruktionen av familjen även fixerade moment hos de båda diskurserna: 

en familj kan bestå av både en och två vuxna, men barn måste finnas med i konstellationen, 

här råder konsensus. Den konservativa artikulationen konstruerar mer explicit vad en familj 
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är. Ett talande exempel för synen på hur en familj ser ut är kristdemokraternas konstaterande 

att familjer kan se olika ut, men att barn behöver både mamma och pappa. Genom 

artikulationer som ovanstående konstrueras normer för vad som är en familj och därmed 

också vad en familj inte är. 

Artikulationen mer tid för barnen är ett fixerat moment i relation till elementet familj, 

något som samtliga partier utom socialdemokraterna uttrycker explicit. Dock råder en 

oenighet om vilken politisk praktik som ska ge denna tid, till exempel förespråkar 

vänsterpartiet arbetstidsförkortning medan moderaterna menar att maxtaxan måste avskaffas 

då den leder till långa dagar på förskolan.  

Till största del följer partiernas placering på höger- och vänsterskalan också synen på hur 

skarp gränsen mellan det offentliga och privata ska vara. Dock utgör folkpartiet ett undantag 

då de har mer gemensamt med socialdemokraterna och vänsterpartiet när det kommer till en 

syn på jämställdhet som något som spelar roll både i en privat och i en offentlig sfär, även om 

vänsterpartiet har betydligt starkare krav på statliga regleringar.  

Tecknet föräldraförsäkring fyller hos samtliga partier momentet mer tid för barnen med 

mening, miljöpartiet efterlyser en längre föräldraledighet och att fler pappamånader ska 

införas – här får staten en uppgift att reglera uppdelningen. Även socialdemokraterna, 

kristdemokraterna samt folkpartiet ser att institutionella förändringar behövs för att fler 

föräldrar ska vara hemma, något som exemplifieras med höjda ersättningsnivåer. Dock är det 

endast folkpartiet och miljöpartiet som explicit artikulerar tecknet föräldraförsäkring som en 

jämställdhetsfråga. Centern och socialdemokraterna diskuterar diskriminering av föräldrar på 

arbetsmarknaden, men inte utifrån ett köns eller jämställdhetsperspektiv. 

 

”Samhället måste uppmuntra både kvinnor och män att både starta och utveckla företag, liksom att 

utveckla sin kreativitet som anställd.” ”En politik för småföretagande måste se till företagaren - 

inte bara till företagen. Ett viktigt steg är att åtgärda diskriminering av företagare i a-kassa och 

föräldrapenning.”
54

 

 

”Trygghet på jobbet […] avskaffa möjligheten för arbetsgivare att vid uppsägning av 

föräldralediga utnyttja föräldraledigheten som uppsägningstid.”
55

 

 

”Gamla strukturer och normer gör att människor inte bedöms som individer, utan som delar av 

kollektiven ’kvinnor’ eller ’män’. Men det är enskilda människor som drabbas - enskilda kvinnor 

som får lägre lön än sina manliga kollegor, och enskilda män som hånas för att de vill vara 

pappalediga.”
56
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”Bättre villkor för barnfamiljerna […] Den lägsta dagpenningen i föräldraförsäkringen måste 

höjas samtidigt som inkomsttaket höjs.”
57

 

9.2.2 Den offentliga arbetsmarknaden 

När arbetsmarknadspolitiken artikuleras upphör de likheter med höger- och vänsterskalan som 

fanns i texterna om familjen. Icke-jämställdhet konstrueras av miljöpartiet, vänsterpartiet, 

socialdemokraterna, kristdemokraterna samt folkpartiet som att kvinnor har lägre löner. Dock 

skiljer sig partierna i vilken politisk praktik som krävs. När vänsterpartiet artikulerar en 

diskurs om ett genussystem där könssegregeringen på arbetsmarknaden måste brytas, är 

centerns och folkpartiets liberalfeministiska artikulationer att uppmuntra fler kvinnor att starta 

egna företag och genom den ökade konkurrensen höja kvinnolönerna.   

 

”Lönenivån i kvinnodominerade yrken ska höjas. Årliga jämställdhetsbokslut ska göras och 

orsaker till könsmässiga löneskillnader analyseras.”
58

 

  

”Insatser som tidigare utfördes av hemtjänsten görs idag åter av anhöriga, de flesta kvinnor. 

Nedrustningen av äldreomsorgen ökar kvinnors obetalda omsorgsarbete. […] Personalen, till stor 

del kvinnor, går på knäna, och sjuktalen stiger i höjden”
59

 

 

”Kvinnodominerade yrken – som inte sällan återfinns inom offentlig sektor – har lägre status och 

lägre lön än mansdominerade yrken. Genom att bryta monopolen ger vi kvinnor fler möjligheter 

att byta arbetsgivare och starta egna företag. Det sätter press uppåt på löner och arbetsvillkor.”
60

 

 

Det enda parti som inte diskuterar löneskillnader mellan könen är moderaterna, men icke-

jämställdhet får sin mening genom att kvinnors representation i bolagsstyrelser och vid 

chefsrekrytering procentuellt är låg. Dock menar de att kvotering inte är jämställdhet – utan 

dess motsats. Dessa liberalfeministiska artikuleringar, där jämställdhet konstrueras som en 

numerär fördelning av kvinnor och män, är också några av de få artikulationer moderaterna 

gör för att fylla jämställdhet med mening.   

 

”Områden där jämställdheten mellan kvinnor och män alltjämt brister, till exempel i 

företagsstyrelser och chefsrekrytering, skulle utvecklas bättre med en jämnare fördelning mellan 

könen. Jämställdhet kan aldrig kvoteras fram, eftersom kvotering definitionsmässigt är motsatsen 

till jämställdhet. Könskvotering innebär att någon ges företräde på grund av sitt kön och det kan vi 

aldrig acceptera.”
61
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I citatet nedan konstruerar folkpartiet även det obetalda arbetet i hemmet som en praktik som 

fyller jämställdhet med betydelse, kvinnors större ansvar för hemarbetet får effekter på 

jämställdheten. Även här blir deras artikulation av det obetalda arbetet mer socialistiskt 

radikalfeministisk än övriga borgerliga partiers.  

 

”Lönediskriminering måste bekämpas med kraft Men det är bara en liten delförklaring till att 

kvinnor tjänar mindre än män. Kvinnor förutsätts vara hemma med barnen, medan män förutsätts 

göra karriär, och det påverkar lön och karriärmöjligheter också för dem som inte följer normen. 

Med en familjepolitik som uppmuntrar till jämställdhet kan mönstret brytas.”
62

 

 

 Elementet hemarbete används även av vänsterpartiet och kristdemokraterna. För 

kristdemokraterna, som vill halvera priset på hushållsnära tjänster, är hemarbetet något som 

ger familjen för lite tid tillsammans, det är tiden med barnen som sätts i fokus. 

Arbetsfördelningen i hemmet handlar inte om jämställdhet.   

 

”Ett barnvänligt arbetsliv måste skapas där både pappor och mammor har råd och möjlighet att 

minska arbetstid när barnen är små. […] Priset halveras på hushållstjänster såsom städning, 

trädgårdsarbete, målning och snickerier genom en skattereduktion”
63

 

 

Vänsterpartiet skiljer sig markant från den konservativa diskursen av familj och obetalt arbete 

som kristdemokraterna artikulerar. En socialistiskt radikalfeministisk diskurs konstruerar 

arbetsfördelningen i hemmet som en tydlig jämställdhetsfråga som också påverkar 

jämställdheten i arbetslivet. 

 

”Av hänsyn till arbetsbörda och ekonomi väljer alltfler att bara föda ett barn. Sex timmars 

arbetsdag verkar avlägsen […] Med restider, hämtning och lämning av barn samt planerad övertid 

har arbetstiderna ökat de senaste åren. Många kvinnor betalar själva för att förkorta sin arbetstid 

och försämrar sin lön för att hinna med allt det som måste hinnas med. Kvinnor arbetar generellt 

mer än män. Mäns arbete är i större utsträckning avlönat medan kvinnor tar mer ansvar för det 

oavlönade arbetet. En förkortning av arbetstiden måste syfta till mer jämlika villkor mellan män 

och kvinnor.”
64

 

9.3 Gränsen mellan offentligt och privat 2006 

9.3.1 Den privata familjen 

2006 har diskursen om familjen och familjepolitik förskjutits hos de borgerliga partierna, 

framför allt i det material på tio sidor som Allians för Sverige tagit fram och som enbart 
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behandlar familjepolitik. Elementet familj konstruerar nu begreppet jämställdhet hos alla 

borgerliga partier utom kristdemokraterna. I en konservativ artikulation, där jämställdhet 

konstrueras som en fråga om etik och personligt ansvar, nämner kristdemokraterna enbart 

jämställdhet explicit vid ett tillfälle 2006.  

 

”En värdekommission tillsätts, som syftar till att stimulera till ett fördjupat samtal kring etik, 

människosyn, hederlighet, personligt ansvar och jämställdhet.”
65

 

 

Hos de andra borgerliga partier som 2002 artikulerade en diskurs där familjen konstruerades 

som privat, har det skett en diskursiv förskjutning var gränsen mellan det privata och det 

offentliga går, elementet familj har blivit centralt i konstruktionen av jämställdhet.  

 

”En ökad jämställdhet kan bidra till tryggare familjeförhållanden och till stabila 

uppväxtförhållanden för barnen”
66

 

 

”Att familjelivet ofta organiseras på ett sätt som inte innebär en jämlik fördelning mellan 

föräldrarna bidrar till att bibehålla könsskillnader som gör att kvinnor tjänar mindre på att satsa på 

en yrkeskarriär och som bidrar till att vidmakthålla löneskillnader.”
67

  

 

Att gränsen mellan det privata och det offentliga försvagats i den politiska artikulationen av 

familjepolitiken innebär inte en stärkt position för den socialistiskt radikalfeministiska 

diskursen. Istället är det den konservativa familjediskursen som nu även inbegriper 

artikulationer om jämställdhet, där familjens position stärks av en ökad jämställdhet. Den 

ökade jämställdheten i hemmet ska inte ske genom statliga regleringar, utan familjerna ska 

kunna välja verktyg för pussla att ihop de två världarna (den privata och den offentliga) – det 

som kallas livspussel.  

Tecknet livspussel är centralt i 2006 års material och konstrueras runt elementen familj, 

arbete och den flytande signifikanten jämställdhet. Tillsammans ska familjen pussla ihop 

arbete och familjeliv på det sätt som de själva anser bäst.  

 

”Familjepolitiken ska gynna både barnen och livspusslet. Att kunna välja själv är bra såväl för 

familj som för yrkeskarriär.” 
68
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Familjen konstrueras fortfarande som en central enhet vilket visar sig tydligast hos 

kristdemokraterna. En förändring som sker är att det framträder en konsensus om att familjen 

inte kan isoleras från den offentliga sfären. Parallellt med att elementet familj ger mening åt 

jämställdheten, artikuleras vikten av familjens valfrihet och att det ska finnas många lösningar 

för den stressade familjen. Subventionering av hushållsnära tjänster, alternativ till förskolan 

genom barnomsorgspeng och införande av vårdnadsbidrag är några av de politiska praktiker 

som ska underlätta livspusslet. Ett led i den diskursiva konstruktionen av familj och 

jämställdhet är att Allians för Sverige vill införa en jämställdhetsbonus för att stimulera att 

fler män tar ut föräldraledighet, något folkpartiet diskuterade 2002. 

Socialdemokraternas konstruktion av familjen 2006 innehåller inte artikulationer om 

jämställdhet. Snarare ser vi mer av en konservativ diskurs i socialdemokraternas uttalanden 

när familjen konstrueras som en enhet. Enheten familj är fortsatt en konstellation som alltid 

innehåller barn, men den kan bestå av enbart en vuxen. Familjen har även svårigheter – dessa 

svårigheter konstruerar dock inte jämställdhet utan cirkulerar kring politiska åtgärder för att 

underlätta familjernas ekonomi, till exempel genom sänkt maxtaxa, rätt till heltidsarbete och 

satsningar på barnfamiljer med svag ekonomi.  

 

”Vi ska hävda barnbidragets värde. Därutöver krävs särskilda förbättringar för barnfamiljer med 

svag ekonomi. Det gäller inte minst många ensamstående föräldrar.”
69

 

 

Likt socialdemokraterna artikulerar inte vänsterpartiet och miljöpartiet i någon större 

utsträckning familjen för att fylla jämställdhet med mening. De gånger det förekommer 

artikulationer om jämställdhet och familj, handlar det om regleringar av föräldraförsäkringen. 

 

”Vi vill att föräldraförsäkringen ska göras individuell på samma sätt som övriga 

socialförsäkringar. Det innebär att varje förälder har ett individuellt ansvar för sitt barn och att 

föräldrarna var för sig tar ut den föräldraledighet de har rätt till.”
70

 

 

I 2006 års diskursordning har således elementet familj stabiliserats något i sin relation till 

jämställdhet och i kopplingen mellan det offentliga och det privata, men inte tillräckligt för att 

utgöra ett moment. Även 2006 konstrueras familjen som en samlevnadsform som innefattar 

barn och en eller två vuxna.  

Något vi noterar, som denna undersökning inte har utrymme att utveckla vidare, är att det i 

konstruktionen av äktenskap uppstår en ny antagonism, där kampen står mellan om det är man 
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och kvinna som utgör äktenskapet eller om äktenskap ska kunna ingås av personer av samma 

kön.  

 

”Äktenskapet, som är den stabilaste samlevnadsformen, ska bevaras i sin nuvarande form.”
71

 

 

”All kärlek är bra kärlek. En könsneutral äktenskapslagstiftning ska införas.”
72 

9.3.2 Den offentliga arbetsmarknaden 

Precis som 2002 råder en konsensus om att kvinnors lägre löner artikuleras som icke-

jämställdhet. Men till skillnad mot 2002 har den liberalfeministiska diskursen blivit tydligare; 

icke-jämställdhet är konsekvensen av monopol inom den offentliga sektorn och fler kvinnor 

som driver företag ses som den eftersträvansvärda praktiken.  

 

”Vi är övertygade om att fler företag och fler arbetsgivare inom traditionella kvinnoyrken som 

vård, omsorg och utbildning kommer att höja kvinnors löner och förbättra deras arbetsvillkor 

avsevärt.”
73

 

 
 ”Vi vill särskilt stödja kvinnors företagande”

74  
 
”Fler måste göra livsvalet att starta företag och känna att det är möjligt att få lönsamhet i sin 

företagsidé. Sverige behöver fler kvinnor som väljer företagarbanan. Vårt mål är att 40 % av 

företagen som startas 2010 startas av kvinnor.” 
75

 

 

Liksom övriga partier artikulerar även socialdemokraterna och vänsterpartiet den offentliga 

sektorns arbetsvillkor och roll som arbetsgivare i konstruktionen av jämställdhet. Även om 

problemen identifieras på samma sätt som hos övriga partier, skiljer sig lösningen mellan 

dem. Socialdemokraterna och vänsterpartiet menar att det är inom den offentliga sektorn som 

förbättringen ska ske, inte genom en avmonopolisering och ett ökat kvinnligt företagande.  

 

”Den offentliga sektorn ska vara en föregångare som modern arbetsgivare som erbjuder attraktiva 

arbeten med jämställda löner.”
76

 

 

”Den offentliga sektorn ska gå före och eliminera osakliga löneskillnader.”
77

 

 

”Den offentliga sektorn ska vara föregångare som arbetsgivare vad gäller anställningsvillkor, 

jämställdhet och mångfald.”
78
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Den diskursförskjutning som ägt rum i konstruktionen av familjen hos de borgerliga partierna 

visar sig även på arbetsmarknaden – när gränsen mellan det privata och det offentliga blivit 

tunnare återfinns lösningen på löneproblematiken i vardagspusslet. 

 

”Många barnfamiljer upplever att det är svårt att få tiden att räcka till och få vardagspusslet att gå 

ihop. Därför lägger vi till det familjepolitiska paket som nu presenteras våra tidigare förslag om att 

sänka skatten på hushållsnära tjänster.”
79

 

 9.3.3 Förändringar Gränsen mellan offentligt och privat 2002-2006 

2002 stod kampen mellan två motstridiga diskurser om familjen: en konservativ där familj 

inte fyller jämställdhet med mening och en socialistiskt radikalfeministisk där gränsen mellan 

offentlig och privat inte alls är lika tydlig. 2006 sker en diskursförskjutning där samtliga 

borgerliga partier samt miljöpartiet konstruerar jämställdhet runt elementen familj och arbete. 

Dock innebär inte detta att diskursen gått i en mer socialistiskt radikalfeministisk riktning, 

utan att jämställdhet nu ges mening i sammanhang som handlar om familjens valfrihet, 

familjens stabilitet och familjens möjlighet att i form av verktyg som är frivilliga kunna pussla 

ihop arbete och familj. Genom tecknet livspussel har den dikotoma uppdelningen mellan den 

offentliga och privata sfären luckrats upp och ger den flytande signifikanten jämställdhet en 

ny mening. 

Vi ser också att de partier som 2002 artikulerade en socialistiskt radikalfeministisk diskurs 

där gränsen mellan det privata och det offentliga ses som problematisk, fyra år senare har 

flyttat sina artikulationer av jämställdhet ut i den offentliga sfären. 

9.4 Våld 2002 

Vi har identifierat våld som en nodalpunkt där det både råder en diskursiv konsensus och en 

kamp om att fylla jämställdhet med betydelse. Konsensus råder i den mån att förekomsten av 

våld konstrueras som en tydlig markör för icke- jämställdhet, våldet utövas i relationer mellan 

man och kvinna och rubbar därmed jämställdheten mellan dem. Det råder även konsensus om 

att våld är något som förekommer i den privata sfären och kan drabba alla kvinnor. Detta i sig 

implikerar att det finns en radikalfeministisk diskurs i artikulationerna av våld som icke-

jämställdhet.  

 

”Förföljda kvinnor och deras barn ska inte behöva bryta upp från sina hem.”
80
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”Varje år mördas i genomsnitt 16 kvinnor av en man som hon har eller har haft ett förhållande 

med.”
81

 

  

Hos vänsterpartiet har den radikalfeministiska diskursen en betydligt starkare position. Våld 

konstrueras som en kollektiv företeelse där våldet ständigt är närvarande i grupperna mäns 

och kvinnors relation till varandra. Även om det kan förekomma gradskillnader på våldet är 

det en del av vardagen och går inte att undkomma. Våldet konstrueras i den 

radikalfeministiska diskursen som en av de centrala delarna i patriarkatets förtryck av 

kvinnor, något som syns när vänsterpartiet och socialdemokraterna fyller jämställdhet med 

mening.   

 

”Mäns våld mot kvinnor, pornografi och prostitution är toppen på det isberg som under ytan döljer 

vardagliga företeelser.”
82

 

 

”Lika grundläggande [som ekonomisk och social självständighet] är kvinnors rätt till sin kropp 

och sexualitet och frihet från sexualiserat våld.”
83

 

 
”Vi är inställda på hård kamp mot ojämlika löneskillnader, kvinnovåld och mot diskriminerande 

strukturer i samhället.”
84

 

 

Hos majoriteten råder således en diskurs med radikalfeministiska inslag då den konstruerar 

våld i det privata som en politisk fråga och något som alla kvinnor kan drabbas av. Diskursen 

i sig är inte radikalfeministisk då den står utan tecken som patriarkat och inte konstruerar våld 

som ständigt närvarande i alla relationer mellan könen. Det blir tydligast framförallt då någon 

orsak till att våld förekommer inte artikuleras, inte heller hur det ska förebyggas att män slår. 

Det är också tydligt att majoritetens konstruktion av våld och våldsproblemet är att kvinnor 

som redan utsatts ska skyddas genom till exempel fotboja på dömda män, besöksförbud och 

stöd till kvinnojourer.  

Vi har inte utrymme att analysera jämställdhet och etnicitet mer djupgående, men vi 

noterar att vissa kvinnor, de unga invandrarkvinnorna, antas vara mer utsatta.   

 

”Stödet till de flickor som har en utsatt situation, till exempel unga invandrarflickor vars 

mänskliga rättigheter kränks, måste förstärkas.”
85
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9.5 Våld 2006 

I konstruktionen av våld 2006 kan den radikalfeministiska diskursen anas på samma sätt som 

2002 genom att våld i det privata konstrueras som en politisk fråga och något som alla 

kvinnor kan utsättas för. Den radikalfeministiska diskursen vänsterpartiet uttrycker 2002 har 

en betydligt svagare position, även om våld fortfarande konstrueras med tecknet sexualiserat 

våld. Den mest tydligt radikalfeministiska artikulationen av våld 2006 finns hos folkpartiet. 

 

”Svensk jämställdhetspolitik har misslyckats med att utjämna löneklyftor och förändra 

kulturmönster där våld mot kvinnor är en del av könsrelationen.”
86

 

 

Samtidigt som både socialdemokraterna och framförallt vänstern har tonat ned den 

radikalfeministiska diskursen om våld, så konstruerar de borgerliga partierna våld i relation 

till elementet makt, dock utan att använda den radikalfeministiska diskursens tecken 

patriarkat och/eller könsmaktsordning.   

   

”Hot, misshandel och övergrepp är den värsta formen av maktmissbruk och förtryck. Att leva i 

rädsla för våld, eller i skuggan av våld, begränsar många kvinnors och barns liv.”
87

 

 

2006 cirkulerar konstruktionen av våld i en större utsträckning runt förebyggande åtgärder 

och har blivit mer individcentrerat än 2002. Män som slår ska genom både straff och 

rehabilitering hindras att åter ta till våld. Detta är en förskjutning från 2002 då det var skyddet 

av den redan utsatta kvinnan och straffen som konstruerade våldsproblematiken. Nu råder det 

i princip konsensus om att kunskap, handlingsplaner och upplysning hos myndigheter och i 

skolor behövs för att förebygga våld, praktiken är mer uttalad.  

 

”Vi ser med djup oro på att antalet våldtäkter ökar. Vi föreslår att alla som döms för dessa brott 

ska genomgå behandling. Efter avtjänat fängelsestraff ska en sexualbrottsling kunna dömas till 

eftervård i upp till tio år för att minska risken för återfall i brott.
88

 

 

”Utbildningssatsningar ska genomföras för myndigheter, kommunpolitiker, skolpersonal och 

elever för att öka kunskaperna om det sexualiserade våldet och för att kunna utveckla strategier för 

hur det ska bekämpas.” 
89

 

 

De unga invandrarkvinnor som 2002 antogs vara särskilt utsatta konstrueras nu av tecknet 

hedersvåld, något både Allians för Sverige och folkpartiet vill bekämpa.   
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”Skärpningar av straffbestämmelser vad gäller bl. a. hedersrelaterat våld, könsstympning, 

arrangerade äktenskap och barnäktenskap ska skyndsamt utredas. Det ska kompletteras med 

utökade resurser till kvinnojourerna, särskilt åt de verksamheter som inriktar sig mot kvinnor i 

utsatta bostadsområden. Information om den värdegrund som genomsyrar det svenska samhället – 

särskilt om betydelsen av jämställdhet, barnens rättigheter och respekten för individens integritet – 

ska ges åt alla dem som flyr eller flyttar till Sverige.”
90

 

9.6 Förändringar Våld 2002-2006 

2002 finns en radikalfeministiskt influerad diskurs där det råder konsensus om att våld är 

icke-jämställdhet och som konstruerar våld i det privata som en politisk fråga. Förutom hos 

vänsterpartiet artikuleras inte orsaken till våld, men kvinnor som redan har utsatts för våld ska 

skyddas. Den radikalfeministiska diskursen har starkast position hos vänsterpartiet, men även 

återfinns också hos socialdemokraterna. 

2006 har den radikalfeministiska diskursens position hos vänsterpartiet och 

socialdemokraterna försvagats. Hos de borgerliga partierna konstrueras våld i relation till 

tecknet makt, dock utan att diskursen i övrigt är radikalfeministisk. En förskjutning som sker 

är att den önskvärda praktiken, utöver skydd för utsatta kvinnor och hårdare straff för män 

som slår, kompletteras med förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Artikulationer av 

praktik har över lag ökat. 

9.7 Könsmaktsordning eller diskriminering? 2002 

Olika diskurser försöker fylla den flytande signifikanten jämställdhet med betydelse. Runt en 

av de nodalpunkter vi har identifierat står den diskursiva kampen om huruvida jämställdhet 

ska artikuleras som en särskild kvinnofråga, där kvinnor som grupp drabbas av en 

könsmaktsordning, eller om det ska artikuleras i form mänskliga rättigheter, en mer 

liberalfeministisk diskurs. Det finns även en motsättning i om bristen på jämställdhet beror på 

förtryckande maktstrukturer eller om den utgörs av individuell diskriminering. 

Hos miljöpartiet, vänsterpartiet samt centern konstrueras icke-jämställdheten som en skev 

maktfördelning mellan könen. I denna diskurs är den politiska praktiken artikulerad som 

kollektivistiska lösningar för att komma till rätta med problemet. Kvinnor konstrueras som en 

grupp med gemensamma intressen och som utsätts för ett gemensamt könsförtryck. 
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”Kampen för jämställdhet får aldrig reduceras till en fråga endast för kvinnor. Den förutsätter att 

män och kvinnor tillsammans arbetar för att förändra diskriminerande strukturer och häva den 

rådande könsmaktsordningen.”
91

 

 

”[…] Sverige är ett kapitalistiskt samhälle där arbetarklassen exploateras, med ett patriarkalt 

maktsystem där kvinnor systematiskt underordnas män.”
92

 

 

En motsatt diskursiv konstruktion återfinns hos de partier där icke-jämställdhet artikuleras 

som diskriminering och något som drabbar enskilda individer, inte grupper som kollektiv. 

Denna liberalfeministiska diskurs är individcentrerad och jämställdhet exemplifieras bland 

annat som lika många kvinnor och män på beslutande poster. Det handlar om enskild 

diskriminering som avhjälps med attitydförändring och diskrimineringslagstiftning.    

 

”Jämställdheten kan aldrig kvoteras fram, eftersom kvotering definitionsmässigt är motsatsen till 

jämställdhet. Könskvotering innebär att någon ges företräde på grund av sitt kön och det kan vi 

aldrig acceptera. Kvinnor och män är individer med individens alla rättigheter och skyldigheter. 

Moderat politik syftar till likabehandling, inte särbehandling.” 
93

 

 

”Alla människors lika och okränkbara värde måste vara grunden för livets alla områden. Det gäller 

också jämställdheten mellan kvinnor och män. Jämställdhet är alltså inte enbart en kvinnofråga 

utan ytterst en fråga om mänskliga fri- och rättigheter.”
94

 

 

Vi ser också en artikulation som kan sägas befinna sig mellan de två ovan nämnda 

diskurserna, att strukturer leder till diskriminering, något som dock inte artikuleras som en 

samhällelig maktordning mellan könen.    

 

”Vi är inställda på hård kamp mot ojämlika löneskillnader, mot kvinnovåld och mot 

diskriminerande strukturer i samhället.”
95

 

 
”Gamla strukturer och normer gör att människor inte bedöms som individer, utan som delar av 

kollektiven ’kvinnor’ eller ’män’. Men det är enskilda människor som drabbas – enskilda kvinnor 

som får lägre lön än sina manliga kollegor, och enskilda män som hånas för att de vill vara 

pappalediga.”
96

 

 

I de två sistnämnda artikulationerna är det jämställdhetspolitik som antas vara lösningen på de 

existerande ojämlikheterna, men i könsmaktsordningsdiskursen räcker inte detta. Istället 

måste genussystemet brytas och dikotomin man/kvinna försvinna. 
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”Trots en ambitiös jämställdhetspolitik kvarstår könsorättvisorna på område efter område. […] 

Den svenska jämställdhetspolitiken måste därför förändras i feministisk riktning.”
97

  

9.8 Könsmaktsordning eller diskriminering? 2006 

2002 fanns en öppen antagonism mellan en liberalfeministisk diskurs som konstrueras runt 

tecknen diskriminering och lika möjligheter och en könsmaktsordningsdiskurs, där kvinnor 

som grupp och ett kollektivt förtryck är centrala tecken. 2006 artikuleras en maktförståelse av 

jämställdhetsproblematiken mellan könen av samtliga partier, utom kristdemokraterna och 

miljöpartiet.  

 

”Mot kapitalets makt ställer vi socialism, mot patriarkatets makt ställer vi feminism.”
98

 

 

”Vi socialdemokrater vägrar acceptera mäns överordning och kvinnors underordning i 

samhället.”
99

 

 

”Maktfördelning måste förändras så att kvinnor – också i praktiken – ges samma rättigheter och 

därmed möjligheter som män.”
100

 

 

”Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att utvecklas, vilket förutsätter frihet från system som 

konserverar fördelningen av makt och resurser ur ett könsperspektiv.”
101

 

 

Det råder konsensus om att alla former av diskriminering är oacceptabelt, av såväl kön, 

etnicitet, sexuell identitet etc. Dock försvinner kvinnor som en grupp med gemensamma 

intressen – från att 2002 varit ett mer explicit förtryck som drabbar just kvinnor som kollektiv. 

I 2006 års material artikulerar de borgerliga partierna en jämställdhetsproblematik där tecknet 

vardagsmakt är centralt. Vardagsmakt konstrueras genom att sättas i relation till att olika 

kvinnor i olika familjer kräver olika lösningar, om det nu är att starta företag, att välja 

barnomsorg eller att välja att inte städa. Denna konstruktion av makt är således en 

liberalfeministisk konstruktion, där det är individer som utövar makt över andra eller att 

individer saknar makt. I en radikalfeministisk diskurs hade elementet makt snarare givits 

betydelse genom att gruppen män utövar makt över gruppen kvinnor.  

9.9 Förändringar Könsmaktsordning eller diskriminering? 2002-2006 

2002 finner vi en öppen antagonism mellan en liberalfeministisk diskurs och en 

könsmaktsordningsdiskurs, något som är mindre tydligt 2006. Tecknet kvinnor som grupp 
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fyller inte jämställdhet med betydelse 2006. Det gör däremot tecknet makt som 2006 

konstrueras kring individen och familjen – en liberalfeministisk diskurs. Det blir mer makt, 

men mindre könsmakt.  

10. Sammanfattning och slutdiskussion 
Vi har undersökt vilken mening som tillskrivs begreppet jämställdhet av riksdagspartiernas 

valplattformar valrörelserna 2002 och 2006. Detta gjorde vi för att se om, och i så fall hur, 

innebörden har förskjutits under perioden. 

Tidigare forskning menar att svensk jämställdhetsdiskurs är tydligt konstruerad av en 

könsmaktsordningsdiskurs och vår förförståelse var att detta har förändrats. Vår bild av 

valrörelsen 2006 var att jämställdhetsdiskussionen i princip var obefintlig samt att inget parti i 

någon större utsträckning artikulerade frågor som rörde jämställdhet. Vi ansåg också att 

jämställdhetsdiskursen gått från att vara mer radikalfeministiskt präglad till att 2006 få ett mer 

liberalfeministiskt innehåll. Resultatet blev delvis ett annat än vad vi trodde, det handlade 

snarare om att begreppet jämställdhet fyllts med en ny mening, inte att begreppet försvunnit. 

Denna diskursförändring har också gått mot en mer konservativ diskurs. 

Vår undersökning har identifierat jämställdhet som det centrala begreppet. Eftersom det 

ges många olika betydelser såg vi begreppet som en flytande signifikant och utifrån den 

identifierade vi tre nodalpunkter där olika feministiska diskurser förde en diskursiv kamp om 

vilken mening som jämställdhet skulle ges. Nodalpunkterna var de samma under båda 

valrörelserna och jämställdhetens mening var således diskursivt relaterad till Gränsen mellan 

det offentliga och privata, Våld, samt Könsmaktsordning eller diskriminering? Vi fann 

däremot inte en diskursiv fixering av jämställdhetens mening då det skett förskjutningar av 

betydelse inom alla tre nodalpunkterna. 

Gränsen mellan vad som ses som privat jämställdhet och vad som inte gör det har luckrats 

upp. I valrörelsen 2002 stod den stora antagonismen mellan diskurserna mellan huruvida den 

jämställdhetsproblematik som återfanns på andra områden även skulle tillämpas i den privata 

sfären. Den ena diskursen präglas av en socialistisk radikalfeminism som fyllde 

jämställdhetsbegreppet med en maktanalys, medan den andra, mer konservativa, diskursen 

inte såg arbetsfördelning i hemmet som en jämställdhetsfråga. 2006 ser vi en 

diskursförskjutning där gränsen mellan privat och offentligt suddats ut hos de borgerliga 

partierna och miljöpartiet, dock utan att jämställdhetsbegreppet fått en mer feministisk 

innebörd – istället ges det mening i kontexter där element som familj och livspussel figurerar.  
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Kring nodalpunkten Våld finns en fixerad diskurs där våld i det privata är en politisk fråga 

och något alla kvinnor kan utsättas för. Förskjutningen som skett mellan valrörelserna är att 

hos de partier där den radikalfeministiska diskursen var som starkast 2002 försvagades den 

under 2006, samtidigt som elementet makt har fått en stabil relation till nodalpunkten Våld 

hos alla partier.  

Under vår tredje nodalpunkt Könsmaktsordning eller diskriminering? såg vi att 

diskussionerna som 2002 kretsat kring diskriminering och lika möjligheter försköts till en 

maktförståelse av jämställdheten mellan könen. Kvinnor som grupp med gemensamma 

intressen och diskussionen kring ett kollektivt förtryck som fanns i valrörelsen 2002 försvann 

och ersattes av en jämställdhetsproblematik som behandlade den enskilda kvinnan i familjen 

och vardagspusslet snarare än kvinnor som kollektiv. Konsensus rådde om att alla former av 

diskriminering är oacceptabelt, men att problemet med diskriminering är något individuellt 

och något det finns individuella lösningar på såsom att välja barnomsorg, starta företag eller 

slippa hemarbete.  

Ovanstående innebär att begreppet jämställdhet, från att ha fyllts med en tolkning där 

ojämnlikhet råder mellan gruppen män och gruppen kvinnor beroende på en 

könsmaktsordning, till att 2006 ges betydelsen att jämställdhet är något som regleras på en 

frivillig basis mellan individen mannen och individen kvinnan inom familjen. Det gäller 

familj, arbetsliv, våld och diskriminering. Jämställdhetsdiskursen går från att ha en 

socialistisk radikalfeministisk utgångspunkt 2002 till en mer liberalfeministisk och 

konservativ tolkning 2006.  

Med ovanstående sammanfattning har vi besvarat den frågeställning vi gick in i 

undersökningen med: Vilken mening ger riksdagspartierna åt jämställdhet under valrörelserna 

2002 och 2006? Råder det antagonism eller konsensus i de två diskursordningarna? Har det 

skett förändringar mellan de två valen, i så fall vilka? 

Om vår undersökning hade haft utrymme för ett större material hade kanske våra resultat 

blivit annorlunda, då det finns fler aktiva aktörer i de respektive diskursordningarna – 

exempelvis massmedia. Det hade varit intressant att göra en sådan studie. Andra angreppssätt 

hade kunnat ge andra resultat, i det här fallet hade det varit särskilt intressant att utifrån ett 

mer problematiserande synsätt på kön analysera förskjutningen kring jämställdhetsdiskursen, 

exempelvis genom en queerteoretisk eller intersektionell analys.  

Då vi hösten 2006 fick en ny regering vars definition av jämställdhetsbegreppet är mer 

liberalfeministiskt och konservativt än tidigare regering väcker det frågor som: Vilken form 

av jämställdhetspolitik kommer vi se i framtiden? Kommer det nya jämställdhetsbegreppet 
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innebära att den svenska välfärdsstaten kommer att gå mot en, för att tala utifrån Esping-

Andersens typologi, mer konservativ välfärdsstat där familjen får en allt mer central roll? 

Innebär den nya jämställdhetsdiskursen att jämställdhetspolitiken inte längre fokuserar på att 

gruppen kvinnor och gruppen män ska vara jämt ställda, utan en politisk praktik som låter 

individen definiera sin egen jämställdhet efter någon allmän trivselnivå?  

Slutligen kan vi inte låta bli att fråga oss om den nya radikalfeministiska praktiken blir att 

skramla ihop till Margareta Winbergs enkelbiljett hem från Brasilien?  
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