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Abstract 
The public individual, the private family – a gender equality paradox? 

A discourse analysis of the governmental labour- and family policy  

Author: Linnéa Björnstam and Jennie K Larsson 

This paper takes it points of departure in a gender equality perspective and the perceived 

paradox between the governmental labour market policy and family policy. The first policy 

area has the aim to put people to work, whereas the other introduces a reform, 

vårdnadsbidraget, that point in the opposite direction. Which are the problem representations 

within the two policy areas and are the problem representations concordant or contradictive?  

From a constructivist perspective, langue is closely related to power through defining and 

ascribing meaning to reality. Drawing on political documents, speeches and articles 

formulated within the government, this paper analyzes problem representations through the 

use of discourse analysis and feminist political theory. 

The main conclusion of this paper is that there are contradictions within the problem 

representations, both within and between the two policy areas. The most significant 

contradiction is that gender equality within labour market policy is formulated around the 

individual, whilst in family politics it is based on the family as a unit.  

Key words: Gender equality, labour market policy, family policy, discourse analysis, feminist 

political theory 
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1. Inledning och problemformulering 

Hösten 2006 röstade det svenska folket fram den första borgerliga regeringen sedan 1990-

talet. Allians för Sverige, bestående av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna, 

centerpartiet samt kristdemokraterna, gick till val på ett gemensamt valmanifest och en 

gemensam politik. Trots att regeringen består av fyra partier vars analyser av jämställdhet och 

feminism kanske inte alltid är de samma, måste de i den nuvarande koalitionsregeringen enas 

om en gemensam politik och gemensamma policys, i jämställdhetsfrågor såväl som inom 

andra områden.  

Jämställdhetspolitiken i Sverige har till stora delar handlat om kvinnors möjlighet till egen 

försörjning genom förvärvsarbete och det är genom familjepolitiken och 

arbetsmarknadspolitiken som strävan efter målet främst har organiserats. Sedan 1970-talet har 

arbetsmarknadspolitiken utgjort navet för den svenska jämställdhetspolitiken och 

familjepolitiken har ofta konstruerats i samspel med arbetsmarknadspolitiken.
1
  

Även i det material som den då blivande alliansregeringen gick till val på hösten 2006 

samspelar jämställdhet med arbetsmarknads- och familjepolitik: 

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.
2
 

Det är också inom arbetsmarknadspolitiken som regeringen, sedan de tillträtt, genomfört de 

mest genomgripande reformerna, till exempel förändrat reglerna för 

arbetslöshetsförsäkringen, omstrukturerat de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna samt infört 

skatteavdrag på inkomst av arbete. När regeringen pratar om en ökad jämställdhet mellan män 

och kvinnor är det i första hand kring kvinnors möjlighet till att förena arbetsliv med 

hemarbete som diskussionen kretsar, men också om att kvinnor i större utsträckning ska starta 

egna företag för att nå en starkare position på arbetsmarknaden. Reformerna i 

arbetsmarknadspolitiken syftar framför allt till att människor ska arbeta.  

                                                           

1
 Se till exempel: Hirdman, Yvonne (2001) Med kluven tunga, LO och genusordningen. Stockholm: Atlas s. 3-

16, Lindvert, Jessica (2002) Feminism som politik. Umeå: Borea Bokförlag s. 227-232, SOU 2005:66. Makt att 

forma samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål. Stockholm: Fritzes s. 39-45, 147-148, 

Klinth, Roger (2002) Göra pappa med barn. Umeå: Borea Bokförlag s. 168 
2
 Allians för Sverige (2006) En familjepolitik för mer valfrihet, ökad jämställdhet, större mångfald i skolan och 

barnomsorgen och mer tid för barnen s. 8 
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Men när detta sätts i relation till regeringens familjepolitik skymtar en paradox. De 

familjepolitiska reformer som genomförs presenteras som reformer för att öka jämställdheten 

och förbättra kvinnors position på arbetsmarknaden. Samtidigt införs det så kallade 

vårdnadsbidraget, en reform som uppmuntrar föräldrar att stanna hemma med barn istället för 

att yrkesarbeta.  

Denna motsättning har väckt vår nyfikenhet, att regeringen samtidigt som de genomför 

genomgripande förändringar för att det svenska folket ska arbeta mer, lanserar en reform som 

uppmuntrar till det motsatta. Hur går detta ihop? Är synen på jämställdhet i familjepolitiken 

förenlig med den syn på jämställdhet som finns i arbetsmarknadspolitiken?  

2. Syfte och frågeställning 

Uppsatsen handlar om hur den borgerliga regeringen ser på jämställdhet inom 

arbetsmarknads- och familjepolitiken. Det övergripande syftet är att utifrån vårt teoretiska och 

metodologiska ramverk analysera de problemrepresentationer som ligger till grund för 

regeringens syn på jämställdhet inom de två politikområdena och hur dessa samspelar. 

Uppsatsens centrala frågeställning består av två element: 

Vilka problemrepresentationer av jämställdhet finns i regeringens arbetsmarknads- och 

familjepolitik? Är representationerna i framställningen motstridiga eller samstämmiga?  

Den första delen syftar till att analysera problemrepresentationerna av jämställdhet i de två 

politikområdena var för sig. Utifrån den första analysen besvarar vi den andra delen genom att 

diskutera om representationerna är samstämmiga eller motstridiga.  

3. Tidigare forskning 

Som nedanstående forskning visar har jämställdhetsfältet i svensk politik till stor del 

organiserats kring arbetsmarknadspolitiken i den offentliga sfären och familjepolitiken i den 

privata sfären, den sistnämnda som en förutsättning för den förstnämnda. Det är centralt för 

att förstå hur tätt sammanflätande dessa två politikområden är, något som historien kastar ljus 

över. I uppsatsen avgränsar vi politikområdena till de målsättningar som politiskt beslutas för 

ett politikområde och de åtgärder som beslutas av regeringen för att uppnå dessa. Nedan 

diskuterar vi också tidigare statsvetenskaplig forskning som studerat jämställdhet som 

begrepp och hur begreppets kontextualitet ger olika förutsättningar för jämställdhetspolitiken. 
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Christina Florin och Bengt Nilsson menar att det under 1960- och 1970-talet sker en 

ideologisk förändring i synen på könens relationer. Under en historiskt kort period förändras 

Sverige från ett enförsörjarsystem till ett tvåförsörjarsystem där kvinnors plats på 

arbetsmarknaden blev en självklarhet. Florin och Nilsson väljer att kalla detta skeende för 

”något utav en oblodig revolution”.
3
 Med Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) kampanjer som 

organisatorisk mitt skedde en radikal förändring där kvinnor blev en självklar del av 

arbetskraften. Förändringen förklarar författarna med att det i hela den politiska basen – 

vetenskap, arbetsmarknadens parter, byråkratin, politiska partier, medier etc. – fanns 

policyentreprenörer som pratade ett gemensamt språk som ledde till en policyförändring på 

flera ställen samtidigt. Det gemensamma språket var en diskursförändring, från att ha sett 

könen som biologiskt olika betraktades könens relation nu som skapade roller och det var 

genom arbete som kvinnan skulle göras fri från sitt beroende av mannen. Begreppet 

könsroller introducerades
 
och blev en del av den politiska terminologin.

4
 Runt förändringen 

fanns politisk enighet mellan socialdemokrater och liberaler, eventuella konflikter maskerades 

och riktningen var gemensam för aktörerna vilket också blev en del av framgången.
5
 

Jämställdhetsbegreppet fick fäste i språket, något som enligt Florin och Nilsson kan förklaras 

med dess tandlöshet. 

Det var klassöverbryggande och lät lite lagom ofarligt och kunde fungera på samma sätt som 

folkhemsbegreppet hade gjort på sin tid – det kunde maskera underliggande konflikter så de 

blev hanterbara. Det uttryckte ingen maktrelation och var okroppsligt – det hade inga sexuella 

undertoner – könen skulle bara ställas sida vid sida som två abstrakta varelser, symboler eller 

idealtyper.
6
 

Yvonne Hirdman har i Med kluven tunga – LO och genusordningen problematiserat samma 

tidsperiod som Florin och Nilsson, men fokuserat på LO:s roll. Hirdmans teoretiska 

perspektiv skiljer sig från ovanstående och hon menar att förändringar i relationen mellan 

könen är en förändring av det hon kallar för genuskontrakt. Med genuskontrakt menar 

Hirdman de praktiker och tankekonstruktioner som reglerar relationen mellan män och 

kvinnor. I genuskontraktet finns stereotypa föreställningar om könen som återspeglas i 

politiska beslut och praktiker.
7
 Under 1960- och 70-talet sker en förändring av 

genuskontraktet som ligger till grund för de politiska besluten. När jämlikhet och jämställdhet 

                                                           

3
 Florin, Christina och Nilsson, Bengt (2000) Något som liknar en oblodig revolution: Jämställdhetens 

politisering under 1960- och 70-talen. Umeå: Jämställdhetskommittén vid Umeå universitet s. 26 
4
 Ibid. s. 33, s. 80 

5
 Ibid. s. 35 

6
 Ibid. s 9-10 
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ska uppnås är kvinnor som förvärvsarbetskraft det viktigaste politiska målet, och för det krävs 

en familjepolitik som möjliggör förvärvsarbete. Med utbyggnaden av den offentliga sektorn 

skapas en arbetsmarknad för kvinnor som möjliggör deras förvärvsarbete, både genom att 

skapa arbetstillfällen och barnomsorg. Hirdman menar att det blev fundamentet för ett nytt 

genuskontrakt där könen på arbetsmarknaden hålls isär och den manliga normens genuslogik 

kunde fortsätta råda eftersom kvinnors självklara roll som ansvarig för hem och barn aldrig 

ifrågasattes. Samtidigt kunde kvinnors och mäns arbetsvillkor fortsatt skilja sig åt genom en 

könsuppdelad arbetsmarknad.
8
  

Även Roger Klinths analys av männens roll i jämställdhetspolitiken kan knytas till 

genuskontraktet. Precis som att jämställdhetspolitiken har fokuserat på att kvinnor ska arbeta, 

har den strävat efter att fler män ska ta del av arbetet med hem och barn. Klinth använder i sin 

avhandling Göra pappa med barn begreppet ”pappapolitik” för att beteckna den politiska 

ambitionen att via föräldraförsäkringen få mäns relation till barn och familj att förändras. 

Visionen om den dubbla emancipationen har varit en utgångspunkt i den svenska 

jämställdhetspolitiken. Dock ser Klinth att de politiska processer som format konstruktionen 

av föräldraförsäkringen bygger på en logik där kvinnor och män värderas olika som föräldrar 

och kvinnans huvudansvar markeras. Istället för att männens ansvar blivit en del av politiken, 

har den snarare bidragit till att markera deras handlingsutrymme.
9
 Trots att män innefattas i 

jämställdhetsdiskursen, skiljer sig deras sociala praktik från kvinnornas. 

Paulina de los Reyes kritiserar Hirdman och andra svenska forskare för att inte 

problematisera det faktum att kvinnor inte kan ses som en enhetlig grupp. Precis som att 

invandrade svenskar inte ges kön som arbetskraft problematiseras inte heller att kvinnor har 

en klass eller etnicitet, det ses som två separata berättelser vilket också påverkar hur grupper 

konstrueras i formulerandet av policys.
10

  

De teoretiska diskussionerna om kvinno- och genushistorisk forskning har präglats av en 

dikotom syn på genusrelationerna.[…] Därför kan man konstatera att studier om hur 

kvinnlighet och könshierarkier formas i arbetsliv och samhälle explicit eller implicit har utgått 

                                                                                                                                                                                     

7
 Hirdman s. 3-16 

8
 Ibid. s. 394 

9
 Klinth s. 167-170 

10
 de los Reyes, Paulina (2000) ”Folkhemmets paradoxer. Genus och etnicitet i den svenska modellen”, 

Kvinnovetenskaplig tidskrift 
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från att Sverige är ett etniskt homogent land. En följd av detta är en historieskrivning som 

(hittills) reproducerar föreställningar om ett ”oblandat” Sverige.
11

 

Jessica Lindvert genomför i Feminism som politik en studie av det hon kallar för 

genuspolitikens etablering i Sverige och Australien. Lindvert menar att det finns stora 

skillnader i vilka frågor som varit viktiga i politiseringen av könens relation, vilket kan 

förklaras av de två staternas olikhet. I en svensk välfärdsmodell blir genuspolitik ett område 

för omfördelning framförallt genom arbetsmarknaden, medan den i Australien har karaktären 

av erkännandepolitik. Hur politisering av könens relationer sker blir med andra ord en fråga 

om kontext och institutionella förutsättningar.
12

  

Drude Dahlerup menar att begreppet jämställdhet är ett i allra högsta grad flytande begrepp 

som ges olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det yttras. I den danska 

maktutredningen från 2002 gör Dahlerup en jämförande analys mellan diskursen kring 

jämställdhetspolitik i Sverige och Danmark, där hon menar att förståelsen av jämställdhet 

också sätter ramarna för de politiska handlingsalternativen. När exempelvis ojämställdhet 

förstås som en grundläggande maktskillnad blir den politiska handlingen strukturförändrande, 

när ojämställdhet förstås som fördomar som dröjt sig kvar så är den politiska konsekvensen 

attitydförändring och information. Den grundläggande förståelsen har en avgörande betydelse 

för den jämställdhetspolitiska praktiken och får konsekvenser i den förda politiken.
13

 

Dahlerup menar att det i svensk jämställdhetsdiskurs talas om icke-jämställdhet som en 

maktordning mellan könen, detta till skillnad mot den danska jämställdhetsdiskursen där 

jämställdhet i princip anses vara uppnådd, kanske är det till och med så att kvinnor har mer 

makt än män?
14

 

                                                           

11
 de los Reyes, Paulina, Molina, Irene och Mulinari, Diana (red) (2002): Maktens (o)lika förklädnader – kön 

klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige Stockholm: Atlas s. 35 
12

 Lindvert, Jessica (2002) Feminism som politik. Umeå: Borea Bokförlag s. 227-232 
13

 Borchorst, Anette (red.) (2002) Kønsmakt under forandring. Köpenhamn: Hans Reitzels Forlag s 229-230 
14

 Borchorst, Anette & Dahlerup, Drude (red.) (2003) Ligestillingspolitik som diskurs og praksis. Fredriksberg: 

Samfundslitteratur s. 18-19 
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4. Teorier 

4.1 Inledning 

Jämställdhet är ett begrepp som kan fyllas med olika innebörd och olika tolkningar beroende 

på kontext, tid, avsändare och mottagare. För att kunna analysera representationer av 

jämställdhet är det nödvändigt att göra detta inom en feministisk analysram. 

Jämställdhetsbegreppet går inte att likställa med feminism, då feminism till skillnad från 

jämställdhet är politisk teori. Representationer av jämställdhet kan däremot härledas ur 

feministiska teorier.  

Vid valet av teorier har vi förhållit oss till de skiljelinjer som är signifikanta i feministisk 

teoribildning. Dessa skiljelinjer har uppstått till följd av teoriutveckling. Utifrån de 

feministiska skiljelinjerna och de teorier som företräder dem har vi även definierat olika syn 

på jämställdhet. 

Den första skiljelinjen vi använder oss av är gränsen mellan det offentliga och det privata, 

det vill säga var den politiska gränsen för åtgärder och beslut för att uppnå jämställdhet går. 

Den andra skiljelinjen handlar om synen på maktutövning. Gränsen går mellan de teorier som 

ser en strukturell maktutövning i relationen mellan könen och de som menar att maktutövning 

sker mellan individer, eller över huvud taget inte existerar. Slutligen finns en senare 

formulerad inomfeministisk kritik där den tidigare självklara synen på kön och kategorin 

kvinna problematiseras utifrån ett postmodernt och ofta postkolonialt samt queerteoretiskt 

perspektiv. Denna tredje skiljelinje är en kritik av de teoribildningar som vi redogör för under 

de två första skiljelinjerna. Den postmoderna feminismen har kommit till bland annat genom 

att de ovanstående teoriernas definitioner av jämställdhet och kvinna har ansetts vara 

exkluderande. Även synen på makt kritiseras, då den anses vara statisk. För att analysera 

representationer av jämställdhet och vem som innefattas i dem är de teorier som ryms under 

den tredje skiljelinjen nödvändiga för vår undersökning. 

4.2 Politikens gränser 

Den strikta skiljelinjen mellan offentligt och privat är en vattendelare mellan olika 

feministiska teoribildningar. Detta kan förstås ur den liberala övertygelsen om att frihet och 

det goda livet främst finns i den privata delen av livet och engagemang i civilsamhället samt 
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att politikens främsta uppgift är att skydda individens personliga frihet inom civilsamhället.
15

 

Socialistisk feminism problematiserar, liksom liberalfeministen, inte heller den privata sfären, 

medan radikalfeminismen och socialistisk radikalfeminism menar att det som sker i det 

privata, framförallt i familjen, måste politiseras för att kvinnan ska kunna befrias från 

förtryck. Utifrån en konservativ hållning där familjen är en enhet, diskuteras inte det privata 

alls. Susan Møller Okin menar att den liberala synen på politik har dragit en skarp gräns 

mellan den privata och den offentliga sfären. Den privata sfären, som består av exempelvis 

obetalt arbete som ansvar för hem och barn, har kodats som kvinnlig. Den offentliga sfären, 

där betalt förvärvsarbete och politiska beslut befinner sig, har kodats som manlig. Samhället 

och politiken har dikotomt organiserats utifrån denna skiljelinje, där det som kvinnor gör i det 

privata har förblivit icke-politiskt och grundlägger en maktordning mellan könen där kvinnors 

erfarenheter och krav saknar en politisk arena att artikuleras utifrån. Enligt Okin är det 

nödvändigt att tydliggöra individen i familjen för att kunna bryta dikotomin, familjen ska inte 

längre ses som en enhet, utan en grupp sammansatt av individer.
16

  

I vår undersökning är denna skiljelinje viktig för att se var politikens gränser går i de 

representationer av jämställdhet som vi undersöker.  

4.3 Maktutövning eller inte? 

Denna andra linje delar feminismen i två delar. Den första delen anser att skillnader i kvinnor 

och mäns livsvillkor är en effekt av strukturell maktutövning mellan de två grupperna. Den 

andra delen ser inte att det finns en relation mellan könen som grupper, utan ser skillnader 

som en form av diskriminering som sker mellan individer. Denna linje representeras i vår 

undersökning av liberalfeminismen. Inom den strukturella synen på ojämlika relationer 

mellan könen finns en mängd olika teorier, och vi använder vi oss av teorin om genussystemet 

då det är den mest utvecklade. Inom den icke-strukturella synen har det inte skett samma 

teoriutveckling. 

Teorin om genussystemet har utvecklats av Yvonne Hirdman och är en strukturell förståelse 

av hur maktordningen mellan könen ständigt produceras och reproduceras av två 

sammanflätade logiker. Den första, logiken om könens isärhållande, innebär att det som 

konstrueras som manligt inte är kvinnligt och tvärtom, att vår förståelse av könen bygger på 

att dessa hålls isär och inte kan blandas. Den andra logiken, den manliga normens primat, 

                                                           

15
 Kymlicka, Will (2002) Contemporary political philosophy. Oxford: Oxford University Press s. 388ff 

16
 Phillips, Anne (red.) (2004) Feminism & Politics. Oxford: Oxford University Press s. 116ff. 
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innebär att det i isärhållandet finns en maktordning där det manligt kodade erhåller normstatus 

och det kvinnligt kodade betraktas som avvikande. Genussystemet är historiskt föränderligt 

och det som i en viss kontext betraktas som kvinnligt kan i en annan betraktas som manligt. 

Varje specifik historisk kontext formulerar en uppsättning regler och normer för könens 

relation – genuskontrakt. Genuskontraktet utgör ett strukturellt fundament för hur samhället 

organiseras, när genuskontraktet förändras så förändras också samhället och tvärtom. 

Förändringar av genuskontraktet sker under historiska perioder av integrering mellan könen, 

där genussystemets logiker så småningom framtvingar en genuskonflikt som återställer 

ordningen.
17

  

Denna skiljelinje används i undersökningen för att analysera vilken syn på makt som ryms i 

representationerna samt om kvinnor och män tillskrivs olika positioner i representationerna av 

jämställdhet. 

4.4 Syn på jämställdhet 

Ur den feministiska teoribildning som ligger till grund för de två skiljelinjerna ovan, kan fem 

olika jämställdhetssyner identifieras. Dessa olika syner på jämställdhet går alla att placera på 

någon sida av de gränser som skiljelinjerna ovan drar. De är också sprungna ur 

huvudriktningar i den feministiska tanketraditionen.
18

 Som framgår av namnen är tre stycken, 

konservativ jämställdhetssyn, liberal jämställdhetssyn samt socialistisk (marxistisk) 

jämställdhetssyn, vidareutvecklingar av existerande politiska ideologier. Radikalfeministisk 

syn på jämställdhet är en reaktion på de tre nämnda feminismerna medan socialistisk 

radikalfeminism är en ytterligare utveckling av både radikalfeminismen och den socialistiska 

feminismen. Vi har utvecklat jämställdhetssyner för att sammanföra feministisk teori med 

politisk ideologi, då det ger en djupare analys av politiskt material än om vi enbart använt oss 

av de två skiljelinjerna ovan. Vi använder oss av de jämställdhetssyner som presenteras nedan 

för att analysera regeringens problemrepresentationer. 

4.4.1 Konservativ jämställdhetssyn 

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

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

vardagsliv och är inte en politisk företeelse som kräver inblandning av statliga beslut, utan 

                                                           

17
 Hirdman, Yvonne (2001) Genus – de stabilas föränderliga former. Andra upplagan. Malmö: Liber s. 129-130 

18
 Gemzöe, Lena (2002) Feminism, Stockholm: Bilda Förlag s. 30 
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något som familjen själv ska styra över.
19

 Det finns inte samma fokus på frihet som hos 

liberalerna och inte samma tro på kvinnor och mäns likhet – synen på kön kan sägas vara mer 

essentiell och det som antas vara biologiska självklarheter problematiseras inte. Då olikheter 

ses som självklara är inte dessa en effekt av maktutövning. Genom att utgå från den 

idealmodell som välfärdsforskaren Gösta Esping-Andersen mejslat ut och betecknar som 

konservativ, kan vi konstruera en jämställdhetssyn där familjen ses som en enhet och där 

staten inte ska reglera arbetsfördelning, barnomsorg och annat som ses som ‟opolitiskt‟.
20

 Den 

konservativa modellen bygger också på ett enförsörjarsystem. Familjen utgör ett av 

samhällets fundament.
21

  

4.4.2 Liberal jämställdhetssyn 

Den liberala synen på jämställdhet kan förstås utifrån liberalfeministisk teori. 

Liberalfeminismen anser att kvinnan ska betraktas som fullvärdig medborgare med samma 

demokratiska fri- och rättigheter som mannen. Utifrån liberalistisk filosofi framhävs varje 

individs fri- och rättigheter. Historiskt sett har liberalfeminismen främst kämpat för att ge 

kvinnor tillträde till den offentliga sfären.
22

 De frågor som idag dominerar den 

liberalfeministiska diskursen och den liberala jämställdhetssynen rör framförallt frågor om 

politisk representation i parlament, partier och näringslivsstyrelser, lagstiftning mot 

könsdiskriminering i arbetslivet samt annan jämställdhetslagstiftning. Kvinnor utsätts för 

diskriminering på grund av sitt kön och en kvinna tävlar därför inte på samma premisser som 

män om t.ex. positioner i näringslivet. Dock är det inte diskriminering om det finns en könslig 

skillnad som rättfärdigar separata sfärer för kvinnor och män, till exempel vad det gäller 

separata toaletter på offentliga platser.
23

 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.
24

 Olikheter i män och kvinnors livsvillkor 

förklaras som en rest från en historisk utestängning av kvinnor och inte som något strukturellt. 

Trots det senaste seklets framgångar vad gäller politiska fri- och rättigheter så kritiseras 

liberalfeminismen för att inte se att det finns en maktordning där kvinnan är underställd 

                                                           

19
 Wendt Wendt Höjer, Maria & Åse, Cecilia (2003) Politikens paradoxer – En introduktion till feministisk 

politisk teori. Lund: Academia Adacta s.38-39 
20

 Esping-Andersen, Gösta (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge: Polity Press 
21

 Sainsbury, Diane (red.) (1997) Gendering Welfare States. London: Sage s.12ff 
22

Bryson, Valerie (2003) Feminist Political Theory – An Introduction – Second Edition. New York: Palgrave 

Macmillan s. 153ff 
23

 Kymlicka s. 378-386 
24

 Gemzöe s. 31-38 
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mannen. Även om alla kvinnor har vunnit på kampen om lika rösträtt och grundläggande 

juridiska och politiska rättigheter så har detta inte upphävt maktordningen mellan könen.
25

  

4.4.3 Socialistisk (marxistisk) jämställdhetssyn  

Idag har den socialistiska (marxistiska) feminismen inte så många anhängare, men dess tankar 

har på ett avgörande sätt präglat 1900-talets socialistiska rörelser och kan även framträda i 

representationen av jämställdhet i olika politiska utsagor.
26

 Enligt marxismen finns det inget 

specifikt kvinnoförtryck utan det existerar endast som en aspekt av klassförtryck; marxismens 

antagande är att kvinnors frigörelse kommer att ske parallellt med arbetarklassens frigörelse. 

Som följd av klassförtryckets försvinnande upphör även olikheten mellan könen. Den 

socialistiska feminismen problematiserar inte den privata sfären.
27

 

4.4.4 Radikalfeministisk syn på jämställdhet 

Denna syn på jämställdhet är en reaktion på liberalfeminismen som kritiserades för att inte se 

att kvinnor förtrycks på grund av sitt kön och för att blunda för vad som sker i den privata 

sfären. Radikalfeminismen är även den feministiska teori och jämställdhetssyn som inte har 

sin grund i en politisk ideologi, eller med radikalfeministisk terminologi: en teori som inte har 

sin grund i ideologier formulerade av och för män. 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. Genom att alla kvinnor är utsatta för 

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

som är konstruerat kring mäns överordning som ger dem makt över kvinnor. För att förstå hur 

patriarkatet verkar är begreppet ‟Det privata är politiskt‟ centralt. Genom att se att män som 

kollektiv 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 som är privat och 

vad som är politiskt i en radikalfeministisk analys upphör att existera. 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.
 
Patriarkatet måste krossas. Inom radikalfeminismen finns två grenar kring synen på 
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 Ibid s. 42-45 

26
 Vi väljer här att kalla denna jämställdhetssyn och feministiska teoribildning för socialistisk, även om den i 
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27
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kön: den tidiga och essentiella samt en senare och konstruktivistisk syn. Gemensamt för dem 

båda är att de relaterar synen på kön till analysen av patriarkatet.
28

  

4.4.5 Socialistiskt radikalfeministisk jämställdhetssyn 

Den jämställdhetssyn som artikuleras utifrån denna ståndpunkt har sin grund i den 

socialistiska radikalfeminismen. Denna kom till som en kritik av den traditionella marxismens 

idé om att kvinnoförtrycket är en följd av en ekonomisk klassojämlikhet. Kvinnor upplevde 

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. Uppbyggnaden av en fungerande barnomsorg och offentlig sektor har varit en av dess 

främsta lösningar för att gynna kvinnans intåg på arbetsmarknaden.
29

 

4.5 Postmodern feminism – en inomfeministisk kritik 

De postmoderna, eller socialkonstruktivistiska, feministerna riktar en kritik mot det de kallar 

för ståndpunktsfeminism, att det inom feminismen skulle finnas en objektiv sanning som allt 

förtryck kan förklaras utifrån. Här finns också vår tredje skiljelinje. Patriarkatsteorin är inte 

den enda struktur som kan förklara mäns förtryck av kvinnor.
30

 Redan på 1960-talet 

kritiserade svarta feminister de vita feministerna som dominerat debatten för att göra hudfärg 

till ett eget politiskt område istället för att se det som en del av den feministsiska kampen. De 

vita feministernas priviligerade position gjorde att icke-vita feminister tvingades välja mellan 

en vit feministisk kamp eller en svart frihetskamp som i första hand gynnat svarta män.
31
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Den postmoderna feminismen ser kön som diskursiva konstruktioner, inte biologiska eller 

essentiella självklarheter. Judith Butler menar att kön är en alltigenom diskursiv konstruktion, 

vi kan varken förstå kroppar eller dess könade egenskaper utan att de föregås av en diskursiv 

tolkning.
32

 Det är vår uppfattning om kön som bestämmer hur vi tolkar verkligheten och inte 

verkligheten som bestämmer vår tolkning.
33

 Begreppet jämställdhet har i den postmoderna 

synen på feminism kritiserats, bland annat av Ulrica Dahl som menar att jämställdhet 

förutsätter att den främsta maktordningen är den mellan könen och att det bidrar till att befästa 

heterosexualitetens position som det normala och att ytterligare cementera olikheterna mellan 

män och kvinnor.
34

 

Att kategorisera kvinnor som en enhetlig grupp är enligt postmodern teori ett maktutövande 

i sig då det osynliggör att kvinnor även har en klasstillhörighet och etnicitet. Chandra Talpade 

Mohanty kritiserar västerländska feminister för att konstituera kvinnor som en homogen 

grupp utifrån sociologiska och antropologsiska generaliseringar som förenas av att kvinnor 

som grupp utsätts för ett enhetligt förtryck – ett etnocentriskt synsätt som blundar för andra 

maktasymmetrier och som skapar en falsk analytisk kategori.
35

 Genom att se kvinnor som en 

universell och homogen kategori riskerar vi tro att jämställdhet är något konstant och mätbart. 

Iris Marion Young menar att individer är sammansatta av flera lika grupptillhörigheter som 

inte är heterogena eller koherenta, vilket också gör det omöjligt att se kvinnor som ett 

enhetligt socialt kollektiv, något som feminister traditionellt gjort. Det blir problematiskt att 

använda kön som en analytisk kategori utan att väga in andra maktassymetrier. Andra 

identiteter och grupptillhörigheter måste analyseras i samma kontext för att se vilka mindre 

synliga maktförhållanden som återfinns, annars riskerar vi att få en essentiell syn på kön och 

kultur.
36

 Den postmoderna forskaren Gayatri Chakravorty Spivak menar att vi måste vara 

medvetna om hur olika maktordningar opererar och interagerar med varandra i en och samma 

kontext.
37

  

Inom den svenska forskningen har de los Reyes utvecklat en kritik av genussystemet och 

tidigare feministiska teorier och menar att skilda livsvillkor inte enbart kan förklaras av 

ojämlika könsrelationer. Genom teorin intersektionalitet menar hon att det går det att se hur 
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kön, klass och etnicitet intervenerar och transformeras av andra maktrelationer. Istället för att 

reducera maktförhållanden till en struktur och en uppsättning relationer innebär en 

intersektionell analys en möjlighet att lösa upp gränserna mellan kategorierna för att se hur de 

i olika kontexter konstituerar varandra.
38

  

Genom diskursiva konstruktioner flätas makt och ojämlikhet in i ett ständigt skapande av 

nya markörer. Dessa markörer skapar en uppdelning mellan det som ses som normalt och det 

som avviker, mellan ‟vi och dom‟. Kön, klass och etnicitet är i denna förståelse inte fixerade 

kategorier utan sociala positioner som konstruerar både vi och dom.
39

 I konstruktionen av 

dessa positioner förekommer en kamp om tolkningsföreträde och handlingsutrymme där vi-

gruppens övertag inte är givet eller fixerat utan kan omförhandlas och förändras. För att förstå 

hur vi- och domgrupper konstrueras är det viktigt att väga in rörlighet, förändring, flexibilitet 

och det inbördes samspelet i specifika sammanhang.
40

 Genom att majoritetssamhället 

nedvärderar ‟de andra‟ kulturellt, har negativa bilder skapats av invandrade kvinnor. Dessa 

har fått ett stort genomslag och blivit till sanningar, som även påverkat kvinnornas egen 

självbild. De generella stereotyperna riskerar att bli starkare än konkreta fakta.
 41

 

Genom att förstå makt som något som utövas kontextuellt och intersektionellt, handlar 

maktutövningen inte om över- och underordning utifrån fasta positioner. Istället är det 

processer som skapar och upprätthåller maktrelationer mellan individer och grupper av 

individer. Makt kan inte konstitueras utan dikotoma föreställningar om likhet/olikhet. Men 

när det sker en överfokusering på en dikotom relation, såsom män/kvinnor, arbete/kapital eller 

invandare/svenskar osynliggörs de komplexa förhållanden som döljer sig bakom varje 

motsatspar och hur de konstrueras simultant över tid och rum.
42

 Det är också den 

övergripande kritiken som riktats mot ovanstående feministiska teorier – att könsdikotomin 

överskuggar alla andra relationer. 

I vår uppsats är den postmoderna feminismen en viktig analysram för att se hur olika 

grupper tillskrivs olika egenskaper i olika kontexter och för att kunna analysera regeringens 

representationer av jämställdhet och vem som omfattas av dem. 
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5. Metod 

5.1 Inledning 

Detta avsnitt innehåller en beskrivning av den metod vi har valt att använda i undersökningen. 

Här presenterar vi hur vi ser på policyanalys, redogör för diskursanalysen som teori och 

metod vilket följs av ett resonemang om hur vi förenar diskursanalys med policyanalys. 

Vidare diskuterar vi det valda materialet samt kritiken mot och svagheter med 

diskursanalyser. 

Det vi undersöker i uppsatsen är hur policyområdet jämställdhet artikuleras inom 

arbetsmarknads- och familjepolitiken och om artikulationerna rymmer motstridigheter eller 

om de är samstämmiga. En traditionell policyanalys hade gripit sig an problemet genom att se 

ojämställdhet som ett färdigdefinierat och därmed objektivt problem, där olika lösningar 

förespråkas utifrån politiska och ideologiska preferenser, men där problemet är detsamma. 

Med en sådan metod kan man inte se att problemet med ojämställdhet kan vara av olika 

karaktär beroende på vad som representeras som jämställdhet och att detta begrepp betyder 

olika saker beroende på vem som säger det. Carol Lee Bacchi menar att vad som betraktas 

som ett problem vid formulerandet av en policy inte är givet, istället menar hon att policys 

formuleras kring en tolkning av ett problem som kan ger olika representationer kontextuellt.
43

 

Genom att studera hur en policy formuleras eller föreslås menar Bacchi att vi kan se inom 

vilka ramar en diagnos ställs och hur en tolkning av vad som är respektive inte är problem 

görs.
44

 För begreppet jämställdhet i regeringens arbetsmarknads- och familjepolitik innebär 

det att vi här undersöker om problemrepresentationerna är samstämmiga eller motstridiga. 

Genom att undersöka hur regeringen identifierar problem och lösningar inom ovanstående 

områden kan vi få svar på vilken mening jämställdhet ges och hur det påverkar den politik 

och de policys som föreslås.  

När vi undersöker hur mening tillskrivs ett specifikt policyproblem innebär detta även att vi 

väljer bort andra metoder och teorier. Hade vi formulerat vår frågeställning annorlunda, hade 

en annan form av undersökning kunnat göras. Med institutionella teorier och metoder hade 

undersökningens fokus varit att analysera förändringar av regler och normer inom regeringens 

politik och vilka institutionella effekter det kan få. Det hade varit intressant att undersöka 
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arbetsmarknadspolitikens och familjepolitikens samspel utifrån det, men de institutionella 

teoriernas fokus på stabilitet och kontinuitet skulle kräva en empiri som spänner över längre 

tid än vi tidsmässigt och utrymmesmässigt har möjlighet till.
45

 Det institutionella 

angreppssättet skulle även innebära att fokus läggs på hur olika aktörer agerar inom 

institutionella ramar, medan vi har valt att undersöka hur regeringen som enhetlig aktör 

formulerar policys.
46

 Skulle vi stället välja en ideologianalys kunde vi få svar på hur de 

borgerliga partierna ideologiskt förhåller sig till olika feministiska idétraditioner, något som 

förvisso är intressant, men som inte kan användas för att besvara vår frågeställning. Idé- och 

ideologianalys utgår, precis som den traditionella policyanalysen, från hur våra föreställningar 

speglar en objektiv materiell verklighet och dess problem, medan vi intresserar oss för hur 

problem representeras.
47

  

Eftersom vi undersöker om representationerna av jämställdhet är samstämmiga eller 

motstridiga mellan de två valda politikområdena är en förening av diskurs- och policyanalys 

den metod som bäst kan hjälpa oss att besvara vår frågeställning. Genom att diskursivt 

analysera policys kan vi undersöka hur både problemet och dess lösning ingår i en 

konstruktion som vi enbart kan förstå som ett resultat av en diskursiv kamp om idéer och 

deras mening, som en uppsättning av argument och artikulationer som stödjer denna tolkning.  

5.2 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. 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips menar att den som tillämpar diskursanalys 

måste vara redo att acceptera ett ‟helt paket‟, det går inte att frikoppla metoden från den 

teoretiska förståelseramen.
48

 Teorier om diskurser skiljer sig åt, men några premisser 

betraktas som gemensamma och dessa ligger också till grund för det vi tar med oss in i 

undersökningen:  

 Diskursanalytiska angreppssätt bygger på en socialkonstruktivistisk syn. Med 

det menas att det sätt vi talar och strukturerar språket på inte avspeglar en neutral bild 

                                                           

45
 Marsh, David and Stoker, Gerry (2002). Theory and Methods in Political Science. Basingstoke: Macmillan 

s.104 
46

 Fischer, Frank (2003) Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices, Oxford: 

University Press s. 28 
47

 Bergström & Boréus s. 305 
48

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod. Lund: 

Studentlitteratur s. 10 



 16 

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. Då språket, och därmed sanningen, är instabila kan de 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.
49

 

5.3 Diskursbegreppet 

I detta avsnitt för vi en mer ingående diskussion om hur diskursbegreppet tolkas och används 

som utgångspunkt i vår undersökning och varför det är viktigt för att förstå politik, policys 

och konstruktionen av jämställdhet.   

I uppsatsen använder vi diskursanalys för att studera ett samhällsfenomen genom att sätta 

språket i fokus. Genom att se språket som en förutsättning för att ge mening åt verkligheten, 

betraktas språket inte som en återgivelse av verkligheten, utan som något som bidrar aktivt till 

att forma densamma. Michel Foucault menar att en diskurs kan ses som ett regelsystem som 

legitimerar vissa kunskaper, medan andra stängs ute. Diskursen definierar därmed vilka som 

har rätt att tala med auktoritet och vilka som inte har det. Regelsystemen i diskursen är 

ständigt under förändring vilket gör diskursen och dess regler dynamiska. I denna dynamik 

förkastas teorier om givna och konstanta förtryck som kan förklaras med härskande klasser 

eller ett konstant förtryck uppifrån och ned, olika diskurser dominerar i olika tider och det är i 

kampen mellan dem som förändring kan studeras.
50
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En diskursanalys innehåller fler dimensioner än textanalysen, då tolkning av text även 

inkluderar sociala praktiker, inte bara de utsagor vi ser i en text.
51

 Språket blir i en sådan 

analys inte ett objektivt redskap för kommunikation eller något som representerar en given 

verklighet, utan något som formas i en social kontext och som utgör en nödvändig grund för 

att ge mening åt vårt handlande. Politik och social verklighet konstrueras i en process där 

språket är produktivt och meningsskapande, politik i denna förståelse handlar därmed om 

kampen för att tillskriva mening genom utsagor och artikulationer.
52

 Ord, politik och 

symboler fylls med olika mening – olika representationer – beroende på kontext och vilken 

diskurs som dominerar.
53

 På det sättet kan vi analysera hur politiken fyller jämställdhet med 

mening. 

Foucault beskriver diskurser som praktik, det går alltså inte att särskilja social praktik och 

diskurser, diskurser formar praktiken och praktiken diskurser.
54

 Bacchi utvecklar hur detta 

sker i formulerandet av policys genom att identifiera diskursiva effekter: Den ena effekten är 

att diskursen konstituerar subjektet genom konstruktionen av kategorier eller grupper som 

tillskrivs positioner. De som designar policys får därmed makten att definiera dessa 

positioner, t.ex. genom att inom arbetsmarknadspolitiken konstruera kvinnor, ungdomar eller 

invandrade svenskar som extra utsatta grupper. En andra effekt är enligt Bacchi att diskursen 

reglerar vad som kan sägas och inte sägas i politiska sammanhang, till exempel vad 

beslutsfattare kategoriserar som privat och offentligt och vad som därmed blir något för 

politiken att besluta eller inte besluta om.
55

  

Med hjälp av diskursanalys kan sociala identiteter dekonstrueras genom att betraktas som 

föränderliga över tid och som instabila. Genom att analysera politiska texter om arbete och 

familj kan vi också förstå hur diskursen skapar vissa förutsättningar för identitetsskapande. 

Formandet av identiteten sker i och genom diskursen och skapar där också ett 

handlingsutrymme. Konstruktionen av en identitet är en process där den egna självbilden 

tillsammans med andras bilder utgör grunden. Som Bergström och Boréus skriver blir en 

identitet inte möjlig, om den inte ställs mot något annat, ‟den andre‟, något den inte är.
56
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När diskurser skapas leder det till att människor kontrolleras, detta sker genom något som 

kallas utestängningsmekanismer. Dessa mekanismer innehåller en maktutövning där de 

kunskaper och praktiker som finns innanför respektive utanför diskursen begränsar vissa och 

skapar möjligheter för andra. En utestängningsmekanism kan vara när något definieras som 

felaktigt eller inte felaktigt, när något förbjuds eller om något definieras som tradition.
57

 I 

denna Foucaultinspirerade förståelse av makt är det inte agenter och strukturer som utgör de 

primära kategorierna, i stället menas att makten är spridd över olika sociala praktiker – 

makten är inte förtryckande, utan produktiv.
58

 I Foucaults tolkning av makt utgör motstånd 

maktens förutsättning, makten kan inte verka om den inte utesluter – maktrelationer är 

därmed relativt öppna relationer där motstånd ryms.  

Där makt finns, finns motstånd och att likväl, eller kanske just därför, motståndet aldrig står i 

utanförställning i förhållande till makten.
59

 

I formulerande av politik och policys sker också ett maktutövande, vilket gör att vi i vår 

undersökning intresserar oss för vilka som stängs ute och vilka som blir en del av lösningar 

och problem. 

5.4 Diskursanalys som policyanalys 

I detta avsnitt förenas diskursanalysen med policyanalys och vi beskriver den metod vi 

använder för att genomföra undersökningen.  

En diskursanalys av policys lägger vikten vid att tolka hur ett socialt problem diskursivt 

konstrueras och representeras som ett problem. Hur problemet diskursivt konstrueras leder till 

ett antal praktiker och utesluter andra, exempelvis skapandet av institutioner och politiska 

organ.
60

 Policyformulering är således skapad av människors idéer, inte som en respons på en 

materiell verklighet där ett objektivt problem ska lösas. Formuleringen av problemet sker 

genom interaktion mellan aktörer som bär på olika idéer och är sällan en produkt av en 

uppsättning empiriska fakta. Snarare tillskrivs empiriska fakta olika mening och en politisk 

artikulering kan leda till två helt olika slutsatser beroende på inom vilken ideologisk ram den 

artikuleras.
61
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Genom att förena policyanalys och diskursanalys undersöker vi i uppsatsen hur det i 

arbetsmarknads- och familjepolitiken reproduceras och representeras vissa förståelser av 

jämställdhet, förståelser som är diskursivt uppbyggda kring ett antal antaganden och 

uteslutningar.
62

 

Bacchi menar att kategoriseringen av politiska problem som hemmahörande inom ett visst 

policyområde – eller som inte lämpliga för den politiska agendan – är en viktig del i den 

diskursiva konstruktionen av policyproblem och lösningar, där det som konstrueras som 

privat (både i mänsklig och ekonomisk bemärkelse) kan placeras utanför det politiska 

ansvarsutkrävandet.
63

 Denna konstruktion bör studeras som ett icke-agerande som även det 

får politiska konsekvenser för individen.  

[...] decisions by governments affect the circumstances which provide the background to 

decisions we make about how we live our lives; hence, governments are “intervening” all the 

time, even when they are not “acting” in the traditional sense – not providing publicly funded 

child-care or free-standing abortion clinics, for example.
64

   

En diskursteoretisk policyanalys ser till det som utelämnas i konstruktionen av 

policyproblem genom att undersöka hur ämnen konstrueras inom policyprocessen, vad det 

innebär att vissa ämnen inte alls berörs och vilka som gynnas tillika förlorar på en viss 

beskrivning av ett problem. Genom att utgå från den förståelseramen kan vi förkasta att 

problem är oberoende av den mening vi fyller dem med. Istället undersöker vi utifrån det 

teoretiska ramverket vilka ideologiska förförståelser som ligger till grund för regeringens 

problemrepresentationer.
65

  

Fisher menar att politik skapas ur diskurser, politiken är inte bara en samling av ord eller 

meningar, utan en integration av flera ord eller meningar som är större än om de skulle 

studeras var och en för sig. De bildar ett resonerande mönster. Fischer använder begreppet 

”storylines” om dessa mönster. En storyline är en uppsättning av normativa antaganden som 

utgör en berättelse om de problem som politiken ska lösa. Storylinens uppbyggnad skapar ett 

antal möjliga politiska praktiker, medan andra utesluts.
66

 Det som konstrueras som en sanning 

är alltid någons tolkning av något, och politik handlar därmed om dessa konstruerade 
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representationer av vad som är en sanning.
67

 I en analys av politik och policys blir den form 

av disciplinär maktutövning Foucault pratar om central: Vad som kan sägas och tänkas, men 

också vem som kan säga vad när och med vilken tyngd. Genom att vissa tolkningar av 

verkligheten ses som accepterande och tas för givna utesluts andra tolkningar och i denna 

process finns maktförhållanden.
68

  

Som utgångspunkt i vår undersökning har vi inspirerats av den ”What‟s the problem-

approach” som Bacchi formulerar i Women, policy and politics. Hon menar att 

problemrepresentationer som artikuleras i policys är diskursiva konstruktioner utifrån en viss 

tolkning av verkligheten.
69

 När vi analyserar en lösning innehåller således denna även en 

konstruktion av problemet och vad som utesluts ur problemrepresentationen.
70

 Styrkan med 

att fråga sig vad problemet är representerat att vara, är att det även ger svar på vad som inte 

representeras som ett problem och en analys enligt Bacchis metod kan därmed kommentera 

både vad de existerande och andra representationer av problemet skulle innebära.
71

 I denna 

undersökning analyseras således förförståelser och förgivettaganden i de 

problemrepresentationer som återfinns i materialet, utifrån det teoretiska ramverket 

kommenterar vi vilka effekter som är förbundna med den representationen av problemet och 

hur det skulle kunna tolkas i en annan problemrepresentation. Den metod som Bacchi 

utvecklat och som vi använder oss av, inramar inte policyn som ett svar på existerande villkor 

och problem, utan ser den som en diskurs inom vilken både problem och lösningar skapas.
72

   

För att strukturera och utföra analysen har vi skapat en analysram för undersökningen. 

Övergripande för analysen är att undersöka vad som representeras som problemen med 

jämställdhet i materialet. Som Bacchi påpekar förhåller vi oss till att representationer av 

problem är inbäddade i varandra i olika lager och därför sker analysen i flera steg där frågan 

om vad problemet är representerat att vara ställs i de olika nivåerna av analys.
73

 

Fischers begrepp storylines har vi kort och gott översatt till berättelser och i ett första steg 

av analysen identifierar vi inom de två politikområdena vilka berättelser om jämställdhet som 

materialet ger uttryck för. Dessa berättelser blir utgångspunkten för nästa steg av 

undersökningen, där vi använder Bacchis begrepp ”cause” och ”concern” som här översätts 
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till problembeskrivningar och orsaksförklaringar.
 74

 Vi har också tillfört begreppet lösningar 

till den analytiska ramen. Genom dessa tre begrepp analyseras inom varje berättelse vilka 

problembeskrivningar, orsaksförklaringar och lösningar på problemen som framkommer i 

materialet. I nästa steg analyseras och tolkas detta utifrån det teoretiska ramverket för 

uppsatsen och vi kommenterar vilken effekt en annan problemrepresentation skulle kunna få. 

För att besvara den andra delen av vår frågeställning, om problemrepresentationerna i de två 

politikområdena är samstämmiga eller motstridiga, sammanför vi de identifierade 

berättelserna och utifrån det teoretiska ramverket analyseras de som en helhet. 

5.5 Material  

Här presenterar vi det material vi har använt för vår analys samt för en diskussion kring varför 

vi valt bort annat material.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken mening som regeringen tillskriver 

jämställdhet i de två politikområdena arbetsmarknads- och familjepolitik, och om 

representationerna är samstämmiga eller motstridiga. Därför har vi valt material där 

regeringen själva formulerar sig och valt bort exempelvis nyhetsartiklar. Då det är regeringens 

utsagor som intresserar oss har vi även valt bort material från regeringspartierna. För att 

kunna besvara vår frågeställning har vi särskilt intresserat oss för material där regeringen 

argumenterar kring föreslagna och beslutade åtgärder inom arbetsmarknads- och 

familjepolitiken. Vi har varit pragmatiska i vårt urval och förhållit oss till den gränsdragning 

som regeringen själv gör genom organiseringen av budgetprocessen och därmed 

politikområden. Områdena hade därmed kunnat definieras på ett annat sätt, till exempel hade 

näringslivspolitik och förskola kunnat ingå, men materialet måste begränsas. Dock använder 

vi material som berör det sektorsövergripande området jämställdhet, då det genomsyrar 

samtliga politikområden och krävs för att kunna besvara vår frågeställning. 

Det utvalda materialet består av olika politiska inriktningstexter, tal och debattartiklar som 

regeringen formulerat sedan de tillträdde fram till idag. I delar av materialet är regeringen 

avsändare, medan det i andra delar är enskilda statsråd som står som avsändare. Det är dock i 

egenskap av representanter för regeringen som deras utsagor analyseras. Texter kan inte 

ensamt sägas utgöra en diskurs, men de är konkreta manifestationer av den diskurs som 

regeringen producerar och reproducerar, och det är i denna egenskap de analyseras.
75
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Materialet som vi analyserar är: Regeringsförklaringen 2006 samt texterna i regeringens 

statsbudget för 2007 inom utgiftsområde: 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, 13 

Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv. Inom utgiftsområde 14 Arbetsliv ryms även budgettexter för 

det annars sektorsövergripande policyområdet Jämställdhet, vilket ingår i analysen.
76

   

Utöver detta har vi använt material där regeringen diskuterar de reformer och åtgärder som 

genomförs inom jämställdhets-, arbetsmarknads- samt familjepolitiken. Vi använder utdrag ur 

riksdagens protokoll där jämställdhetsminister Nyamko Sabuni besvarar en interpellation om 

regeringens åtgärder för ökad jämställdhet. Vi har utgått från regeringens hemsida där de 

samlar statsrådens publicerade debattartiklar och kompletterat med sökningar i Presstext och 

Mediearkivet.
77

 Vi har valt ut de artiklar som behandlar jämställdhets-, arbetsmarknads- och 

familjepolitik. De artiklar vi använder är underskrivna av finansminister Anders Borg, 

jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, socialminister Göran Hägglund samt 

arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin.  

5.6 Kritik mot och svagheter med diskursanalys 

Den vanligast förekommande kritiken mot diskursanalys inom den samhällsvetenskapliga 

disciplinen, är att metoden är en tolkning och därmed inte objektiv. Med en 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt kan denna kritik avfärdas då även den forskning som gör 

anspråk på att vara objektiv är subjektiv, inga empiriska fakta kan förstås utan en diskursiv 

ram.
78

 Allt vi gör och säger är tolkningar, därför kan inget bli objektivt.
79

 Diskursanalysen 

som metod gör inte heller anspråk på att tala om vad som är sant eller inte mer än inom den 

diskurs som analyseras.  

Inom hermeneutiken talas om den hermeneutiska cirkeln för att förstå hur resultatet i en 

tolkande undersökning kommer till. Den hermeneutiska cirkeln menar att delar i en text tolkas 

utifrån texten som helhet och helheten utifrån delarna. Att en speciell term i en text måste 

uttolkas utifrån det större sammanhanget – som är textens helhet. Genom att termens innebörd 

klarläggs så framstår kanske texten i ett nytt ljus.
80

 

Diskursanalys har även kritiserats för att inte ha en konkret metod som är möjlig att upprepa 

samt kontrollera om undersökningen uppfyller det den säger sig göra, det som uttrycks med 
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begrepp som validitet och reliabilitet. Bergström och Boréus menar att detta kan kringgås 

genom att forskaren är noga med att beskriva hur hon har nått sina resultat samt att i den 

empiriska analysen använda citat för att öka tydligheten och transparensen, något vi tagit fasta 

på i vår uppsats.
81

 För att ytterligare öka transparensen redogör vi även för den metod vi 

använder så detaljerat som möjligt, se ovan. Att vara två uppsatsskribenter stärker uppsatsens 

analys då undersökningen har utförts gemensamt och att alla tolkningar därmed har föregåtts 

av ingående resonemang mellan författarna.   
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6. Analys 

6.1 Inledning 

Här besvarar vi vår frågeställning, vilket sker i två steg. I den första delen svarar vi på 

frågeställningens första element: Vilka problemrepresentationer av jämställdhet finns i 

regeringens arbetsmarknads- och familjepolitik? Det gör vi genom att redogöra för tre 

berättelser om jämställdhet som vi identifierat i materialet: Kvinnors statligt subventionerade 

utanförskap som ska ersättas med heltidsarbeten som lönar sig, Den offentliga sektorn som 

upprätthållare av könsmaktsordning samt ägande och företagande som vägen till frihet och 

Familjens valfrihet som vägen till jämställdhet. Berättelserna har framträtt när vi läst 

materialet och sett hur, var och på vilket sätt begreppet jämställdhet har fyllts med mening. 

Inom dessa berättelser finns olika teoretiska representationer av begreppet jämställdhet, något 

vi diskuterar nedan. Hade det varit andra begrepp än jämställdhet som fångat vårt intresse, 

hade andra berättelser framträtt. I analysens andra del svarar vi på frågeställningens andra 

element: Är representationerna i framställningen motstridiga eller samstämmiga?  

6.2 Vilka problemrepresentationer finns i regeringens 

 arbetsmarknads- och familjepolitik? 

6.2.1 Berättelsen om kvinnors statligt subventionerade utanförskap som ska ersättas 

med heltidsarbeten som lönar sig 

Den första berättelsen som framträder i vårt material utspelar sig inom 

arbetsmarknadspolitiken och i regeringens utsagor om jämställdhet på arbetsmarknaden. Det 

är en historia om att det inte lönar sig för vare sig kvinnor eller män att arbeta i Sverige, 

skattetrycket är för högt och de statliga transaktionerna skapar inte incitament till arbete. 

Problemrepresentationen av jämställdhet konstrueras som att kvinnor inte arbetar heltid eller 

inte arbetar alls. Den lösning regeringen presenterar är att genom reformer som 

jobbskatteavdrag, nystartsjobb, skatteavdrag på hushållsnära tjänster och reformer i 

arbetslöshetsförsäkringen göra det mer lönsamt att arbeta. 

Införandet av jobbskatteavdraget var därför ett viktigt steg för att göra det lönsamt att arbeta 

mer. Vår ambition är att fortsätta i samma riktning för att fler kvinnor ska få möjligheten att gå 

från halvtid till heltid om de så önskar.
82
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Reformeringen av a-kassan måste ses i ett större sammanhang. Det är en del som tillsammans 

med till exempel jobbavdraget gör det mer lönsamt att arbeta samtidigt som trösklar för att 

anställa sänks genom till exempel nystartsjobben, vilket ökar efterfrågan på arbetskraft.
83

 

Nystartsjobben gör det enklare och billigare att anställa. Den kvinna som till exempel varit 

sjukskriven eller förtidspensionerad i mer än ett år kan få ett nystartsjobb.
84

 

Problemrepresentationen har en orsaksförklaring som går ut på att människor inte arbetar i 

tillräcklig utsträckning. Orsaken är ett utanförskap, där ett antal grupper konstrueras mot dem 

som inte arbetar, en uppdelning mellan ‟vi och dom‟. 

I utsagorna om kvinnors deltidsarbete finns motsättningar. Delvis konstrueras deltidsarbetet 

som ett frivilligt val, delvis som att kvinnor hindras från heltidsarbete. Den första utsagan 

handlar om bristen på incitament att arbeta heltid då det inte lönar sig – orsaksförklaringen är 

de frikostiga transaktioner som staten står för. Samtidigt som staten ger för mycket i form av 

bidrag, äter den upp för mycket av lönen i form av skatter. Det höga skattetrycket drabbar 

särskilt den som utökar sin arbetstid från deltid till heltid. Om heltidsarbete lönade sig skulle 

kvinnor välja att arbeta heltid. Genom det införda jobbskatteavdraget presenteras en lösning 

på problemet som beskrivs, något som i regeringens utsago gynnar de med lägst inkomster – 

det vill säga kvinnor – mest. Ytterligare en lösning på samma problembeskrivning är att 

deltidsstämpling inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen tas bort.  

På detta sätt löser regeringen också det problem som representeras som att staten genom 

transaktionssystemen har passiviserat människor och där både arbetsgivare och arbetstagare 

har valt bort heltidsarbeten. (En mer ingående diskussion om staten som förtryckare 

återkommer vi till nedan.) 

Med de åtgärder som vi har infört – jobbavdraget – är det faktiskt lönsamt att gå upp i 

arbetstid för den som vill det. Det är därför vi har infört detta. Vi inför begränsning för 

stämplandet eftersom vi menar att det är viktigt att kvinnor, precis som män, kan arbeta 

heltid.
85

  

Den andra utsagan om deltidsarbete har sin orsaksförklaring i att heltidsarbetet är något som 

kvinnor hindrats från att utföra. Deltidsarbetet representeras som ett utanförskap som 

förklaras med kvinnors lösare koppling till arbetsmarknaden.  
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Flertalet av de som idag som står utanför är kvinnor. Och de kvinnor som arbetar har ofta en 

lösare koppling till arbetsmarknaden än männen. Kvinnorna utgör en betydande majoritet av 

både gruppen deltidsarbetslösa och timanställda.
86

  

Dessutom arbetade 250 000 personer mindre än de skulle kunna och vilja, så kallade 

undersysselsatta. Även bland de sjukskrivna finns stora grupper som anger att de skulle vilja 

arbeta mer om vissa villkor på arbetsplatsen var uppfyllda. Personer i sjuk- och 

aktivitetsersättning (SA, f.d. förtidspension) är också en grupp som kan utredas om de är en 

möjlig arbetskraftsreserv.
87

 

Citaten ovan visar två olika problembeskrivningar av kvinnors deltidsarbete. I den ena 

artikuleras att kvinnor, tillsammans med andra grupper, utgör en arbetskraftsreserv – det vill 

säga en outnyttjad resurs. Den andra problemrepresentationen konstruerar deltidsarbetet som 

ett utanförskap. Men även konstruktionen av utanförskapet innehåller flera motstridigheter: 

Kvinnors utanförskap härleds till bristen på incitament till heltidsarbete och närmast 

individuella hinder för detsamma. Andra gruppers utanförskap, såsom utlandsfödda och 

ungdomar, konstrueras å andra sidan som beroende av strukturella faktorer såsom för höga 

trösklar till arbetsmarknaden och i invandrade svenskars fall diskriminering.  

Det jobbskatteavdrag som regeringen införde vid årsskiftet var därför ett viktigt steg mot att 

det ska bli mer lönsamt för kvinnor att arbeta. Men det räcker inte. Nu går vi vidare i arbetet 

med att bryta det utanförskap som har präglat alltför många människors liv i Sverige under en 

alltför lång tid. Vi kommer att fortsätta i samma riktning och ge fler kvinnor incitament som 

gör att det lönar sig att gå från halvtid till heltid.
88

 

Situationen på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund är mycket 

bekymmersam. Nystartsjobben syftar till att hjälpa en del av dem som står utanför att komma 

in på arbetsmarknaden.
89

 

Det utanförskap hos utrikes födda den förra regeringen lämnade efter sig har många 

förklaringar, bland annat för höga trösklar in på arbetsmarknaden och brister i introduktionen 

av de nyanlända. Det finns också indikationer på förekomsten av diskriminering.
90

 

Här skiljer sig orsakerna till att de olika grupperna inte arbetar heltid. Kvinnors deltidsarbete 

existerar på grund av en välfärdsstat som till för stor del stått för andra transfereringar än lön 

och den diskrimineringsdiskurs som finns i utsagorna om invandrade svenskar innefattar inte 
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kvinnor. Båda utsagorna utgår från en liberal jämställdhetssyn, men problemformuleringarna 

ser olika ut beroende på vilken grupp utsagan berör. I utanförskapet representeras invandrade 

svenskar som en enhetlig kategori som saknar kön, kvinnor å andra sidan har inte en etnicitet 

– de båda grupperna blir två separata berättelser, bortsett från när det kommer till utsagor där 

utanförskapet ges mening i samband med begreppet fattigdom. Bland de fattigaste och mest 

marginaliserade finns invandrade kvinnor, ensamstående kvinnor och ensamstående mammor.  

Risken är att man fastnar i en fattigdomsfälla, med lågavlönat deltidsarbete och små chanser 

att förbättra sin situation genom eget arbete. Det är inte rimligt att en ensamstående mamma 

som redan drar ett tungt lass, genom att jobba extra förlorar 50-60 procent av pengarna i 

skatter, höjd dagisavgift och sänkt bostadsbidrag.
91

 

Bland dem som befinner sig allra längst från arbetsmarknaden finns många kvinnor med 

utländsk bakgrund. Skillnaden i livslängd mellan fattiga och rika män utjämnas, men inte 

bland kvinnor. Ofta är det ensamstående kvinnor som sitter fast i utanförskap, med små 

möjligheter att styra över sina egna liv.
92

 

Regeringen konstruerar därmed grupperna i separata rum: invandraren blir könlös och 

kvinnan etnicitetslös. Dock är den som står allra längst från arbetsmarknaden den invandrade 

kvinnan. Med en postmodern feministisk analys kan vi också se hur orsaksförklaringen till 

gruppernas utanförskap skiljer sig: utlandsföddas utanförskap härleds till höga trösklar och 

risken för passivisering medan kvinnors utanförskap knyts till bristande incitament och en 

välfärdsstat som är för generös i utdelningen av bidrag. Den invandrade svensken förlorar i 

dessa artikulationer sin position som ett handlande subjekt, medan kvinnan i högre grad själv 

görs ansvarig för sitt utanförskap. Men även om orsaksförklaringarna skiljer sig så förenas de 

i att de båda konstrueras mot normen, mot den heltidsarbetande individen.  

Ovanstående representationer kan till stora delar härledas till en liberalfeministisk diskurs 

och syn på jämställdhet. I första hand är det individen och dennes val som har orsakat den 

situation som uppstått, något som staten har bidragit till. Regeringens lösningar är att 

tillhandahålla redskap som ger ekonomiska incitament till att välja annorlunda och 

understödja andra val. Även diskrimineringsdiskursen kring invandrade svenskar kan ses som 

något som bottnar i en liberal syn på jämställdhet då den problematiserar den enskilde 

individen framför maktstrukturer i problemrepresentationerna. Men i artikulationerna om 

fattigdom och utanförskap har regeringens representationer en mer socialistiskt 
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radikalfeministisk artikulation av jämställdhet då klass och kön blir faktorer som representeras 

som orsaker till fattigdomen. Dock är de representerade lösningarna präglade av den liberala 

och liberalfeministiska diskursens syn på jämställdhet. 

Dagens trösklar är för höga. Anställningar på begränsad tid, som komplettering till 

tillsvidareanställningar, gör det möjligt för grupper som står långt från arbetsmarknaden att 

etablera sig och få arbetslivserfarenhet.
93

  

Vidare innebär den sänkta skatten på hushållstjänster dels bättre förutsättningar för familjer att 

köpa tjänster som underlättar vardagen, dels bättre möjligheter för de kvinnor och män som 

vill öka sin arbetstid.
94

 

Fram till nu har vi framförallt diskuterat identifierade orsaksförklaringar och 

problembeskrivningar. Även i föreslagna lösningar kan vi hitta problemrepresentationer som 

inte artikuleras explicit. De lösningar som är genomgående i berättelsen om det statligt 

subventionerade utanförskap som kvinnor måste bryta kan illustreras med ovanstående citat. 

För att öka kvinnors heltidsarbete är lösningen att det inte längre ska vara möjligt att 

komplettera en deltidstjänst med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. För de som trots 

allt fortsätter att jobba deltid gör jobbskatteavdraget att lönsamheten ökar genom att skatten 

blir lägre. Som en lösning på att kvinnor har mer ansvar för hemarbetet och därmed inte har 

tid att arbeta heltid, lanserar regeringen skatteavdrag för hushållsnära tjänster. För att 

trösklarna in på arbetsmarknaden ska sänkas låter regeringen anställningar på begränsad tid 

bli mer frekventa. Däremot vill regeringen inte lösa kvinnors deltidsarbete med en lagstiftning 

om stärkt rätt till heltid.
95

  

Utifrån dessa lösningar framträder också orsaksförklaringar som diskursivt konstrueras 

utifrån en liberal jämställdhetssyn, staten konstrueras som något som tar för stor plats i den 

enskildes liv och begränsar det i form av tvingande ekonomiska reformer och pålagor. Det är 

också det tema kring vilken denna berättelse bygger sin mening. I en berättelse som hade 

präglats av en socialistisk radikalfeministisk diskurs hade andra representationer såsom 

maktrelationen mellan marknad, patriarkat och individ varit bärande. Däremot finns 

socialistiska artikulationer om jämställdhet i regeringens utsagor då 

problemrepresentationerna av icke-jämställdhet artikuleras utifrån kvinnors ställning på 
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arbetsmarknaden och genom det obetalda arbetet. Men representationerna förekommer när 

arbete ger mening till jämställdhet, inte när arbetsmarknad artikuleras. 

Att kvinnor och män har samma möjligheter till betalt arbete är en grundläggande 

jämställdhetsfråga, och ett eget arbete utgör grunden för ekonomisk självständighet.
96

 

I regeringens artikulationer av arbetsmarknad utgör den ekonomiska aspekten av att kvinnor 

arbetar för få timmar problembeskrivningen. Synen på kvinnor i regeringens 

arbetsmarknadspolitik handlar primärt inte om jämställdhet, utan om välfärdsstatens storlek 

och tillväxt. 

En färsk analys från Goldman Sachs visar att bruttonationalprodukten, BNP, påverkas av 

sambandet mellan kvinnor och män i arbete. Europa skulle kunna öka sin BNP med 13 

procent genom att stänga gapet mellan kvinnor och män, det vill säga om andelen 

förvärvsarbetande kvinnor ökade och om kvinnorna jobbade mer.
97

 

Berättelsen om kvinnors statligt subventionerade utanförskap är i första hand inte en 

berättelse om jämställdhet utan en utsaga om ett lönsamt samhälle utan passiviserande 

välfärdsstat, en struktur som förtrycker. Artikulationerna om jämställdhet är i denna historia 

till största del sprungna ur en liberalfeministisk diskurs, staten har för stor roll och individen 

begränsas av denna. Men berättelsen innehåller även socialistiska och radikalfeministiska 

orsaksförklaringar till ojämställdhet, även om lösningarna på problemen och 

orsaksförklaringarna grundar sig på en liberal jämställdhetssyn. Vi ser inga konservativa 

artikulationer om jämställdhet i denna berättelse. Utifrån den postmoderna feminismen går det 

att rikta kritik mot regeringens konstruktioner av enhetliga grupper. I berättelsen bryts också 

den liberalfeministiska gränsen mellan den privata och den offentliga sfären genom att 

regeringen lanserar reformer för familjen som ska underlätta för kvinnor på arbetsmarknaden. 

Men reformerna präglas av en liberal syn på jämställdhet då de konstrueras som ett 

erbjudande och något frivilligt och inte som statliga regleringar. Artikulationen av makt i 

denna berättelse innehåller inte heller strukturella representationer där relationen mellan 

könen politiseras. 
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6.2.2 Berättelsen om den offentliga sektorn som upprätthållare av könsmaktsordningen, 

och om ägandet och ökat företagande som vägen till frihet  

Den andra berättelsen handlar om kvinnors plats på arbetsmarknaden, en plats där kvinnors 

förutsättningar bestäms av bristen på företagande, avsaknad av positioner i näringslivet samt 

den offentliga sektorns roll i upprätthållandet av detta. Artikulationen om den offentliga 

sektorn är komplex, den representeras som kvinnors arbetsmarknad, som en institution som 

strukturellt förtrycker kvinnor samt som utförare av de tjänster som kvinnor är beroende av.  

Politiken har en viktig uppgift i att bryta kvinnors strukturella underordning. Vår viktigaste 

uppgift, både för att öka jämställdheten och värna välfärden, är därför att bryta 

utanförskapet.
98

 

Företagande och ägande utgör centrala element i denna berättelse för att jämställdhet på 

arbetsmarknaden ska kunna uppnås. Problembeskrivningen utgörs av att kvinnor äger mindre 

än män, och orsaken är att de inte driver företag i någon större utsträckning och därmed inte 

innehar höga positioner i näringslivet. Genom att fler kvinnor blir egna företagare kommer de 

också att få högre löner och större möjligheter till karriär. Dock bromsas denna utveckling av 

den monopolställning som den offentliga sektorn har.   

Kvinnors möjligheter att starta och driva företag skall förbättras, och hinder som försvårar 

kvinnors företagande ska rivas.
99

 

[…] trots att Sverige har kommit långt finns det fortfarande flera allvarliga 

jämställdhetsproblem att hantera. Kvinnor tjänar mindre än män, kvinnor äger mindre än män 

och kvinnor har mindre makt och resurser än män. Dagens samhälle visar att kvinnor är 

strukturellt underordnade män.
100

 

Utifrån en liberalfeministisk diskurs och syn på jämställdhet konstrueras ojämställdheten 

som en brist på positioner, ägande och ekonomisk styrka. Orsaken till ojämställdheten är en 

rest från den historiska utestängningen av kvinnor från den offentliga sfären och den relation 

som finns mellan könen idag problematiseras inte, den ses som konfliktfri. Därmed blir inte 

eventuella maktskillnader mellan de manligt dominerade företagen som redan finns i 

näringslivet och de nya företagen som kvinnor kommer att starta något som ses som ett 

problem. Relationen mellan män och kvinnor i näringslivet konstrueras som något som 

bygger på förnuft, inte på en strukturell maktordning.  
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En problemrepresentation som istället artikuleras utifrån ett icke-individuellt perspektiv ser 

annorlunda ut – orsaken förklaras då strukturellt och maktdimensionen mellan könen i sig 

hamnar i fokus och inte den materiella effekten av ägandet. Isärhållandet av könen ses utifrån 

en sådan förståelse som problemet och konstruerandet av ett nytt näringslivsrum för kvinnor 

skulle problematiseras och så även den könsuppdelade arbetsmarknaden.  

Vad gör regeringen? Vi utgår från att förnuftiga företagsledare ska inse det kloka och 

lönsamma i att rekrytera kvinnor till toppositioner.
101

 

Även om våra gemensamma välfärdssystem har medverkat till att öka jämställdheten mellan 

män och kvinnor finns det vissa delar av välfärdsstaten som tyvärr har bidragit till att 

upprätthålla könsmaktsordningen. De områden där kvinnor normalt sett utgör majoriteten av 

företagarna, till exempel inom sjukvård, äldreomsorg, dagis och skolor, har i huvudsak varit 

offentliga monopol med höga skatter på låga inkomster.
102

 

I motsättning till den liberalfeministiska förståelsen av kvinnors underordning, står en mer 

strukturell och maktorienterad problembeskrivning av bristen på jämställdhet. Trots att den 

fokuserar på makt utgör likväl ägandet och bristen på företagande problemet, inte konflikten 

mellan könen. Problemen artikuleras utifrån en socialistiskt feministisk diskurs om 

jämställdhet där det finns en strukturell underordning baserad på ekonomiska faktorer. Men 

också i denna berättelse artikulerar regeringen sina lösningar utifrån en liberalfeministisk 

diskurs.  

Även regeringens artikulationer om hur rättvisa mellan könen uppnås baseras på en liberal 

jämställdhetssyn. Rättvisa uppnås genom att det glapp som finns mellan män och kvinnor i 

företagandet minskar. Bristen på kvinnligt företagande artikuleras utifrån den 

monopolställning som den offentliga sektorn har. Bristen ses också som en orsak till den 

starka könssegregeringen på arbetsmarknaden som begränsar karriärmöjligheter och enskilda 

initiativ. 

Det är i relation till den offentliga sektorn som regeringen fyller begreppet 

könsmaktsordning med mening. Orsaken till könsmaktsordningen är att den offentliga sektorn 

som institution, och därmed staten, upprätthåller och reproducerar orättvisor. Detta 

resonemang återfinns även i berättelsen om den statliga subventioneringen av kvinnors för 

låga arbetstid. Välfärdsstaten har passiviserat kvinnor genom generösa transaktionssystem och 

därmed begränsat kvinnors incitament att arbeta mer och ta initiativ till att starta företag.  
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Jag tror att det finns många kvinnor som vill jobba heltid. Men jag tror också att dessa kvinnor 

har stoppats från att jobba heltid därför att arbetsgivaren har vetat att det funnits en annan 

inkomstkälla, det vill säga staten, som har gått in och fyllt ut den tid som kvinnan själv inte 

kan jobba in. Jag tror också att det finns kvinnor som har frågat sig varför de ska jobba heltid 

när de kan få extraersättning från staten.
103

 

Varannan kvinna är anställd i den offentliga sektorn. Den starka könssegregeringen av 

arbetsmarknaden måste brytas, eftersom den innebär att kvinnors utvecklings- och 

karriärmöjligheter begränsas.
104

 

Den offentliga sektorn utgör navet för de problem och lösningar som finns på den 

ojämställda arbetsmarknaden, det är inte bara bristen på företagande och näringslivspositioner 

som den offentliga sektorn orsakar. Den fyller också en roll som den plats som konstrueras 

som kvinnors arbetsmarknad, regeringens artikulationer om kvinnor som arbetar utgår från att 

det är inom den offentliga sektorn som de arbetar. Därmed skapar de ett eget rum för kvinnor 

och den manliga arbetsmarknaden blir en oproblematiserad norm. Dessa artikulationer är, 

trots det socialistiskt radikalfeministiska begreppet som könsmaktsordning, 

liberalfeministiska. Begreppet könsmaktsordning fylls i regeringens artikulationer med en 

liberalfeministisk innebörd och inte av det maktperspektiv som finns när det ges mening i en 

socialistiskt radikalfeministisk kontext. 

Även i artikulationerna kring den offentliga sektorn finner vi motstridigheter: den ses som vi 

diskuterat som förtryckande, men när den offentliga sektorn artikuleras i en historisk kontext 

konstrueras den och välfärdsstaten som något som har ökat jämställdheten mellan kvinnor och 

män. För vissa grupper konstrueras välfärdsstaten också som befriande – i dag är de 

välfärdstjänster som produceras centrala för att utsatta grupper som ensamstående mödrar och 

andra med låga inkomster ska kunna få en fungerande vardag.  

I ovanstående artikulationer är kritiken mot välfärdsstaten liberalfeministisk. Utifrån en 

socialistisk radikalfeministisk jämställdhetssyn skulle problemformuleringen snarare handla 

om könssegregeringen på arbetsmarknaden och att arbetet som kvinnor utför i den offentliga 

sektorns undervärderas, vilket gagnar både kapitalet och patriarkatet. Den historiska 

förståelsen av offentlig sektor som frigörare av kvinnor hänger tätt ihop med att det i svensk 

jämställdhetskontext varit genom arbetsmarknadspolitiken och synen på arbete som kvinnans 

frigörelse har konstruerats.  
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Kvinnor konstrueras i regeringens artikulationer som en enhetlig grupp, både genom att alla 

kvinnor frigörs genom att det startas fler kvinnliga företag och genom att kvinnors plats på 

arbetsmarknaden är så tydligt centrerad kring den offentliga sektorn. Men det finns också 

kvinnor som avviker från den enhetliga kategoriseringen, framför allt utgörs de av gruppen 

ensamstående mammor som avviker genom sitt beroende av välfärdsstatens tjänster. Här 

representeras den offentliga sektorn som lösningen på denna grupps problem.  

Att konkurrensutsätta de kvinnodominerade branscherna och därigenom underlätta för nya 

företag är också ett viktigt sätt att undergräva könsmaktsordningen och öka friheten för 

Sveriges alla kvinnor.
105

 

För människor med små inkomster och marginaler är det av yttersta vikt att välfärdens 

kärnverksamheter fungerar bra. Ensamstående mammor är särskilt beroende av att det finns ett 

bra dagis att lämna barnen på, en skola som ger en god start i livet och en fungerande sjukvård 

om något skulle hända.
106

 

Ur ett postmodernt feministiskt perspektiv kan dessa representationer kritiseras då de utgår 

från att kvinnor som grupp är homogen och att andra identiteter som exempelvis klass och 

etnicitet osynliggörs. När regeringen konstruerar grupper görs dessa till avvikare och därmed 

framträder en norm som de konstrueras mot. Genom att tala om vad som är avvikande blir det 

också tydligt vad som representeras som normalt – att inte vara ensamstående och att inte vara 

i behov av välfärdsstaten.  

Berättelsen om den offentliga sektorn som upprätthållare av en könsmaktsordning och som 

något som hindrar vägen till frihet – ägande och företagande – är en historia om vad som 

frigör och vad som förtrycker på arbetsmarknaden. I denna historia har inte uppdelningen av 

den privata och den offentliga sfären problematiserats. Trots begrepp som är sprungna ur en 

socialistisk radikalfeministisk jämställdhetssyn, fylls de med en liberalfeministisk tolkning av 

jämställdhet. Det är också den diskurs som ramat in berättelsen. Historien problematiserar inte 

heller konflikten mellan könen, något den skulle ha gjort om dess konstruktion av 

jämställdhetsproblematiken utgått från en strukturell syn. Historien innehåller inte heller 

några utsagor som bottnar i en konservativ jämställdhetssyn. Denna berättelse handlar också 

om vad som är normalt och vad som avviker på arbetsmarknaden. Även vår sista berättelse 

sätter ramar för „vi och dom‟.  
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6.2.3 Berättelsen om familjens valfrihet som vägen till jämställdhet 

Vår tredje berättelse återfinns i regeringens familjepolitik och här samlas de artikulationer om 

jämställdhet som finns inom politikområdet. Med regeringens egna ord uttrycks 

familjepolitikens mål som följer: 

Regeringen vill att familjepolitiken ska syfta till att stärka föräldrars makt över sin 

livssituation och öka familjernas valfrihet. Familjepolitiken bör underlätta för föräldrar att 

kombinera yrkesliv med ett fungerande familjeliv, genom förbättrade möjligheter för båda 

föräldrarna att ta hand om barnen när de är små. Förutsättningarna för jämställdhet mellan 

kvinnor och män bör förbättras. Regeringen vill minska den nationella politiska styrningen, till 

förmån för familjens eget fria val.
107

   

Regeringens artikulationer om familjepolitik präglas av två olika konstruktioner av 

jämställdhet. Den ena är en liberalfeministisk problembeskrivning där kvinnors möjlighet att 

kombinera familj och arbete är begränsad. Lösningarna är att vardagslivet förenklas genom att 

underlätta köp av hushållsnära tjänster. På så vis möjliggörs kombinationen av heltidsarbete 

och familj. Orsaksförklaringen är att kvinnor har ett större ansvar för barn och hem. I 

diskursen problematiseras inte mäns roll utifrån ett maktperspektiv, vilket den hade gjort om 

det funnits ett socialistiskt radikalfeministiskt perspektiv på jämställdhet.  

Både kvinnor och män måste ha möjlighet att leva på sin egen lön. Kvinnor och män skall 

också kunna kombinera familjeliv och arbetsliv. Förutsättningarna för att åstadkomma lika 

villkor för detta skulle bli bättre om möjligheterna att köpa tjänster som underlättar vardagen 

förbättras genom sänkt skatt på hushållstjänster.
108

 

Regeringen har tagit fasta på att människor behöver hjälp med att få vardags-pusslet att gå 

ihop. Den 1 juli ta vi ett viktigt steg närmare kvinnlig frihet och jämställdhet inom familjen 

genom att kostnaden för att köpa hushållstjänster sänks med ungefär 50 procent. Eftersom vi 

vet att det oftast är kvinnorna som tar det största ansvaret hemma tror vi att förslaget har störst 

positivt [sic!] effekt på kvinnors möjligheter att kombinera hemmets och arbetslivets olika 

roller.
109

 

I dessa artikulationer uppnås inte jämställdhet genom att staten lägger sig i det privata utan 

genom en jämnare fördelning av ansvaret för hem och barn. Arbetsfördelningen mellan 

föräldrarna ska vara valfri, men uppmuntras genom ekonomiska incitament. Flera av de 

lösningar som regeringen presenterar på ojämställdheten är därmed inbyggda i 

liberalfeministiska problemrepresentationer. Jämställdhetsbonusen knyts såväl till barnens 

tillgång till båda sina föräldrar som till att föräldrarna får en starkare anknytning till 
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arbetslivet. Skatteavdrag för hushållsnära tjänster möjliggör för de familjer som önskar att 

köpa kvinnlig frigörelse i form barnpassning och städning.  

Idag har vi dessutom ett väldigt snett uttag av föräldraförsäkringen som bidrar till att män har 

lättare att göra karriär. Då får vi fler män som är chefer och det blir svårare för kvinnor att få 

en bra löneutveckling.
110

 

Både kvinnor och män skall kunna kombinera familjeliv med arbetsliv och få vardagspusslet 

att gå ihop. Införandet av en jämställdhetsbonus skulle öka familjernas ekonomiska 

möjligheter att fördela föräldraledigheten mer jämlikt och förbättra förutsättningarna för 

jämställdhet samt stärka barnens relation till bägge föräldrarna.
111

 

Även om regeringens problembeskrivningar ser att fördelningen av det obetalda arbetet 

påverkar kvinnor och mäns position i arbetslivet, problematiseras inte maktordningen mellan 

könen. Utifrån en radikalfeministisk jämställdhetssyn hade maktfördelningen i hemmet 

konstruerats som orsaksförklaring till orättvisorna mellan könen. I en sådan artikulation hade 

mäns roll problematiserats mer, de hade inte tillåtits att köpa sig fria från ansvar och 

konflikten hade betonats.  

I USA arbetar kvinnor i genomsnitt ca 10 timmar mer på marknaden per vecka. Det beror inte 

på att männen är mer jämställda, utan på att det finns en fungerande service som till exempel 

ordnar med lämningar på dagis.
112

  

Den andra konstruktionen av jämställdhet i regeringens artikulationer handlar om 

jämställdhet som familjens valfrihet, en konservativ jämställdhetssyn. De liberalfeministiskt 

konstruerade lösningarna ovan krockar med den konservativa synen på jämställdhet. Här är 

det familjen, inte individen, som är föremålet för politiken och det är familjen som enhet som 

har valfrihet att köpa de hushållsnära tjänsterna och att välja eller välja bort en ekonomisk 

bonus vid uttag av föräldraförsäkringen. Familjen konstrueras som en enhet där individen är 

sekundär och jämställdhetsprojektet blir en fråga för familjens välbefinnande, inte för 

kvinnans frigörelse. 

Ett jämställt föräldraskap uppnås inte genom tvång och kvotering. […] Politiken ska inte 

frånta familjerna deras självbestämmande.
113
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Familjen är en grundläggande gemenskap i samhället. I den lilla grupp som familjen är får 

familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas 

inför krav och ta ansvar. En modern familjepolitik utgår från att familjer är olika, har olika 

önskemål och behov, och är lika mycket värda. Föräldrarna – som känner sina barn bäst – ska 

ges ökade förutsättningar att välja den typ av förskola och barnomsorg som är lämplig för just 

deras barn i just deras situation.
114

 

Den reform som tydligast artikulerar en konservativ jämställdhetssyn av familjen är 

vårdnadsbidraget. När övriga reformer både inom arbetsmarknads- och familjepolitiken 

tydligt har artikulerats kring arbete – och då framför allt heltidsarbete – blir vårdnadsbidraget 

en paradox. Det uppmuntrar såväl till en längre period av att inte befinna sig i arbete, som till 

deltidsarbete.  

En möjlighet ges för de kommuner som vill att införa ett vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget 

ger en reell möjlighet för föräldrar som önskar vara hemma något längre än vad 

föräldraförsäkringen medger, eller som vill korta sin arbetstid under småbarnsåren.
115

 

Den konservativa jämställdhetssyn som finns i de artikulationer som konstruerar 

familjepolitiken motsäger arbetsmarknadspolitiken. Det som i arbetsmarknadspolitiken fyller 

jämställdhet med mening, gör det inte i familjepolitiken. I arbetsmarknadspolitiken är det 

individen som ska ställas jämnt, i familjepolitiken existerar inte individen som 

jämställdhetsprojekt, det är enheten familj som själva får definiera jämställdhet. Ytterligare en 

motsättning är att den fokus som arbetsmarknadspolitiken har på att alla ska arbeta mer, 

heltidsarbete ska inte hindras av den strukturella underordning som de statliga 

transfereringarna innebär, saknas här helt. Inom familjepolitiken lanseras istället reformer 

som får motsatt effekt, här betalas statliga transfereringar ut i form av vårdnadsbidrag som 

uppmuntrar till deltidsarbete. 

Vårdnadsbidraget blir inte enbart en paradox som ovan, att den uppmuntrar till mindre 

arbete. Reformen blir också en motsättning till den liberalfeministiska diskurs där det är en 

självklarhet att män och kvinnor båda ska arbeta. Den konservativa jämställdhetssyn som 

återfinns i artikulationerna om vårdnadsbidraget ifrågasätter tvåförsörjarsystemet. Denna 

jämställdhetssyn konstruerar också vad en familj är, en enhet med två vuxna och barn, där en 

av föräldrarna har huvudansvaret som familjeförsörjare, medan den andre kan vara borta från 

arbetsmarknaden och den offentliga sfären i perioder och då befinna sig enbart i den privata 

sfären. De ensamstående mödrar som tidigare har konstruerats som brukare av välfärdsstatens 

insatser omfattas därmed inte av denna reform eller definition av familj.    
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Vårt vårdnadsbidrag handlar om 3 000 kronor. Det kan inte kombineras med andra 

ersättningar eller annan inkomst. Därmed är det inga pengar som gör att den kvinna som vill 

och kan jobba skulle stanna hemma.
116

 

En ny familjepolitik genomförs för valfrihet, ökad jämställdhet, större mångfald i förskolan 

och barnomsorgen och mer tid med barnen.
117

 

När man väl vet vilka konsekvenser ens val får – det vill säga sämre möjligheter att utvecklas 

på arbetsplatsen, kanske sämre möjligheter att göra karriär, sämre löneutveckling och sämre 

pension så småningom – och ändå väljer att som kvinna eller man vara hemma med sina barn 

tycker jag att det är ett val man ska ha frihet att göra. De 3 000 kronorna sänder väl signalen 

att det är upp till individen att göra det fria valet. Politiker ska se till att det finns 

förutsättningar och en mångfald av valmöjligheter. Vårdnadsbidraget kan faktiskt också 

användas klokt och förnuftigt, det vill säga på ett sådant sätt att det ger båda föräldrarna 

möjlighet att till exempel gå ned i arbetstid under de tre första åren och på det sättet mäkta 

med att kombinera yrkesliv och familjeliv.
118

 

Berättelsen om familjens valfrihet som väg till jämställdhet är en historia om valfrihet som 

inte alla kan ta del av. Det är också en berättelse om olika feministiska diskurser som inte 

talar samma språk. Det är en historia där den liberalfeministiska synen på individen krockar 

med en konservativ jämställdhetssyn där familjen är den centrala enheten i konstruktionen av 

jämställdhet. Historien berättar också om hur vattentät gränsen är mellan den privata och den 

offentliga sfären när en konservativ diskurs om jämställdhet format politiken, att 

artikulationer om en maktordning mellan könen inte tar sig in i familjepolitiken. I denna 

berättelse återfinns inte socialistiska eller radikalfeministiska diskurser om jämställdhet. 

Denna berättelse handlar om vad som är norm och vad som är avvikande samt den paradox 

som uppstår i skärningspunkten mellan arbetsmarknadspolitiken och familjepolitiken, något 

vi utvecklar nedan när vi svarar på den andra delen av vår frågeställning.  

6.3 Är problemrepresentationerna i framställningen  

motstridiga eller samstämmiga?  

Ovan har vi analyserat de tre berättelser som ger mening åt jämställdhet i regeringens 

arbetsmarknads- och familjepolitik och som besvarar den första delen av vår frågeställning. I 

denna del besvaras den andra delen av frågeställningen genom en analys av 
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representationerna där vi ser om de är motstridiga eller samstämmiga. Det gör vi genom att 

diskutera dem utifrån det teoretiska ramverket. 

En första motsättning i materialet är att det inom arbetsmarknadspolitiken parallellt existerar 

artikulationer som kan härledas ur både en liberal och en socialistisk jämställdhetssyn. Ur en 

socialistisk syn konstrueras jämställdhet i regeringens artikulationer utifrån kvinnans position 

på arbetsmarknaden. Med bakgrund i den tidigare forskning vi presenterade i uppsatsens 

första del är detta en diskurs som jämställdhetspolitiken har artikulerats utifrån sedan 1960-

talet, regeringens konstruktion av jämställdhet som något som sker på arbetsmarknaden kan 

därmed förstås i sin historiska kontext. De liberala och socialistiska artikulationerna kan här 

också ses som samstämmiga så länge jämställdhet konstrueras som något som berör den 

offentliga sfären, arbetsmarknaden.  

I de liberalfeministiska representationerna av jämställdhet, som dominerar 

arbetsmarknadspolitiken, är kvinnans position i det offentliga inte jämställd med mannens. 

Problemen som ska lösas syftar till individen, inte strukturförändringar. Förnuftet ska vara det 

som ser till att kvinnor får höga positioner i näringslivet och blir en del av företagarsverige. 

Detta motsätts av artikulationerna om en strukturell underordning av kvinnor och som har sin 

grund i ekonomiska faktorer, men till skillnad från hur en socialistisk och andra strukturella 

förståelser hade konstruerat ojämställdhet syftar strukturerna i regeringens artikulationer på 

relationen mellan stat och individ, och inte relationen mellan gruppen kvinnor och gruppen 

män eller mellan klasser.  

I regeringens utsagor konstrueras den offentliga sektorn som den ekonomiska struktur som 

förtrycker kvinnor, här talar regeringen explicit om en könsmaktsordning. Trots att begreppet 

könsmaktsordning är ett radikalfeministiskt sådant, fylls det i regeringens utsagor med en 

annan innebörd, nämligen att offentlig sektor och staten förtrycker kvinnor genom att inte 

skapa incitament för arbete och genom att hindra kvinnligt företagande. Välfärdssektorns 

monopol konstrueras som en förtryckande struktur som upprätthåller en könsuppdelad 

arbetsmarknad. Genom att kvinnan som arbetare konstrueras som endast arbetande inom den 

offentliga sektorn, där hon förtrycks och där hon inte får starta företag, så problematiseras inte 

mäns arbetsmarknad i relation till jämställdhet. Detta blir logiskt utifrån genussystemet – så 

länge kvinnor gör som män så är de inte ett problem, men när de gör annorlunda blir de det. 

Män lämnas också oproblematiserade genom att ojämställdhet inte konstrueras som en 

maktrelation mellan könen.  
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Bland artikulationerna av den offentliga sektorn som en förtryckande struktur finns 

motstridiga utsagor som vill fylla diskursen med mening. En utsaga artikulerar att 

transaktionerna i välfärdsstaten har försatt kvinnor i utanförskap och deltidsarbete. Kvinnor 

ska i denna utsaga inte kunna välja deltidsarbete, eftersom deltiden är en effekt av statens 

subventionering av utanförskap. Samtidigt möjliggör familjepolitikens konstruktion av 

jämställdhet att statliga transfereringar kan ske för att familjer ska få mer tid med barnen 

genom reformer som skatteavdrag för hushållsnära tjänster, jämställdhetsbonus och 

vårdnadsbidrag.  

Motsättningen i dessa utsagor går att förstå när det gäller avdrag för hushållsnära tjänster 

och jämställdhetsbonus, då dessa är liberalfeministiska lösningar på ojämställdhet i den 

privata sfären – de är valfria och uppmuntrar till ökad arbetstid och jämställdhet på 

arbetsmarknaden. Men vårdnadsbidraget kan inte förstås ur en liberal jämställdhetssyn, 

reformen strider även mot en socialistisk och radikalfeministisk syn på jämställdhet. Den 

motsäger även det som artikuleras i arbetsmarknadspolitiken – där vi inte finner några 

artikulationer av en konservativ jämställdhetssyn. Kan denna paradox förstås? 

Genom att se att regeringen upprätthåller en skarp gräns mellan den privata och den 

offentliga sfären när det kommer till familjen, kan vårdnadsbidraget förstås inom ramen för en 

konservativ jämställdhetssyn. Samtliga reformer för jämställdhet i familjepolitiken är i 

regeringens artikulationer familjebaserade och kräver hela familjens delaktighet, det vill säga 

att förhandlingen sker vid köksbordet. Politiken rör familjen som enhet och det är kring den 

som jämställdhetsprojektet ska organiseras. Familjen består inte av individer och innefattar 

inte maktrelationer. Därmed upprätthålls gränsen mellan det privata och det offentliga 

eftersom det inte är individen i familjen som ges mer makt gentemot övriga individer i 

familjen. I denna konstruktion av familj kan även de reformer som ovan ges mening genom 

en liberal jämställdhetssyn förstås, då det blir upp till familjen att välja och definiera vad som 

är jämställdhet och hur mycket jämställdhet man vill ha. Istället för att jämställdhet är att 

ställa jämt mellan könen blir det upp till varje familj att definiera den egna nivån. 

Trots att de liberala reformerna inom familjepolitiken går att förstå ur en konservativ 

jämställdhetssyn, så motsäger det de liberala artikulationerna i arbetsmarknadspolitiken. Den 

mening som tillskrivs jämställdhet i arbetsmarknadspolitiken, ersätts av en annan innebörd i 

familjepolitiken. Arbetsmarknadspolitikens kärna är att alla ska arbeta mer och att de grupper 

som konstrueras som arbetskraftsreserv ska sättas i arbete. Men dessa artikulationer går stick 

stäv med reformen vårdnadsbidrag som finns i familjepolitiken och som både kan användas 
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för att vara borta från arbetsmarknaden under en längre period än vad föräldraförsäkringen 

tillåter och kombineras med en sänkning av arbetstiden.   

Denna motsättning kan förstås genom att analysera hur ‟vi och dom‟ konstrueras i 

regeringens artikulationer. Genom konstruktionen av utanförskapet i arbetsmarknadspolitiken 

framträder en tydlig norm och flera grupper definieras som avvikande. Bland dessa grupper 

hittar vi ensamstående mammor, utlandsfödda samt kvinnor i deltidsarbete. Den 

oproblematiserade norm som dessa grupper konstrueras mot är svenskfödda män som jobbar 

heltid inom det som inte är offentlig sektor. Även i familjepolitiken finns en tydlig vi-grupp: 

familjer bestående av två vuxna med barn där båda kan och vill jobba heltid. Denna 

konstruktion förutsätter att den som nyttjar vårdnadsbidraget lever med en person till, en 

person som kan försörja familjen. Den ensamstående mamman utestängs ur konstruktionen av 

vi-gruppen. Den identitet hon tillskrivs blir något som avviker från vad som identifieras som 

familj. Till skillnad från den statliga sanktionering av deltidsarbete som konstrueras som ett 

problem i arbetsmarknadspolitiken blir inte transaktioner inom ramen för vårdnadsbidraget 

problematiska, då den som uppbär ersättningen är en del av normen.  

I regeringens artikulationer konstrueras kvinnor som en enhetlig grupp, utom när det 

kommer till de grupper som avviker, de som är utanför: ensamstående, invandrade kvinnor 

samt deltidsarbetande. Dessa grupper tillskrivs egenskaper som konstrueras utifrån statiska 

positioner och ges också stereotypa drag. En postmodern kritik av regeringens syn på 

jämställdhet utifrån de reformer som föreslås i materialet kan formuleras som att den riktar sig 

till vita medelklasskvinnor med en stark anknytning till arbetsmarknaden och som lever i en 

parrelation med en man. Med den målgruppen kan också arbetsmarknadspolitiken och 

familjepolitiken sägas tala samma språk och fungera som två passande pusselbitar på det 

bräde som utgör livspusslet.  

För att återknyta till den fråga vi ställde oss i början av detta avsnitt, kan vi konstatera att så 

länge arbetsmarknads- och familjepolitiken analyseras som två separata områden är 

representationerna av jämställdhet i stort sett samstämmiga, men analyseras områdena 

tillsammans finns det motstridigheter.  
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7. Avslutande diskussion 

I denna avslutande diskussion återkopplar vi till uppsatsens frågeställningar och därefter följer 

ett resonemang om metod- och teorivalets betydelse för resultatet. Vi lämnar sedan förslag på 

vidare forskning och för en avslutande diskussion.  

Med uppsatsen har vi velat undersöka om synen på jämställdhet i regeringens 

arbetsmarknads- och familjepolitik är förenliga. För att söka svar på det har vi utgått från 

följande frågeställning: 

Vilka problemrepresentationer av jämställdhet finns i regeringens arbetsmarknads- och 

familjepolitik? Är representationerna i framställningen motstridiga eller samstämmiga?  

Dessa frågeställningar har vi besvarat i analysen ovan. Vår viktigaste slutsats är att när de 

två politikområdena analyseras ihop så finns det diskursiva motstridigheter, något som inte är 

lika tydligt när de analyseras separat.  

Utifrån vårt teoretiska och metodologiska ramverk har vi i regeringens artikulationer kunnat 

se hur grupper och identiteter konstrueras på ett diskursivt plan och hur begreppet 

jämställdhet ges olika betydelse i olika kontexter. I och med att vi använt oss av ett 

konstruktivistiskt angreppssätt och gjort en diskursanalys, har vi problematiserat jämställdhet 

som ett instabilt politiskt begrepp. De skiftande utsagor som fyller begreppet med mening ger 

olika konsekvenser för politikens problemrepresentationer och därmed olika praktiker 

beroende på utifrån vilken position den artikuleras. Med en annan metod med andra 

epistemologiska antaganden hade det inte varit möjligt att besvara vår frågeställning, då 

jämställdhet hade haft en fixerad betydelse.  

Tolkande analyser är alltid riskabla då de riskerar att uppfattas som subjektiva. Vår ambition 

har varit att redogöra för våra tolkningar i så hög utsträckning som möjligt genom att infoga 

citat och tydligt knyta an tolkningar och resultat till teorierna. Genom att ställa det teoretiska 

ramverket mot empirin har vi kunnat se olika utsagor om jämställdhet inom regeringens 

politik. 

Som vi konstaterade ovan skulle andra metoder ge andra resultat. Andra undersökningar 

som skulle vara intressant är exempelvis olika former av utvärderingar av de reformer som 

genomförs. Vilka av de effekter regeringen vill uppnå kommer att uppnås? Finns det 

bieffekter av dessa och i så fall vilka? Kommer kvinnors ställning på arbetsmarknaden 

förändras utav de olika reformerna? Kommer de reformer som nu genomförs med satsningar 
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på fler företag inom välfärdssektorn att leda till en mer jämställd och mindre könsuppdelad 

arbetsmarknad? En större studie skulle också kunna analysera vilken organisering av 

välfärdsstaten som vi kan vänta oss i framtiden – för att tala utifrån Esping-Andersens 

modeller: håller vi på att gå från en institutionell modell till en liberal eller rent av en 

konservativ? Andra policyanalyser som undersöker politikens gränsdragningar vore 

intressanta för att undersöka vilken effekt det kan få att jämställdhet splittras upp på flera 

politikområden och att tolkningen av begreppet jämställdhet skiljer sig däremellan. 

När vi sökte efter tidigare forskning slog det oss att det finns lite skrivet om synen på 

jämställdhet och feminism hos de partier som nu är i regeringsställning samt att mycket av 

forskningen kring jämställdhetspolitikens organisering är centrerad kring det som skedde på 

1960- och 1970-talet. Här menar vi att det finns luckor att fylla.   

Även studier av de två politikområdena över tid skulle kunna ge oss en bredare bild och en 

möjlighet att jämföra mellan olika tidsperioder och regeringar. En liknande studie av 

socialdemokratiska regeringar skulle kunna bidra till att se hur jämställdhet konstrueras inom 

de två politikområdena – kanske är det så att det även inom socialdemokratin finns en 

konservativ jämställdhetssyn på familjen? Vi ställer oss också frågan vad som kommer att 

hända i framtiden med jämställdhetsbegreppet inom svensk politik. Kommer begreppet på sikt 

att bli än mer spretigt och fyllas med ännu fler innebörder eller blir begreppet mer 

sammanhängande och enhetligt? 

Slutligen undrar vi vad vi kan vänta oss av regeringens jämställdhetspolitik de närmsta åren. 

Den analys vi genomfört åskådliggör att det dras en skarp linje mellan 

arbetsmarknadspolitiken och familjepolitiken. Trots att regeringen problematiserar att dessa 

två områden hänger ihop, så är det två olika förståelser av jämställdhet som bäddas in i de 

problemrepresentationer som respektive politikområde formuleras kring. Därmed är det också 

möjligt att förstå den paradox som i inledningen väckte vårt intresse. Jämställdhet beskrivs i 

regeringens material som ett sektorsövergripande område som ska genomsyra politiken inom 

alla övriga politikområden. Men när det inte finns en enhetlig förståelse av begreppet undrar 

vi om det är möjligt att ens säga att det finns en samlad jämställdhetspolitik?
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