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Sammanfattning  

Uppsatsens syfte är att undersöka jämställdhet som en samtida svensk diskursordning, med 
fokus på konflikter mellan olika diskurser inom den. Metoden består av diskursanalys av 
material från tre fokusgrupper med kvinnor som har erfarenhet av jämställdhetsarbete inom 
partipolitiken, högskolan och näringslivet. Utgångspunkten är att diskurser är 
betydelsebärande system som är relativt stabila över tid, som skapas genom kampen mellan 
olika aktörer med intressen i diskursernas utformning. Utifrån tidigare forskning framstår två 
aktörer vara särskilt relevanta: välfärdsstaten och kvinnorörelsen. Analysen av materialet visar 
att två diskurser kan urskiljas, som delvis kan relateras till dessa aktörer. Dessa kan kallas 
konfliktdiskursen och konsensusdiskursen. Resultaten visar att jämställdhetsarbetarna 
kombinerar de två. Deras engagemang i feministiska frågor kan tolkas i termer av 
konfliktdiskursen medan deras arbete ramas in av konsensusdiskursen. De använder den 
sistnämnda som en strategisk resurs i jämställdhetsarbetet, och flyttar samtidigt fram 
positionerna för konfliktdiskursen genom sitt arbete. Därmed uppstår frågan om 
institutionaliserad jämställdhet skapar en tredje aktör, jämställdhetsarbetarna, som påverkar 
diskursordningen jämställdhet. 
 
 
sökord: jämställdhet, jämställdhetsarbete, feminism, kvinnorörelsen, diskursanalys, 
fokusgrupper  
 
 
Abstract  
This study aims at examining the order of discourse (diskursordning) of gender equality 
(jämställdhet) in a modern swedish context, focusing conflicts between different discourses 
within it. The method used is discourseanalysis of material from three focus group interviews. 
These were conducted with women who have experinces of working with gender equality in 
parlamentary politics, universities and the corporate sphere. The premise is that discourses 
can be defined as relatively stable systems of meaning, created through the struggle between 
different actors having interests in formulating the discourses. Based on previous research two 
actors seem to be significant: the welfare state and the womens movement. Analyzing the 
material two discourses become visible, partly relating to these actors. These can be namned 
the discourse of conflict and the discourse of consensus. The results show that gender 
equality-workers (jämställdhetsarbetare) combine the two. Their engagement in feminist 
issues can be interpreted in terms of the discourse of conflict while their work is framed by 
the discourse of consensus. They use the latter as a strategic resource doing work of gender 
equality (jämställdhetsarbetet), while at the same time repositioning the discourse of conflict 
through their work. Thereby the question arises if the institutionalised work of gender equality 
constitutes a third actor, namely the workers of gender equality, that will affect the order of 
discourses of gender equality.   
 
key words: gender equality, gender equality-work, feminism, womens movement, 
discourseanalysis, focus group interviews 
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INTRODUKTION  
I Sverige har de senaste 30 årens politiska utveckling medfört att jämställdhetsarbete har 

institutionaliserats, jämställdhetsarbete är påbjudet enligt lag. Sedan 1980 har 

jämställdhetslagen funnits, som syftar till lika behandling av kvinnor och män i arbetslivet. 

Den ställer krav på arbetsgivarna att aktivt agera för jämställdhet, och den förbjuder 

uttryckligen könsdiskriminering (Iseskog 1995). Jämställdhetsarbete utförs i olika former och 

av olika aktörer runt om i vårt samhälle. Några exempel är det som ska utföras på alla 

arbetsplatser med fler än tio anställda, lagen föreskriver där skapandet av 

jämställdhetsplaner1, på kvinnojourer där kvinnor kan söka skydd undan män som 

misshandlar dem (Holmberg 1998) och i alla statliga myndigheter i enlighet med 

regeringsbrev och förordningar (Hård 2004).  

 Jämställdhetspolitiken har historiskt sett kretsat kring arbetsmarknaden, med 

frågor och reformer som bland annat kvinnors rätt till lönearbete, lika lön för lika eller 

likvärdigt arbete, särbeskattning, offentlig barnomsorg och utbyggd föräldraförsäkring i fokus 

(Fürst 1999). Jämställdhetspolitiken syftar numera till att institutionalisera 

jämställdhetsarbetet. Målet är jämställdhetsintegrering.2 Till och med det arbete som utförs i 

kvinnojourernas regi sedan sent sjuttiotal kan sägas ha kommit att institutionaliserats, i och 

med att kommuner ofta både finansierar verksamheten och räknar med att jourerna kan ta 

hand om de medborgare som behöver deras hjälp (se t.ex. Holmberg 1998).  

Vad innebär institutionaliseringen? Ur ett perspektiv kan det tyda på att 

jämställdhet som politiskt område och som praktik inte kommer att försvinna i första taget, 

eftersom den har frambringat nya grupper som arbetar med jämställdhet och vars liv 

förbättrats av reformerna för jämställdhet. Dessa grupper består framförallt av kvinnor, och de 

kan förväntas försvara sina positioner mot eventuella försämringar av den förda politiken (se 

t.ex. Hajighasemi 2004). Gunilla Fürst skriver i Jämställda på svenska att myten om 

jämställdhet kommit att överskugga verkligheten (Fürst 1999). Betyder det att en stor grupp 

kvinnor arbetar med att upprätthålla myten om att vi är jämställda? Bevisar själva existensen 

av dessa jämställdhetsarbetare att problemen är lösta? Knappast. Tvärtom är det nog så att 

jämställdhetsarbetarnas blotta närvaro påminner om att relationen mellan gruppen män och 

gruppen kvinnor inte är given en gång för alla.  
                                                
1 Se Jämställdhetslagen, http://www.jamombud.se/lagarna/jamstalldhet/paragraf.asp (2006-05-13) 
2 För en närmare diskussion om det se till exempel Ändrad ordning � strategisk utveckling för jämställdhet, Ds 
2001:64. 
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De kvinnor som arbetar med jämställdhet befinner sig i skärningspunkten mellan 

två uppfattningar om jämställdhet. Den ena kan beskrivas som den gängse uppfattningen om 

jämställdhet, att den är så bra och självklar att den är (så gott som) uppnådd allaredan. Den 

andra uppfattningen är att kampen för mera jämlika relationer mellan kvinnor och män långt 

ifrån är avslutad. Liksom svensk politik i övrigt betraktas jämställdhet som politik och 

institution på olika sätt av forskare. En skiljelinje i perspektiven när frågan om hur politik och 

implementering fungerar, och när välfärdsstatens framväxt analyseras, är den som rör 

huruvida konflikter eller konsensus mellan olika grupper är det som bör sättas under forskares 

lins (se t.ex. resonemang hos Klinth 2002). Detta tyder i sammanhanget på att det finns olika 

föreställningar också om vad som driver politisk förändring framåt. Välfärdsstaten uppfattas 

ofta som konsensusinriktad, och om den tillskrivs ansvaret för såväl jämställdhetens 

upphöjning till norm som dess faktiska (ofta positiva) konsekvenser för kvinnor i Sverige så 

finns det risk att andra aktörer och perspektiv sätts på undantag (jfr Eduards 2002). Det finns 

med andra ord sprickor i Sveriges jämställda fasad. Det är dessa sprickor som jag ämnar 

undersöka i föreliggande uppsats.  

Om ojämställdheten ses som ett problem och hur det problemet i så fall formuleras 

i de organisationer där jämställdhetsarbete ska utföras avgör hur dessa kvinnor kan motivera 

och utforma sitt arbete.  Jag är inte den första att uppmärksamma detta. Trots att jämställdhet 

är ett begrepp med en relativt kort historia3 så har det som ämne gett upphov till en mängd 

studier. Jag har i första hand fokuserat på svensk forskning, eftersom mitt studieobjekt är 

situerat i en svensk kontext. Merparten av den tidigare teoretiska forskning och de politiska 

rapporter och utvärderingar jag tagit del av har jag läst med en särskild målsättning: att förstå 

bakgrunden till och utformningen av diskursordningen jämställdhet4. Den tidigare 

forskningen kan grovt sett delas in i två kategorier. Den ena är teoretiskt orienterade studier, 

som främst handlar om begreppet jämställdhet och jämställdhetspolitikens framväxt (se t.ex. 

Engström 2002; Lindvert 2001). Den andra är praktiskt eller empiriskt orienterade studier, 

som rör både processer i jämställdhetsarbete (se t.ex. Hård 2004; Angervall 2005) och 

diskrepansen mellan statliga direktiv och implementering, samt motstånd i olika 

organisationer (se t.ex. Pincus 2002). En tredje intressant ingång som inte direkt berör 

jämställdhet men väl kvinnors politiska arbete för bättre livsvillkor och större möjlighet att 

utöva makt i olika beslutande församlingar står till exempel Maud Eduards för (2002). Sällan 

                                                
3 Ett årtal som ofta nämns är 1972, då bland annat den första statliga kommittén med jämställdhetspolitiskt 
uppdrag tillsattes, Jämställdhetsdelegationen (se t.ex. Fürst 1999). 
4 Begreppen diskurs och diskursordning definierar jag under rubriken Diskursanalys nedan. 
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eller aldrig problematiseras dock hur jämställdhetsarbetare ser på jämställdhet, och hur detta 

kan relateras till den sistnämnda typen av forskning.  

Hur motiverar kvinnor sitt jämställdhetsarbete när myten säger att vi redan är 

jämställda, att arbetet egentligen nästan inte behövs? Jag är feminist5 och jag har själv både 

deltagit i och varit ansvarig för olika former av jämställdhetsarbete. Jag vågar påstå att alla vi 

som någon gång jobbat med jämställdhet har uppfattningar om vad vi gjorde och varför, samt 

en mängd berättelser om och upplevelser av hur andra bemött arbetet. Det är samtal om detta 

som är mitt material i den här uppsatsen. 

 

SYFTE 
Mitt syfte är att undersöka diskursordningen jämställdhet, med fokus på konfliktlinjer mellan 

olika diskurser inom den. Mina konkreta frågeställningar är:  

Vilka diskurser kan urskiljas i samtal om jämställdhetsarbete mellan kvinnor som har 

erfarenhet av det? 

Hur förhåller sig kvinnor som arbetar med jämställdhet till dessa diskurser? 

Avgränsning 
Denna uppsats syftar till att undersöka tankar och föreställningar om jämställdhet, med andra 

ord diskurser inom diskusordningen jämställdhet. Den specifika sociala domän inom 

diskursordningen jämställdhet som jag ägnar denna uppsats åt är det institutionaliserade 

jämställdhetsarbetet. Jag strävar inte efter en fullständig kartläggning av vare sig 

diskursordningen eller diskurserna, då det skulle kräva både mera tid och utrymme än jag har 

här. Jag menar att det är relevant att se utsagor som delar av makt- och betydelsebärande 

system, vilket diskurser ju kan definieras som. Därmed är diskursanalysen meningsfull att 

använda också på enstaka eller få utsagor.  

 

DISKURSANALYS AV FOKUSGRUPPSAMTAL  
Materialet i föreliggande uppsats har skapats genom fokusgrupper. Det har gett ett spännande 

och inte på något sätt på förhand givet material, som jag valt att analysera med hjälp av 

diskursanalys. Jag särskiljer inte mina teoretiska och mina metodologiska utgångspunkter, 

utan istället låter jag rubrikerna tala om vad jag redogör för i varje stycke. Dock kan detta 

                                                
5 Det här en feministisk uppsats. Jag skriver för kvinnor, för att ge röst åt kvinnor och för att, delvis därigenom, 
blottlägga och förändra de ojämlika maktförhållanden jag menar finns mellan kvinnor och män. 
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avsnitt betraktas som mer metodinriktat, medan avsnittet under rubriken 

Jämställdhetskontraktet är mer teoriinriktat. 

 

FOKUSGRUPPER 
I mitt val att använda mig av fokusgrupper har jag framförallt hämtat inspiration från Victoria 

Wibecks bok Fokusgrupper - om fokuserade grupper som undersökningsmetod (2000). 

Fokusgrupper handlar i hennes tappning om att med ett brett syfte lyssna på experter som 

samtalar relativt ostrukturerat om ett ämne (ibid). Wibeck lyfter fram frågan om bredd och 

djup i en jämförelse mellan intervjuer med enskilda personer och fokusgruppintervjuer, där 

flera personer ingår i ett samtal om ett givet ämne. När en bred förståelse eftersöks kan 

fokusgrupper vara mera lämpliga än en-till-en intervjuer (ibid). Karin Widerberg beskriver sitt 

kvalitativa metodval i en studie om trötthet i Kvalitativ forskning i praktiken (2002). Hon 

betonar att människors förståelse är en del av de samhälleliga fakta som en forskare har att 

insamla och analysera. De �säger oss något om de samhälleliga uppfattningar som ligger till 

grund för vårt sätt att leva och hur vi förstår våra liv� (2002:66). Med detta resonemang är det 

ett givet val att vända mig till dem som är mitt uppe i olika former av jämställdhetsarbete och 

lyssna till deras upplevelser och tankar.  

Mitt metodval har även en politisk betydelse. Det blir särskilt viktigt att lyssna 

till kvinnors samtal om jämställdhet i och med att jag skriver inom den genusvetenskapliga 

traditionen. Historiskt sett har den betonat vikten av att synliggöra kvinnors liv och 

erfarenheter (se t.ex. Widerberg 1999). Samtalen i sig kan dessutom ha fungerat som ett 

forum för utbyte av erfarenheter, kunskap och funderingar. Min förhoppning är att analysen 

av dessa samtal ska bidra till ny kunskap om ämnet även för de som talade. 

Urval och genomförande 
Materialet i denna uppsats kommer från tre fokusgruppsamtal. Wibeck rekommenderar minst 

tre fokusgrupper med minst fyra personer i varje grupp och visar på för- och nackdelar med 

heterogen och homogen sammansättning, framförallt i relation till gruppdynamiken (se nedan) 

(2000). Efter noggrant övervägande valde jag att använda tre mindre och homogena grupper. 

Målsättningen var minst tre kvinnor plus mig i varje grupp. Av olika praktiska skäl kom det 

att bli tre i den första och två i de resterande. En ostrukturerad fokusgrupp bör innehålla en 

stor mängd gemensamt samtal. Deltagarna ska samtala, inte bli utfrågade, och samtalsledaren 

ska idealt sett göra få interventioner, framförallt vad gäller introduktion av nya ämnen 

(Wibeck 2000). Eftersom deltagarna i samtliga fokusgrupper tog upp varandras trådar i mer 
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eller mindre stor utsträckning och jag höll mig i bakgrunden, såtillvida att mina interventioner 

främst bestod av uppföljningsfrågor, så kan det fortfarande kallas fokusgrupper trots det lägre 

antalet deltagare.  

Det är oftast kvinnor som utför jämställdhetsarbete och som blir ansvariga för 

det, företrädesvis på personalavdelningar (Fürst 1999). Mitt urval består därför endast av 

kvinnor. Jag använde mig av snöbollsurval. Jag kände till vissa personer som uppfyllde 

kriterierna för mitt urval och valde att genom den bekanta jag hade be henne om tips på andra 

som skulle kunna ingå (se t.ex. Kvale 1997). Fokusgrupperna kom därmed att bestå av 

bekanta och/eller bekantas bekanta till mig. Att använda dessa urvalsmetoder var delvis en 

fråga om vad som var praktiskt genomförbart. En fördel med att vara bekant med de personer 

man söker för deltagande i en studie är att det kan vara större sannolikhet att de verkligen 

uppfyller urvalskriterierna. En annan fördel handlar om tillgång till deras tid och tankar. Min 

förförståelse och egna erfarenheter av ämnet säger mig att jämställdhet och feministisk 

medvetenhet inte är något som läggs åt sidan när arbetsdagen är slut. Tvärtom är det många 

som jobbar både ideellt och professionellt med jämställdhetsarbete. De personer som jag sökte 

till mina fokusgrupper var med andra ord sannolikt mycket engagerade i sitt arbete och i andra 

projekt. Dessutom var själva ämnet jämställdhet något flera informanter underströk att de 

självklart tog sig tid att tala om, och flera sa i slutet av samtalstiden att ämnet var intressant 

och outtömligt.6 

Mitt praktiska tillvägagångssätt var att jag spelade in alla fokusgrupper, med 

deltagarnas tillåtelse. Vidare förde jag anteckningar under tiden som de pågick. Så snart som 

möjligt efter varje fokusgrupp lyssnade jag igenom inspelningarna och skrev ner övergripande 

tankar och intryck. Jag har transkriberat inspelningarna från samtliga fokusgrupper. Sedan har 

jag kodat materialet, det vill säga delat in utskrifterna av samtalen i det jag uppfattar som 

naturliga meningsenheter, som i sin tur ordnats i centrala teman. Dessa teman utgör stommen 

i min redogörelse av empirin. Varje fokusgrupp pågick i ca en och en halv timme. Den första 

gruppen träffade jag i en av deltagarnas hem, den andra på en av deltagarnas kontor och den 

tredje tog plats i ett konferensrum på företaget där en av deltagarna var anställd. Citaten jag 

använder har jag redigerat för att talspråkets form inte ska överskugga betydelsen av 

innehållet, och i vissa fall har redigeringen syftat till att upprätthålla deltagarnas 

konfidentialitet. För att tydliggöra att det är faktiska personer det handlar om, men ändå inte 

                                                
6 �Vi kan prata hur länge som helst� och �Ta fram en flaska vin så kan vi prata hela kvällen� är två sådana 
exempel. 
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utlämna någon av dem, har jag valt att tilldela alla deltagare fingerade namn. Dessa har de fått 

möjlighet att välja själva. 

Wibeck förespråkar att man använder någon form av stimulusmaterial, till 

exempel i form av en artikel eller en film om ämnet för att få igång samtalet i fokusgrupper 

(2000). Jag övervägde det men kom fram till att det inte var nödvändigt med något sådant, 

utöver det intervjubrev som jag skickade till varje deltagare efter initial kontakt via telefon (se 

bilaga 1). Dessutom valde jag att formulera en del av de mer direkta frågorna relaterat till min 

egen erfarenhet, för att både få diskussion som utgick från föreställningar om diskursen och 

sådan som kunde visa på egen betydelseproduktion inom den. Samtalen inleddes med frågor 

om deltagarnas bakgrund och erfarenheter av jämställdhetsarbete, vilket följdes av öppna 

frågor som till exempel �vad är jämställdhet?� och �vad är jämställdhetsarbete?�.  

Datakvalité och reflektioner kring fokusgrupper 
Gruppdynamiken i fokusgrupper är av största betydelse för resultaten. Relationen mellan 

deltagarna och antalet deltagare påverkar både hur mycket utrymme var och en får och vad 

var och en kan säga. Sammansättningen i små fokusgrupper om tre personer kan medföra 

särskilda problem (Wibeck 2000:50). Det kan dock ha varit mera av en fördel än en nackdel 

att använda små grupper, delvis av praktiska skäl. Jag använde redan existerande grupper, 

kvinnor som var bekanta med varandra och hade erfarenheter från liknande områden. Det 

bidrog som jag uppfattade det till att det omedelbart etablerades en god kontakt och ett gott 

samtalsklimat.  

Att vara bekant med informanter och att de är bekanta med varandra kan dock få 

såväl positiva som negativa effekter, både för vad de säger och hur de säger saker. På en ytlig 

nivå kan ett samtal mellan individer med liknande bakgrund representera samstämmighet och 

enighet. Det kan vara eftersträvansvärt för dem som deltar i ett samtal, särskilt för kvinnor 

som är bekanta med varandra (Coates 1996). Det kan, bland annat därför, vara lättare att inte 

begränsa sin framställning i samtal med främlingar. Min tanke var att få informanterna att 

känna sig trygga i diskussionen genom att skapa en god informell stämning där allas 

erfarenheter och tankar skulle få komma till uttryck. Att jag var bekant eller bekant till bekant 

med minst en person i varje fokusgrupp bidrog sannolikt till detta. För mig som forskare blir 

det dock extra viktigt i och med ovanstående att ha en öppen inställning till avvikelser från 

samstämmighet i min bearbetning av materialet. Delvis kan det att jag var bekant med någon 

också ha underlättat för mig vad gäller tillgång till informanter, då något slags tillit kan finnas 

redan innan i relationen till en person man känner. Naturligtvis kan det råda rakt motsatta 
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förhållanden också, men det finns inte mycket att göra åt den form av �naturliga bortfall� som 

kan uppstå i sådana situationer.  

Vems är kunskapen? 
En konsekvens av min feministiska utgångspunkt är att jag menar att det är viktigt att 

reflektera över frågor som vems är kunskapen om ämnet? och vems tolkning ges 

företrädesrätt? Det här är klassiska frågor inom feministisk metoddiskussion, som även 

Winther Jørgensen & Phillips tar upp (2000). De lyfter fram vikten av reflexivitet; att ställa 

sig frågor om vad som säger att den egna forskningen ger en bättre version av sanningen än 

andras, om den politiska betydelsen av forskningsresultaten och om hur maktrelationen 

mellan forskare och deltagare ser ut (2000:111-112).  

I en uppsats som bygger på egeninsamlat material sker (minst) två parallella 

kommunikativa handlingar, deltagarnas och forskarens. Det finns (minst) två tolkningsramar. 

Den ena består av de tolkningar informanterna och forskaren gör gemensamt i 

samtalssituationen, där informantens tolkning idealt sett ges företräde. Den andra är 

forskarens tolkning i analyssituationen, där det av uppenbara skäl är forskarens tolkning som 

har övertaget (för mer om detta se t.ex. Kvale 1997). Här har det varit en styrka att kunna testa 

tolkningar jag gjort gentemot deltagarnas egna förståelser genom att de fått tillfälle att läsa 

igenom och kommentera uppsatsen i slutfasen av arbetet med den. 

De som deltog i de fokusgrupper jag genomfört talar alla inifrån det som kan 

kallas diskursordningen jämställdhet. Av väsentlig betydelse är därmed deras förståelser och 

levda erfarenhet av jämställdhetsarbete. Samtidigt som de är styrda och begränsade av 

diskurser och betydelser inom denna, är de också medskapare och förändrare av desamma och 

därmed av själva diskursordningen. Likaså är jag begränsad av diskurserna, och den här 

uppsatsen är en diskursiv utsaga. Delvis i och med att jag själv varit såväl engagerad i 

jämställdhetsarbete i en ungdomsorganisation har jag en relativt god förförståelse. Denna har 

kommit till stor användning i förberedelserna inför fokusgrupperna. Samtidigt är det inte bara 

en fördel att ha mycket kunskap om och egen erfarenhet av det ämne som studeras. Risken att 

mina egna uppfattningar styr analysen kan öka. Det är dessutom alltid i princip omöjligt att 

ställa sig utanför diskurserna och enbart betrakta dem utifrån.  

Utöver att läsa in mig på tidigare forskning så har jag också hanterat delar av 

ovanstående problematik genom att testa mina tolkningar gentemot deltagarnas och genom att 

reflektera kring mina tankar med studentkollegor och vänner. Härnäst ska vi undersöka vad 
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diskurser och diskursordning innebär i sammanhanget, hur jag definierar begreppen och hur 

jag använder diskursanalysen.  

 

DISKURSANALYS  
Relationen mellan språket och världen är en omtvistad historia.7 Därför vill jag tydliggöra 

mina utgångspunkter: jag ser föreställningar och praktiker som både konstituerade av och 

konstituerande för varandra. För att låna Carol Lee Bacchis ord så menar jag att �the use of 

language can produce real social effects� (Bacchi 1999). Jag är övertygad om att våra utsagor 

och det vi kan tänka oss om hur världen fungerar påverkar hur vi beter oss i den. Hur vi beter 

oss i världen påverkar naturligtvis hur den ser ut, vilket i sin tur återverkar på hur vi talar och 

tänker om den. Med andra ord har språket en konstituerande funktion för världen. När detta 

perspektiv kombineras med ett kritiskt forskningsperspektiv kan ett klarläggande av 

föreställningars innehåll bidra till social förändring. Hädanefter lämnar jag de mera filosofiska 

frågorna om diskurser och språkets materialitet därhän, och redogör istället för hur jag i denna 

uppsats definierar och använder diskursanalysen. 

Diskurs och diskursordning 
Ett fruktbart perspektiv på hur diskursanalys kan användas som forskningsverktyg presenterar 

Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips i Diskursanalys som teori och metod (2000), 

vilket jag baserar mina operationaliseringar av begreppen på. I formuleringen av mitt syfte 

använde jag två begrepp som kräver en tydlig definition. Det ena är diskursordning, vilket jag 

strax återkommer till. Det andra är diskurs, vilket jag vänder mig till Michel Foucaults tankar 

framförda i Diskursens ordning (1993) för att definiera. En diskurs kan definieras som ett 

system av tänkbara betydelser, som sätter gränser för ickebetydelser och det otänkbara. Vad 

som kan sägas och tänkas om något bestäms i förhållande till vad som inte kan tänkas och 

sägas (Foucault 1993:14-15). Trots att dessa system är relativt stabila ska diskurser inte 

betraktas som eviga abstrakta storheter. De är föränderliga och många aktörer med intressen i 

betydelsernas konsekvenser kämpar med olika framgång vid varje given tidpunkt om 

definitionsrätten av såväl begreppen och språket om rätten att definiera sanningar och icke-

sanningar (Foucault 1993).  

                                                
7 Det handlar om huruvida det finns andra praktiker än diskursiva, eller om allt är diskurs och inget existerar 
utanför diskurserna. För en något mera utförlig diskussion se t.ex. Diskursanalys som teori och metod av 
Winther Jørgensen & Phillips (2000).  
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Diskursiva föreställningar blir tagna för givet, de styr både vad vi kan tänka och 

hur vi kan tänka kring en fråga, vad som överhuvudtaget blir möjligt att föreställa sig. 

Diskurserna är med andra ord ständigt närvarande för att rama in våra tankar och 

uppfattningar och mycket svåra att förändra eftersom de växer fram genom tämligen 

framgångsrikt maktutövande över tid (Foucault 1993:31). Foucault menar att vi för att förstå 

en diskurs måste ta oss an frågan om dess genealogi; en diskurs kan inte förstås utan att dess 

historiska framväxt analyseras genom att maktutövande kring dess nyckelbegrepp avtäcks 

(1993:42). De aktörer som konkurrerat om att utöva denna makt påverkar inte bara hur 

diskurserna ser ut, deras olika framgång i kampen om diskurserna avlagrar också betydelser 

som efterföljarna måste förhålla sig till (Foucault 1993).  

Så till begreppet diskursordning. Med den definition jag redogjorde för ovan 

kan en diskurs avgränsas analytiskt på flera olika sätt. Svensk jämställdhetspolicy kan ses som 

en diskurs, samtidigt så är kan flera diskurser urskiljas inom densamma. För analytisk klarhet 

används begreppet diskursordning för att särskilja det område där flera diskurser konkurrerar 

från det jag definierat som den övergripande diskursen, som utgör själva området, det vill 

säga jämställdhet. Detta gör jag med stöd av Winther Jørgensen & Phillips (2000, se särskilt 

kapitel 5). De menar att diskursordning är ett användbart begrepp då syftet med en studie är 

att studera vilka diskurser som existerar inom ett fält och för att se vilka diskurser som finns 

tillgängliga för vem inom en social domän (2000). Hädanefter syftar diskursordning på 

jämställdhetsdiskursen, medan diskurser syftar på de diskurser som kan urskiljas inom 

diskursordningen jämställdhet.  

Diskursanalys av samtal 
Väsentligt för denna uppsats är att diskurs är något som skapas av människor, mer specifikt av 

kommunikation människor emellan. Det kan tyckas vara ett självklart konstaterande, men det 

är nog så viktigt att komma ihåg. Ett vanligt material att studera inom diskursanalys är text, 

dokument som skrivits ner av någon i ett specifikt syfte, till exempel policydokument och 

tidningsartiklar. Problemet med den gängse synen på och tillämpningen av diskursanalys är 

dock att det till slut kan bli svårt att urskilja några aktörer/producenter. Texterna och därmed 

diskurserna får så att säga ett eget liv, de riskerar att frikopplas helt från producenten, och det 

blir därför svårt att se människorna som skapar dem och lever med/i dem. Genom samtal 

utmanas och återinförs gränser för vad som kan sägas, och därmed tänkas (Coates 1996; 

2003). Med ett sådant perspektiv kan en och samma individ använda olika diskurser som 

resurser i sin kommunikation. Vilken eller vilka diskurser som används beror på 
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sammanhanget. Diskursanalys är därför ett utmärkt verktyg för analys av samtal (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Diskurspsykologer ägnar sig åt att studera just detta. De hävdar 

att det som kommer fram i interaktionen mellan individer kan analyseras i syfte att se vilka 

diskurser som finns tillgängliga för dem som talar (Winther Jørgensen & Phillips 2000; 

Coates 1996; 2003). Nu till frågan om genusordningen, jämställdhetsarbetet och om 

motståndet det möter. Nedan skissar jag en bild av delar av jämställdhetens genealogi. 

 

JÄMSTÄLLDHETSKONTRAKTET 
Jag kommer att utgå ifrån det analytiska verktyget genussystemet för att visa hur samhället är 

strukturerat utifrån genus och hur diskursordningen jämställdhet kan ses som en del av denna 

struktur (Hirdman 1990; 2001). Det handlar om den samtida variant av genussystemet som 

Yvonne Hirdman menar att vi lever med, nämligen jämställdhetskontraktet. Hirdmans analys 

kretsar kring välfärdsstaten, en aktör som genom lagstiftning och reformer påverkar såväl 

relationerna mellan könen som diskursordningen jämställdhet. En annan aktör är 

kvinnorörelsen, som utifrån en feministisk ansats kritiserar välfärdsstaten och söker förändra 

genusrelationerna utifrån föreställningen om att det finns en maktasymmetri mellan män och 

kvinnor. Dess historia och dess karakteristiska drag som social rörelse är ämnet för nästa 

avsnitt. Det institutionaliserade jämställdhetsarbetet bör ses i ljuset av kvinnorörelsen och 

separatistisk kvinnoorganisering. Motståndet kvinnor som arbetar med jämställdhet möter kan 

analyseras som uttryck för de diskurser som rör arbetet, som finns inom diskursordningen 

jämställdhet. Till sist presenterar jag därför teoretiska ingångar till motståndet mot 

jämställdhetsarbete och mot kvinnors särorganisering.  

Genussystemet 
Historikern och feministen Yvonne Hirdman har ägnat en stor del av sin forskning åt att 

kritiskt granska de föreställningar om välfärdsstatens roll som kommit att bli vedertagna inom 

svensk välfärdspolitik, bland annat med fokus på statlig politiks interventioner i det hon kallar 

det lilla livet, alltså i hemmet och i de enskilda parrelationerna mellan män och kvinnor 

(Hirdman 2000). Hon har dessutom utvecklat en omfattande teori om hur kategorierna män 

och kvinnor ordnas i förhållande till varandra. Den historiska förändring som skett av denna 

ordning tecknar hon en bild av i artikeln Genussystemet8, som ingick i den så kallade 

                                                
8 Det finns (minst) två skäl att lyfta fram denna artikel här. Det uppenbara är förklaringsvärdet den har, då den 
behandlar välfärdsstatens framväxt ur ett genusperspektiv, vilket är den kontext i vilken mina informanter 
verkar. Det andra är att artikeln i sig är en del av jämställdhetsdiskursen, inte minst i och med att den publicerats 
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Maktutredningen (SOU 1990:44). Hirdmans teorier har påverkat såväl det institutionaliserade 

arbetet för jämställdhet som den svenska kvinnorörelsens politiska agenda. Med 

genussystemet menas ett systematiskt maktutövande som bygger på två logiker; särskiljandet 

och hierarkiserandet. Den hierarkiserande logiken innebär att �Mannen� görs till norm, det 

manligt konnoterade och maskulina praktiker överordnas, medan �Kvinnan�, det kvinnligt 

konnoterade och feminina praktiker underordnas. Särskiljandet består i att det förstnämnda 

baseras på och konstrueras utifrån att det inte är det sistnämnda, att vara man innebär att inte 

vara kvinna (Hirdman 2001). Vi lever i en systematisk hierarkisk uppdelning av stort och 

smått i samhället som baseras på genus, som när det kommer till politik döljs i könsneutrala 

termer av universalitet (se t.ex. Wendt Höjer & Åse 1996). Inte minst syns detta när det 

kommer till  välfärdsstatens utformning (se t.ex. Hirdman 1990).  

Att genussystemet bygger på systematik ska dock inte misstas för att det är 

statiskt. Tvärtom menar Hirdman att det dels går att se förändring över tid, dels att denna 

förändring finns så att säga inbyggd i systemet. För att analysera förändringen av det stabila 

använder hon begreppet genuskontrakt (1990; 2001). Med detta menas ett slags (tvingande) 

överenskommelse mellan gruppen män och gruppen kvinnor, som är fiktiv men samtidigt 

högst påtaglig. Genussystemet sätter gränser för utformningen av detta kontrakt. Inom 

ramarna för varje urskiljbar kontraktsperiod har vardera parten, gruppen män och gruppen 

kvinnor, fått nya möjligheter och rättigheter. Men dessutom tillkommer skyldigheter och 

begränsningar. På ytan råder vad man tillspetsat kan kalla könskonsensus i och med dessa 

kontrakt, men som vi ska se nedan finns det inneboende konflikter. 

Hirdman påtalar att välfärdsstaten skapats i symbios inte bara med 

genussystemet, utan också med kapitalismen. Hon använder begreppen segregerande och 

integrerande logiker för att beskriva relationen mellan gruppen män och gruppen kvinnor. 

Integrationen för in män och kvinnor på samma arenor och segregationen mellan könen leder 

till att dessa grupper återfinns på positioner med olika potential för maktutövande. 

Kapitalismen kom att förändra rådande genuskontrakt genom sin könsintegrerande logik. I 

kombination med genussystemet och dess segregerande och hierarkiserande principer blir 

resultatet paradoxalt i de genuskontrakt som Hirdman beskriver, de tidigare såväl som det vi 

nu kan se. Det uppstår också potential till förändring i och med detta:  
�Och vi ser då att denna spänning blir en drivkraft för förändring, ty utmärkande 

för det moderna blir en kronisk könskonflikt som så att säga pockar på 

                                                                                                                                                   
inom ramen för och på uppdrag av en statlig utredning. Delar av min framställning kommer också att bygga på 
den vidareutveckling av teorin som finns i hennes senare publikationer. 
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formandet av nya genuskontrakt, grunden för ett modernt genussystem, och som 

självfallet därigenom, samtidigt, interagerande bidrar till formandet av 

samhället.� (Hirdman 1990:82)   
Det är med andra ord spänningen mellan integrerande logiker och segregerande logiker som 

lett fram till innehållet i och utformningen av dagens genuskontrakt. Hirdman valde att kalla 

det Jämställdhetskontraktet för sexton år sedan, och påtalar i artikeln att det ännu var under 

omförhandling då. Det är inte långsökt att påstå att det fortfarande är det, trots eller just på 

grund av att jämställdheten institutionaliserats.  

Det problematiska med den begreppsapparat jag redogjort för ovan är dock att 

den riskerar att skymma de individer och grupper som aktivt handlar för att påverka 

�omförhandlingen�. Hirdman fokuserar framförallt på välfärdsstaten och rör sig på en relativt 

abstrakt nivå. Framför andra menar jag att kvinnorörelsen och dess medlemmar också är 

relevanta att lyfta fram. Nedan kommer jag därför att översiktligt beröra den svenska 

kvinnorörelsen ur ett historiskt perspektiv och vad som kan sägas karakterisera denna sociala 

rörelse idag. De strategier som aktiva i kvinnorörelsen använt sig av och det motstånd deras 

krav och organisering mött kan också säga oss något om de diskurser som konkurrerar inom 

diskursordningen jämställdhet idag. 

Kvinnorörelsen  
Att jämställdhet är ett mål för den svenska regeringen och att integrering av jämställdhet är 

något som alla samhällsaktörer ska ägna sig åt är något som kvinnorörelsen framför alla andra 

aktörer bör få äran av. �Inte ett enda steg inåt inlemmandet [av kvinnor] i samhället har tagits 

utan diskussioner� (Hirdman 2001:113). Om detta är fallet finns det anledning att fråga sig 

om något steg skulle ha tagits utan det som brukar kallas särorganisering eller separatism av 

kvinnor.9 Utan denna politiska kampform som många kvinnor använt sig av, inte minst de 

senaste hundra åren, skulle jämställdhetskontraktet sannolikt inte ha varit möjligt att förhandla 

sig till (se t.ex. Östberg 1997; Florin m.fl. 2004; Svanström & Östberg 2004). Eduards 

identifierar ett politiskt ideal, som hon kallar jämställdhetsidealet, i vilket synen på relationen 

mellan könen består i att harmoni ska råda (2002). Ett feministiskt perspektiv på politik och 

jämställdhetsarbete, där män och kvinnor har olika intressen i fråga om förändring av den 

manliga normen och över- och underordningen av könen och konflikt snarare än harmoni 

präglar genusrelationerna, är alltså en avvikelse från det dominerande politiska idealet om 

könsneutralitet (jfr även med Wendt Höjer & Åse 1996, se resonemang ovan). 
                                                
9 Särorganisering och separatism definierar jag här i enlighet med Eduards, som �kollektivt handlande som 
kvinnor initierat själva och som är fristående från huvudorganisation� (Eduards 2002:10). 
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Kvinnorörelsen som jag definierar den här är inte och har aldrig varit en 

homogen rörelse. I olikkönade organisationer finns mekanismer som gör att män dominerar 

kvinnor (Östberg 1997). Detta ter sig plausibelt med tanke på det genussystem Hirdman 

beskriver (1990). Det medför också att separatistiska kvinnogrupperingar inte ska ses som en 

anomali, trots att det avviker från den dominerande normen, utan som en väl beprövad strategi 

(se t.ex. Eduards 2002, särskilt kapitel 4). Kvinnorörelsen har både en mycket lång historia 

och en relativt kort, beroende på vilket perspektiv som anläggs. Ett avstamp för den samtida 

kvinnorörelsen kan göras i sjuttiotalet, då den kan ses som en del av de nya sociala rörelser 

som uppstod under denna period. Då ökade också omfattningen av principiell argumentation 

för separatism inom den (se t.ex. Svanström & Östberg 2004). De sociala rörelser som 

uppstod vid denna tid har Donatella della Porta och Mario Diani studerat, och de har 

definierat några utmärkande drag hos dem(1999). Ett är att det måste finnas gemensamma 

åsikter och värderingar. I kvinnorörelsens fall kan vi tänka oss att det krävs en känsla av 

tillhörighet till gruppen kvinnor och en gemensam grundsyn i frågan om intressemotsättningar 

mellan kvinnor och män10. Till detta karakteristiska drag hänför della Porta och Diani också 

att sociala rörelser ofta skapar ett nytt språk med specifika uttryck och att de möjliggör idéer 

som var okända eller otänkbara innan (ibid). Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv är detta 

mycket intressant, då det visar på betydelsen av sociala rörelsers existens för diskursers 

utformning och konsekvenser.  

Ett annat karakteristiskt drag är att interaktionen i rörelsen kan definieras som 

kollektiv handling med fokus på konflikter. Sociala rörelser är delaktiga i en kulturell eller 

politisk konflikt som syftar till att åstadkomma strukturell förändring. Med konflikt menas här 

en oppositionell relation mellan olika aktörer, med ett tydligt definierat vi och dom. I fallet 

kvinnorörelsen är det (oftast) mellan gruppen män och gruppen kvinnor som konflikten anses 

finnas. Vidare använder sociala rörelser protestaktioner och andra alternativa metoder, även 

om metodskillnaderna mellan etablerade politiska organisationer och icke-institutionella 

minskat de senaste årtiondena. Det mest utmärkande för sociala rörelser är dock att de består 

av pluralistiska informella nätverk för interaktion. I dessa nätverk ingår förutom 

organisationer också grupper och enskilda individer (della Porta & Diani 1999, min 

kursivering). Just detta karakteristiska drag hos sociala rörelser gör att kvinnorörelsen, i en 

mycket vid bemärkelse, kan ses som ett informellt nätverk. Kvinnors nätverk kan ses som ett 

                                                
10 Detta är också i linje med Eduards analys (2002). 
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sätt att hantera det motstånd deras arbete för jämställdhet möter. Nätverken i sig möter dock 

också motstånd. Nedan problematiserar jag såväl motstånd som nätverk.  

Motstånd� 
Just motståndet mot kvinnors separatistiska organisering undersöks av Maud Eduards, som 

jag nämnde ovan, i Förbjuden handling (2002). Där formulerar hon en föreställd dikotomi 

bestående av feminister å ena sidan och jämställdhet å den andra. Hon urskiljer ett 

ställningstagande mot kvinnors separatistiska arbete som bygger på denna dikotomi, där 

könen ses som fundamentalt olika. Därför ska de komplettera varandra i harmoni i en politisk 

kontext såväl som i en privat. Det motiveras med idealet om �den goda demokratin� som 

uppfattas som hotat av att kvinnor organiserar sig som grupp (Eduards 2002). Detta kan ge 

relevanta ingångar till förståelsen av den diskursordning jag ska analysera.  

Att jämställdhetsarbetet institutionaliserats betyder att det integrerats i existerande 

organisationer och institutioner. Inom ramen för Jämställdhetskontraktet finns det, som vi ser 

utifrån Hirdmans analys, utrymme för kvinnors arbete för jämställdhet. Samtidigt visar 

Hirdman på det paradoxala med de logiker som integrerar och segregerar grupperna kvinnor 

och män. Hon menar att ju mer kvinnor och män integreras till samma arenor, ju hårdare blir 

konflikten om positioner med olika möjligheter att utöva makt (1990). Man kan säga att 

kvinnorörelsens medlemmar integrerats, att individer delaktiga i kvinnorörelsens projekt 

arbetar inom institutionerna. De finns såväl inom näringslivet som inom välfärdsstatens 

institutioner. Detta medför sannolikt att konflikten mellan grupperna, motståndet mot att dessa 

kvinnor ska få utöva makt, ökar.  

Institutionaliseringen i sig har också den en betydelseskapande funktion. I ett 

första steg anpassar aktörerna sina strategier till rådande institutionella normer och i ett andra 

blir institutionerna själva politiska aktörer (Lindvert 2001). Här tycks den första och den 

andra fasen finnas parallellt. Liksom kvinnorörelsens arbete genom historien stött på (hårt) 

motstånd möter också det institutionaliserade jämställdhetsarbetet motstånd, i stort sett 

oberoende av var det utförs och av vem. I utvärderingen av ett jämställdhetsprojekt i en 

länsstyrelse står att läsa: 
Förändringsarbete kan ofta möta motstånd av olika slag och detta gäller inte minst 

jämställdhetsarbete. Uttryck för olika typer av motstånd kommer från såväl 

styrgruppen som arbetsgrupperna och det är ett fåtal som inte har mött motstånd. 

(Hård 2004:46, min kursivering) 

En av dem som skrivit om jämställdhetsarbete med fokus på det motståndet är Ingrid Pincus. 

Hon utforskar mekanismerna som skapar diskrepansen mellan regeringens mål och direktiv 
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och implementeringen av jämställdhetspolitiken på lokal nivå. Hennes huvudresultat är att 

den framförallt beror på icke-beslut hos lokala makthavare, företrädesvis män (2002). Det 

finns ett �tyst� motstånd mot jämställdhetsarbetet, vilket sannolikt också finns i de 

organisationer där deltagarna i mina fokusgrupper arbetar. Även Gunilla Fürst beskriver 

motståndet (1999). Hon skriver att den viktigaste frågan för jämställdhetsarbetet är att 

involvera männen, eftersom det är dom som har makten i de allra flesta organisationer. Det är 

också en svår uppgift menar hon eftersom �mäns motstånd ofta [är] passivt och beror på att de 

helt enkelt saknar problemupplevelse�(1999:82).  

Eva Mark (2000) har skrivit om olika motiv som är dominerande inom 

jämställdhetsarbetet, och dessa menar jag kan relateras till frågan om att involvera såväl män 

som kvinnor i arbetet. Hon påtalar att de två motiv som framförallt kan urskiljas i 

�statsmakternas� argument och mål med jämställdhetsarbete är kvalité och rättvisa. Det 

förstnämnda tenderar att peka ut könen som olika och därmed komplementära. Ingen behöver 

ändra på sig, varför inga krav ställs på att män som utövar olika former av makt ska upphöra 

med eller förändra detta. Det andra motivet, rättvisa, kan istället upplevas som hotande 

eftersom det förutsätter att någon ska ge för att någon annan ska få. Ett välfungerande 

jämställdhetsarbete måste enligt Mark förändra själva strukturen i en organisation, inte bara 

syfta till att jämna ut könsrepresentationen (Mark 2000). Att få de som är överordnade att ge 

upp sina positioner torde vara mycket svårt11. Detta pekar i riktning mot att olika diskurser 

används av dem som motiverar och utför jämställdhetsarbetet och av de som gör motstånd 

mot det, och att det som vid första anblicken verkar vara jämställdhetsarbete utan motstånd 

egentligen är byggt på motståndets diskurs.   

�och kvinnors nätverk 
De kvinnor som utför jämställdhetsarbete och är ansvariga för det blir ofta väldigt ensamma i 

sitt arbete, de får ett relativt stort ansvar men små resurser till sitt förfogande (Fürst 1999). 

Fürst lyfter fram att nätverk och föreningar för professionella jämställdhetsarbetare kan vara 

�ett inspirerande stöd för många som kämpat i motvind och med diffusa motstånd i 

jämställdhetsarbetet� (1999:22). Dessutom kan kvinnor som utför sitt jämställdhetsarbete 

inom ramen för kvinnojourer finna stöd och hämta energi för fortsatt kamp i de personliga 

informella nätverken, hos vänner och bekanta med samma feministiska grundsyn (se t.ex. 

Bivald & Djäken 2005). Detta torde gälla även andra jämställdhetsarbetare. Della Porta & 

                                                
11 För den som vill läsa mer om mäns överordning, maskulinitetspraktiker och ideal och genussystemet, samt 
detta med svårigheterna att förändra, rekommenderas R.W. Connells Maskuliniteter (1996).  
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Diani menar att de informella nätverken är mycket viktiga för sociala rörelser, delvis på grund 

av att de kan kompensera för bristande ekonomiska och organisatoriska resurser (della Porta 

& Diani 1999). För att återigen tala med Eduards så kan kvinnors separatistiska nätverkande 

ses som en följd av den manliga normen för politiskt handlande och den underordnade 

position som kvinnor har i könsmaktsordningen (Eduards 2002). Denna underordning drabbar 

naturligtvis även kvinnor som arbetar med jämställdhet.  

Samtidigt visar forskning att om kvinnor startar nätverk för att kompensera för 

upplevda brister i organisationen eller motstånd mot sitt politiska arbete så motarbetas själva 

organiseringen, aktivt eller passivt. Det handlar det framförallt om män i ledande positioner 

på arbetsplatser och i organisationer där de arbetar (Rönnblom 2005; Eduards 2002). En 

tolkning av motståndet mot separatism handlar om att det är just själva organiseringen, inte 

innehållet i de politiska krav som förs fram, som är hotande (Eduards 2002). Det syns också i 

ett historiskt perspektiv (se t.ex. Östberg 1997), trots att många separatistiska grupperingar 

ofta strävar efter att samarbeta med och påverka män (Eduards 2002; Svanström & Östberg 

2004; Östberg 1997). Ibland arbetar de till och med utifrån den uppfattning Fürst beskriver, 

att bland det viktigaste i jämställdhetsarbetet är att få med männen (1999). Hur de kvinnor 

som deltar i mina fokusgrupper förhåller sig till separatistiska nätverk kan utifrån ovanstående 

tankegångar utgöra en ledtråd till vilka diskurser som kan urskiljas i samtalen och en 

förutsättning för hur de används. Härnäst ska vi se till dessa samtals innehåll, när jag går 

vidare till att redogöra för min empiri och analyserar den med hjälp av de teoretiska verktyg 

jag beskrivit ovan. 

 

JÄMSTÄLLDHETSARBETET 
Jag inleder min analys av materialet med att presentera grupperna för att visa på några av de 

olika sammanhang i vilka jämställdhetsarbete bedrivs och för att skapa en bild av de skilda 

kontexter inom vilka samtalen rör sig. Här visar jag också på de övergripande skillnader som 

syns mellan grupperna. Sedan redogör jag för de centrala teman jag funnit i materialet, med 

fokus på likheter i samtalen i de olika grupperna. Det första av dessa tre teman handlar om 

tankar kring jämställdhetsbegreppet och jämställdhetsarbetet. Nästa tema kretsar kring 

motstånd mot detta arbete och strategier för att hantera motståndet. Det tredje temat handlar 

om det personliga feministiska perspektivet och jämställdhetsarbetarnas syn på relationen 

mellan sig själva och kvinnorörelsen. I nästa avsnitt återkommer jag till mina frågeställningar 

och resonerar kring hur de olika diskurserna kan fungera som resurser i olika sammanhang. 
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Politiker, byråkrater och chefer 
Den första gruppen bestod av socialdemokrater med feministiskt engagemang: Sanna, Cecilia 

och Kajsa12. De är i åldrarna 25 till 35 och aktiva medlemmar i Socialdemokratiska 

Arbetarepartiet, SAP, sedan mellan fem och femton år tillbaka. Exempel på deras 

jämställdhetsarbete är att starta och delta i tjejnätverk, att vara medlem i S-kvinnor13 utifrån 

ett medvetet ställningstagande och att driva politiska frågor utifrån ett feministiskt perspektiv. 

Sådana frågor handlar bland annat om rätten till heltidsarbete, att kvinnor ska ha lika lön som 

män, frihet från sexuella trakasserier och om krav på en individualiserad föräldraförsäkring. 

De arbetar både internt i organisationen, i form av separatistiska nätverk och de föreningar 

som jag nämnde ovan och genom att driva konkret förändringsarbete i de samkönade 

föreningarna, samt externt med jämställdhetspolitik. I den här gruppen kretsar stora delar av 

samtalet runt S-kvinnor, med många historiska reflektioner kring dess politiska utveckling 

och man resonerar kring att det ofta en saknas maktanalys i organisationens politiska förslag. 

Alla i den här gruppen kallar sig feminister, och kopplingen mellan jämställdhetsarbetet och 

en feministisk övertygelse tas för given. Rättvisemotivet, som Mark menar är ett av två 

huvudmotiv för jämställdhetsarbete från statens sida (2000), har en stark förankring i den här 

gruppen, och av uppenbara skäl är jämställdhet ett politiskt begrepp som dessa kvinnor anser 

bör ha en maktaspekt. 

Den andra gruppen bestod av jämställdhetsansvariga på högskolor/universitet. 

Malin och Emma är i 30 och 40 års åldern. De har tidigare arbetat med jämställdhet inom 

olika organisationer, stiftelser och projekt, och nu är de anställda på högskolor som ansvariga 

för jämställdhet i hela organisationen. På de nuvarande arbetsplatserna handlar 

jämställdhetsarbetet både om interna frågor som till exempel löner, rättssäkerhet och hur 

många av vardera kön som finns på olika positioner i organisationen, samt externt arbete, 

inriktat på utbildningens innehåll och kvalité. Här arbetar man med att uppfylla de ålägganden 

som regeringens förordnanden lagt på organisationen. Samtidigt så är det konkreta uppdraget 

för den enskilda ofta oklart och därmed är de tvungna att formulera sin egen 

arbetsbeskrivning. De anställda vid högskolor/universitet funderar en del kring den 

akademiska organisationens tröghet. I den här gruppen skiljer deltagarna på den personliga 

feministiska övertygelsen och det jämställdhetsarbete de utför professionellt, samtidigt som 

feminism och jämställdhet betraktas som helt skilda från varandra. Deras jämställdhetsarbete 

                                                
12 Här vill jag påminna om att de namn som förekommer är fingerade. 
13 S-kvinnor är det Socialdemokratiska kvinnoförbundet., 
http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Start____16410.aspx (2005-05-22) 
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utförs på uppdrag av staten, och motiveras på båda de sätt Mark identifierar, nämligen med 

såväl rättvisa som kvalité (2000). 

Den tredje gruppen bestod av Kicki och Elizabeth, som är personalchefer med 

jämställdhetsansvar. De arbetar i börsnoterade företag med både svenska och utländska ägare. 

Dessa kvinnor är mellan 35 och 45 år gamla, och de delar intresse i och erfarenhet av att 

arbeta med jämställdhetsfrågor inom företaget. Deras fokus ligger på personalfrågor, och 

därmed internt arbete, men det kan också definieras som externt i och med att en av 

målsättningarna med jämställdhetsarbetet handlar om hur företaget ska spegla kunderna och 

vilket ansikte företaget ska visa utåt. Jämställdhetslagen, det vill säga staten, och styrelserna 

med sina krav på att företagen skall redovisa jämställdhetsarbetet, är de två aktörer som 

främst påverkar att jämställdhetsarbete går att bedriva. Elizabeth kallar sig feminist, men 

understryker att hon �kanske inte är den mest kreativa och konstruktiva, längst ut på kanten�. 

Kicki vill inte kalla sig feminist för att hon inte gillar �etiketter�. Kopplingen mellan 

feminism och jämställdhet framstår inte som självklar i den här gruppen, i jämförelse med de 

andra. Jämställdhet motiveras i första hand med kvalité på deras respektive arbetsplatser, �det 

är ett rent affärsmässigt beslut, något annat skulle inte fungera här� (Elizabeth). 

 

CENTRALA TEMAN I SAMTALEN 
Utifrån det som samtalen kom att kretsa kring har jag urskiljt tre teman som framför andra 

kan säga något om vilka diskurser som används, vad som gör att de används på olika sätt och i 

olika sammanhang. Jag använder ett empirinära språk, med förhoppningen om att det målar 

en mera levande bild av samtalens innehåll. Citat används för att belysa temana, och jag vill 

påminna om det jag nämnde i metodavsnittet, att de har redigerats i viss mån för att 

betydelsen inte ska överskuggas av talspråkets ibland något spretiga karaktär. Först 

presenteras temat föreställningar om jämställdhetsbegreppet, sedan följer temat motstånd och 

strategier och slutligen presenteras temat som avser det personliga engagemanget och 

kvinnorörelsen. 

�Jämställdhet är politiskt korrekt� 
Detta tema handlar om synen på jämställdhetsbegreppet och jämställdhetsarbetet. Målet för 

jämställdhetsarbetet tycks på en ytlig nivå skilja sig åt mellan grupperna. Företagets bästa, att 

skapa högskoleutbildning med hög kvalité, att tjejer ska få utrymme att bedriva politik är 

några exempel på detta. Att det är så är inte särskilt konstigt med tanke på de olika 

sammanhang deltagarna befinner sig i, men det finns också tydliga likheter. Som citatet 
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antyder är jämställdhetsbegreppet något som alla deltagare finner svårarbetat. Jämställdheten 

riskerar att bli en pappersprodukt eftersom det är politiskt korrekt att vara för den. 

Jämställdhet betraktas av alla som att begrepp med diffust innehåll. Det är en utopi, något som 

inte finns, och därmed kan flera tolkningar göras. De menar att det finns en föreställning om 

jämställdhet som vore det normaltillståndet. Eventuella problem som faktiskt finns med 

ojämställdhet hänförs till avvikarna, antingen någon annanstans eller hos enskilda individer 

inom organisationen. Problem med begreppet är att det finns hur många tolkningar som helst 

och att det formuleras som något som alla kan vara överens om. Det vore bättre att vända på 

det, som en av deltagarna säger:  
Malin: Jag var och lyssnade på Gertrud Åström14 för ett tag sen, och då sa hon 

såhär �ja, nu pratar vi mycket om jämställdhet, men det är ju bättre att fråga �hur är 

det med ojämställdheten?� och då kan man svara �Jo tack, den är helt integrerad�� 

 (alla skrattar)  

Jag tyckte det var så bra, för det är ju precis så det är, att ibland känns det som att 

man börjar i fel ände, man börjar med att tala om en utopi, som inte finns, fast 

man talar om den som att man visste vad det var, och jag tror att det kanske är ett 

av grundfelen i hela jämställdhetsretoriken, därför att då ger det utrymme för en 

massa människor att säga �nämen vi har inga problem, här är det jämställt�. 

En betraktelse av jämställdhetsbegreppet som görs i alla grupper är att det ofta handlar om 

något mätbart; lika många och lika mycket. Det framhävs i första hand som �andras� 

definition, men det är samtidigt något som alla deltagare anser är viktigt. Lika eller mera jämn 

representation är till exempel en förutsättning för jämställdhet, men innebär inte per automatik 

att jämställdhet uppnåtts. �Procentfeminismen�, som denna definition kallas i den 

socialdemokratiska gruppen, är dock viktig just som ett mått. Det kan användas som �kalla 

fakta�, som det benämns i personalchefsgruppen. Det räcker dock inte att ha lika många 

kvinnor och män som mål. Exempelvis påtalas att en styrelse inte är jämställd bara därför att 

det är lika många kvinnor och män i den, trots att många skulle säga att �nu är styrelsen 

jämställd� när det är femtio-femtio representation. Lika representation är en del men inte allt 

som jämställdhet handlar om för deltagarna. Det som saknas i lika-definitionen uppfattar jag 

vara den politiska dimensionen, frågan om makt. En av deltagarna i den socialdemokratiska 

gruppen hänvisar till den jämställdhetspolitiska proposition15 som just presenterats, när hon 

ska tala om vad jämställdhet betyder för henne och hur hon definierar det: 

                                                
14 Gertrud Åström är vd och generalsekreterare för Ordfront. Hon ledde den Jämställdhetspolitiska 
utredningen vars betänkande Makt att forma samhället och sitt eget liv (SOU 2005:66) presenterades 
sommaren 2005. 
15 Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken 
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Sanna: Ja, jag har då fått en jättebra definition av då jämställdhetsutredningen, 

  Kajsa: Ja just det! 

som jag tyckte var helt fantastisk, så att från att man går från såhär lika 

möjligheter och lika skyldigheter och lika rättigheter: makten att forma 

samhället och sitt eget liv. Och då kan man i stort sett applicera på allt som 

händer runt omkring, för att den makten har man, ja, i betydligt mindre 

omfattning som kvinna. 

Jämställdhet uppfattas som ett diffust begrepp, vilket medför att det är nödvändigt att 

konkretisera det i varje sammanhang där det ska användas i praktiskt jämställdhetsarbete. I 

alla grupper används ordet �konkret� återkommande, vilket jag uppfattar som att detta att 

fylla begreppet med konkret innehåll är särskilt viktigt. Arbetet är konkret, det bör vara 

konkret och kan ses som ett �hantverk�, som Emma säger. I personalchefsgruppen påtalar en 

av deltagarna att det är bra att jämställdhetslagen är så konkret nu. Förutom konkretion saknas 

också den politiska innebörden i begreppet. Detta är dock inte bara negativt, i vissa 

sammanhang finns det fördelar med att inte politisera jämställdhetsbegreppet: 
Emma: Just med genus så är det ju, alltså det är både en för- och en nackdel att 

man ofta i många sammanhang inte pratar om genusfrågor i politiska termer, utan 

man pratar om det som någonting annat än politik, och i politiska sammanhang så 

tycker jag att det är ett problem, men i andra sammanhang så kan det vara en 

fördel, för folk är ju rädda för politik, man vill inte att saker ska bli politiska. 

Hos personalcheferna omnämns också den politiska aspekten av jämställdhetsarbetet, att det 

handlar om �människors lika värde�, trots att deras jämställdhetsarbete inte i första hand av 

motiveras av detta. Jag tolkar det som att det inte är lika tydligt att det handlar om makt hos 

personalcheferna. Den ojämna maktfördelning hänger ju delvis ihop med organisationens 

uppbyggnad, den tas för given: 

Elizabeth: Jag menar att det finns ju en maktstruktur på varje företag, och det är 

väldigt tydligt, det är bara att sätta sig med ett organisationsschema och pricka i 

varenda chef, där har du, men, en formell maktstruktur, det finns informella 

maktstrukturer också med dom här nätverken dom här om ger sig med 

  Kicki: Mm, mm 

och är det mycket män så blir det en maktstruktur och det slår ju igenom, 

faktiskt, väldigt tydligt. 

Här syftar jämställdhetsarbetet kanske mer till att förändra den informella maktstrukturen än 

den formella i jämförelse med de andra grupperna. Mäns informella nätverk problematiseras 

dock i alla grupper. Vidare är det så att när jämställdhetsbegreppet diskuteras så påtalas det i 

                                                                                                                                                   
Prop. 2005/06:155, som presenterades den 22 mars. 
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samtliga grupper att det inte bara är kön som spelar roll, även om �det är den viktigaste 

markören� (Cecilia). Att maktstrukturerna handlar om flera aspekter syns i uttalanden som 

�att bara tala om kön är att göra det lätt för sig� (Cecilia) och �om vi begränsar det här till att 

gälla kvinnor och män, det kan ju gälla funktionshindrade och etnicitet, det tillhör samma 

familj� (Elizabeth).  

�Som feminist måste man vara pedagogisk� 
Här kommer jag att beskriva motståndet som beskrivs i de samtal om jämställdhetsarbete som 

jag tagit del av. Eftersom motståndet mot jämställdhetsarbetet är något som deltagarna 

berättar om att de möter hela tiden, så är också strategierna för att hantera det en nödvändig 

del av arbetet. Att jämställdhetsarbetet möter motstånd berättar alla deltagare om, det tycks 

vara en självklarhet. Det finns olika typer av motstånd, som bland annat beror på vem som 

står för det och vad det består i. �Man ska vara för jämställdhet som ledare� (Elizabeth) och 

�det har gått så långt nu att ingen argumenterar emot� (Cecilia) visar på att deltagarna utgår 

ifrån att jämställdhet är normen som alla har att förhålla sig till. Därför finns det motstånd 

som inte är öppet och direkt. Det formuleras ofta på andra sätt än direkt anti jämställdhet. Det 

visar sig också genom icke-handling. 
Elizabeth: Jaa, hur tänker jag, alltså det som är svårt det är att få det på allvar så 

att det inte bara blir en papperstiger, och då är frågan då, vad handlar det om, det 

handlar säkert som du säger om manliga värderingar, att �det är jätteintressant att 

det ska komma in mer kvinnor, men här rekryterar vi ju faktiskt efter kompetens�. 

Det här att man tar det på allvar, att man förstår att det faktiskt är ett problem, men 

dom ser inte det som ett problem. 

En form av motstånd som jämställdhetsarbetare både möter öppet och som de uppfattar finns 

dolt består av stereotypa bilder. De som arbetar med jämställdhet riskerar att uppfattas som 

fundamentalister och rabiata, även om det inte är något som man möter öppet så ofta: 
Cecilia: Jag tror i och för sig att där dom mest behandlas har inte jag hört det, kan 

jag tänka mig (skratt) men jag möter det mycket från motståndare också [�] ja det 

är i och för sig positivt, att det finns ingen socialdemokrat som öppet säger att man 

inte tror på att vi lever i ett patriarkat 

 Sanna och Kajsa: Mm.  

det finns ingen som säger, och jag tror inte nån inte tror det heller, fast sen kan 

man tycka att det är bra liksom, men det är ju däremot dom borgerliga väldigt 

duktiga på, det här �det är individuella lösningar, och vi kan inte kollektivisera� 
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och det där. Där är motståndet, alltså där är det mycket den diskussionen så, med 

Könskriget för nåt år sen16.  

Motståndet kommer också i form av argument som bygger på individuella förklaringar, och 

baserat på föreställningen om jämställdhet som något vi redan har uppnått: 
Emma: Alla vet att det förekommer sexuella trakasserier, alla vet att det 

förekommer könsdiskriminering i samhället, men det förekommer nån annanstans, 

och det är grundläget för dom flesta. Att �ja, det kan kanske vara så att det 

förekommer på något annat ställe, men inte här hos oss�. Eller så har det faktiskt 

varit så att man har haft någon incident på institutionen med någon student som 

har sagt sig vara utsatt för eller känt sig kränkt, och då kanske man, då kanske det 

fanns ett problem ändå, till och med där, som var förlagd till en enskild individ. 
Strategiskt arbete är något som alla framhåller som väsentligt. Det behövs strategier, �man 

måste alltid vara strategisk i förändringsarbete� (Elizabeth) och �man måste börja med att 

identifiera vilka som kan hjälpa dig, vara strategisk, jag förstår faktiskt inte att folk missar det 

när de börjar jobba med jämställdhet� (Emma) är två citat som tydligt visar på detta. Vari 

strategierna består och vad de syftar till skiljer sig åt något mellan de olika fokusgrupperna, 

delvis på grund av såväl de olika kontexter de talar inom som de olika roller de har. Däremot 

syns gemensamma strategier, som alla jämställdhetsarbetarna använder sig av.  

De två huvudsakliga strategierna som framkommer i samtalen är att vara 

pedagogisk och att delta i någon form av separatiska nätverk. Den förstnämnda strategin 

handlar om att det gäller att �inte gå på för hårt, man vill ju inte ha rabiata motståndare� 

(Sanna), att �hitta ett pedagogiskt fönster� (Emma) och att �komma in i huvudet på dom� 

(Kicki).  
Kicki: Vi gjorde en presentation om det här med jämställdhet, och vilka åkte på 

det, jo det var ju jag och min kvinnliga kollega (skratt i rösten) vi var ju två 

kvinnor i ledningsgruppen och vi fick det här uppdraget, då tänkte vi att då gör vi 

en kupp mot männen då, då finns ju den här SOU-rapporten om vad manliga 

chefer tänker om kvinnor17 

  Katarina och Elizabeth: Mm, mm 

nåt sånt där heter den, men det var bara det att vi hade plockat under ett halvår 

kommentarer som våra manliga kollegor hade gett uttryck för som var på gränsen 

till lite allt möjligt, och det plockade vi in i den här SOU:n som vi hade plockat ut, 

och det innebar att männen kände igen uttalanden som också �jamen det där har ju 

jag sagt� så därifrån fick vi igång en otroligt bra diskussion. 

                                                
16 Dokument inifrån: Könskriget, del 1 och del 2, SVT-dokumentär som handlade om, och var mycket kritisk till, 
Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige. Den sändes i maj 2005. 
17 Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap, SOU 1994:3. 
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Att vara pedagogisk är viktigt också för att de som ställer konkreta krav uppfattas som jobbiga 

i och med att konkreta krav innebär merjobb för de som kraven ställs på. Socialdemokraten 

Sanna påpekar att det antagligen blir obekvämt för de som tror att de är �bra på jämställdhet� 

att få reda på av �unga djävligt kompetenta kvinnor� att de inte är så bra som de tror. 

Dessutom är det ingen som vill vara varken �offer eller förövare� (Sanna). 

Nätverksstrategin motiveras även den på flera sätt. Det är nödvändigt att ha 

nätverk av flera orsaker. Att jämställdhetsarbetare måste lära sig att hitta nyckelpersoner som 

man kan jobba med kan kopplas till nätverksstrategin. Ofta knyts nätverken kring enskilda 

personer, man skapar ett eget nätverk, men det finns också mera stabila formella varianter. 

�Jag har startat flera tjejföreningar� (Kajsa) och �Jag tycker att det är kul att bygga nätverk� 

(Sanna) handlar om detta. Vidare säger man att nätverk är nödvändiga även för bekräftelse: 

�jag har några andra kvinnliga personalchefer jag har kontakt med, i den gruppen är man inte 

avvikande� (Kicki). Nätverken handlar också om att �om man ska vara kvinna i politiken, och 

uppnå någon slags makt och ansvar så tror jag att det är nödvändigt� (Kajsa). De kan väga 

upp de manliga informella nätverken som jag nämnde medvetenheten om ovan. Men även 

nätverken möts av motstånd, till exempel berättar någon av de socialdemokratiska kvinnorna 

om kommentarer som �då ska vi killar också ha nätverk�.  

En stor skillnad mellan grupperna tycks dock vara just närvaron och vanan av att 

vara i explicit separatistiska, formella grupperingar. Dock understryks det på olika sätt i alla 

grupper att det är viktigt att ha kvinnliga vänner med samma grundsyn och att ha kvinnor som 

stöd och förebilder. Samtidigt så beskrivs motståndet från kvinnor som det värsta av allt i två 

av grupperna, socialdemokrater och personalchefer. Där kan öppet motstånd förekomma, 

kvinnor kan vara mer explicita i sin ojämställda syn på andra kvinnor än vad män kan. I 

gruppen som bestod av jämställdhetsansvariga beskrivs motstånd inom en organisation där 

kvinnor är i majoritet, då man kan möta argument som att �det inte finns några 

jämställdhetsproblemen utan möjligen är det synd om männen istället� (Malin). Motståndet är 

ständigt närvarande, och strategierna för att hantera det är många. Framför andra handlar det 

om att vara pedagogisk och att delta i grupper av bara kvinnor. Det sistnämnda handlar också 

om att den egna personen kan påverkas av jämställdhetsarbete såväl som av de rådande 

maktstrukturerna. Härnäst ska vi se till detta med vem man är och vilken betydelse det 

personliga feministiska engagemanget har för jämställdhetsarbetare.  
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�Det personliga är verkligen politiskt� 
Inte för någon deltagare är den feministiska analysen något som de bara gör i 

jämställdhetsarbetet. Detta tema handlar därför om att det personliga är politiskt, och om 

deras relation till kvinnorörelsen. Det lyfts fram på olika sätt i alla grupper att jämställdhet är 

något som berör hela livet. Socialiseringen till att bli man eller kvinna börjar tidigt, ofta är det 

omedvetna bilder och föreställningar om kön som människor har med sig. I samtliga grupper 

nämns strukturer, men mera explicita tankegångar syns särskilt i den socialdemokratiska 

gruppen. Där pratar deltagarna om att varje individs handlingar, alla dessa tillsammans, 

skapar strukturerna, varför det är superviktigt att våga ta diskussionerna med människor om 

deras personliga ansvar. Det är också viktigt att ta sitt eget ansvar:  
Kajsa: Du började prata om en sak förut, om något slags personligt ansvar,  

  Cecilia: Mm, just det. 

i feministiskt arbete och det tycker jag att man känner hela tiden på olika sätt, det 

personliga är verkligen politiskt, dels för att det är så att man kanske ska ta sitt 

kvinnoansvar och räcka upp handen och säga någonting när det är fjorton grabbar 

som har pratat innan, inte för att man har något viktigt att säga kanske, men dom 

hade i och för sig inget viktigt att säga heller� men att nu är det dags, nu ska alibit 

vara med här 
  (alla skrattar, flera instämmande mm) 

Ja, sen så försöka på nåt patetiskt sätt jobba som något slags föredöme ibland, men 

tjejkläder är så fula. Om man ska försöka ha könsneutrala kläder på sin son, det 

finns inte så mycket könsneutrala kläder, och så försöker jag titta på 

tjejavdelningen, men dom är så djävla fula, jag skulle inte sätta på dom på en 

dotter heller. 
I citatet ovan syns hur detta med det personliga ansvaret är något som man vill försöka ta i 

alla lägen, på mötet såväl som i klädvalet till sina barn. Ur det perspektivet är 

jämställdhetsarbetet en del av det personliga ansvaret och engagemanget de har. Det finns på 

så vis ingen tydlig gräns mellan det personliga engagemanget och jämställdhetsarbetet. Var 

och en måste titta på sig själv, alla har ett personligt ansvar. Ibland upplevs detta som svårt att 

hantera. I alla grupper finns beskrivningar av att det feministiska medvetandet ökat över tid:  
Elizabeth: På något sätt, i början av ens karriär när du är mer jämställd, männen 

blir inte chefer i början av karriären, utan att när vi kommer in på 

arbetsmarknaden då är vi rätt lika, och vi är oftast ensamstående och vi jobbar 

mycket och liksom 

  Kicki: Jaa, precis 

man är med i dom här, ja, och då ser du inte skillnaderna, sen börjar det hända 

saker, det händer någonting när du har varit med ett tag som du, någon blir 
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promotad och man börjar titta på vad händer där och kvinnorna börjar vara 

hemma med barn och, och, så det händer saker och det är, i början liksom så 

syns det inte och man har inte så mycket erfarenhet att sälja in sig själv, sen är vi 

kvinnor, vi är olika som personer, för det såg man ju redan på universitetet hur 

dom är olika, men efter en tid så ser man maktstrukturerna på ett annat sätt 

  Kicki: Jaa 

man är naiv i början och kanske vill tro att det�.  

Kicki: Jag tror också att det handlar mycket om att ju större trygghet och 

säkerhet du har i din egen kompetens och känner att jag menar, �jag kan det här, 

alltså jag fixar det, jag är kompetent på det här�, då tror jag också att det börjar 

hända någonting, jag vet inte vad det är, man börjar lägga perspektiv på andra 

saker, och titta mer, titta sig mer omkring, �vänta nu, vad är det som händer här 

då?� 

Att få barn är en annan händelse som kan tydliggöra eller väcka upp feministiska tankar om 

makt och socialisering. Feminismen och jämställdhet finns med vad gäller alla händelser, allt i 

livet. Exempel som syns i samtalen är löner och yrkesval, klädval till barnen, hemarbetets 

fördelning och vänskapsrelationer. Men deltagarna i den socialdemokratiska gruppen 

framhåller att det inte går att tvinga barnen att ha särskilda kläder eller skriva vännerna på 

näsan. Man måste vara pragmatisk och pedagogisk även vad gäller detta. Det finns flera 

hänvisningar till och berättelser om förebilder som inte lever som de lär, � det kan man säga, 

att hon blev likadan som dom hon slogs mot på sjuttiotalet� (Sanna). Många funderar kring 

om det går att undvika att förändras på det sättet:  
Elizabeth: Hur länge hur mycket man får vara kvar, hur mycket man får, tillåts 

vara kvar i det vanliga, i sitt jag, ja det är ju intressant. 

Kicki: Jaa, en annan sak som jag också funderar på, jag har ju jobbat med män i 

jag vet inte hur många år, hur skulle det vara att komma in i en ledningsgrupp med 

bara kvinnor? Skulle jag då också vara annorlunda? I och med att jag är van vid 

det manliga beteendet det tycker jag också är en intressant aspekt. Alltså vad 

händer med mig?  

Ovanstående citat handlar om reflektioner kring vad som händer med den egna personen i de 

organisationer där man är aktiv och/eller arbetar. Det personliga kan inte separeras från det 

politiska, det finns ingen självklar gräns mellan privatpersonen och den offentliga personen. 

Därför menar en av de jämställdhetsansvariga att det är viktigt med strategier för det 

personliga också. Detta kopplar hon till kvinnorörelsen: 
Malin: Jag tror att jag för ganska många år sen kom fram till att min strategi i 

det här livet det är att gräva där jag står, att göra något i det lilla, att vara med i 

föräldraforum, vara aktiv på mina barns skolor, i min närhet, och framförallt att 

försöka leva som jag lär, [�] för mig är det jätteviktigt att leva som jag lär, det 
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är liksom en livsfilosofi just nu, och jag menar det finns så mycket förtryck, det 

finns så många som inte gör det, så då har min vision blivit att göra det så 

mycket jag kan och försöka jobba med att vara medveten, med mig själv, 

granska mig själv hela tiden, �hur gör jag nu, hur ser det ut, vad har jag för 

maktstrategier, hur behandlar jag mina barn, mina närmaste?� och så vidare. Så 

det har väl varit ett val som jag har gjort och som jag har fortsatt att göra, så jag 

känner mig definitivt delaktig i en kvinnorörelse, absolut, fast jag är inte 

organiserad på det sättet. Jag har tänkt jättelänge att jag ska gå med i FI18, och 

det ska jag göra, jag sympatiserar jättemycket med kvinnor som kämpar. 

Vissa jämställdhetsarbetare engagerar sig mera uttalat och aktivt i kvinnorörelsen, andra säger 

sig ingå i periferin i och med sitt ställningstagande och/eller sitt dagliga arbete för 

jämställdhet. Båda de jämställdhetsansvariga ser sig, som citatet ovan är ett exempel på, som 

privatperson absolut som del av kvinnorörelsen, men �inte i mitt jobb, där är det kanske en 

liten del som ligger inom det området, men privat är jag en del av kvinnorörelsen� (Emma). 

 Även de socialdemokratiska kvinnorna uttrycker att det finns en kluven relation 

mellan kvinnorörelsen och det egna jämställdhetsengagemanget: �Jag skulle svara nej på en 

direkt fråga, men jag är en del av kvinnorörelsen� (Cecilia) och det vore roligt att �ha en 

bättre koppling till den övriga feministiska rörelsen och den övriga kvinnorörelsen, jag tror att 

det är viktigt både för dom och för oss att ha det� (Kajsa) är två citat som tyder på det. I 

samtalen mellan personalcheferna finns en ännu mindre självklar anknytning till 

kvinnorörelsen: �jag tror att kvinnorörelsen behövs, i någon form� (Elizabeth) men samtidigt 

så �förut såg jag det [jämställdhet] som något rödstrumpor och feminister höll på 

med�(Kicki). Denna skepsis mot kvinnorörelsen och de perspektiv som förs fram därifrån 

finns kvar. �Det är lätt att det blir too much� (Kicki) visar på det. Samtidigt så finns det hos 

alla en uttalat positiv syn på kvinnorörelsen och feministiskt arbete, som citatet från den 

socialdemokratiska gruppen visar på:  
Sanna: Om man läser mera om kvinnorörelsens historia sådär så inser man att 

socialdemokratiska kvinnoförbundet har ju faktiskt alltid haft en roll, oavsett om 

den har varit bra eller inte så är den jätteviktig i den kvinnohistoriska forskningen 

överhuvudtaget och att det faktiskt finns, ändå, en feministisk rörelse så nära 

kopplad till makten, och 

  Cecilia: Mm 

då kan man ju känna själv att det är lite sådär att det kommer att bli lite coolt 

någon gång om kanske tjugo-trettio år när man börjar får lite historiskt perspektiv 

                                                
18 Det nystartade partiet Feministiskt Initiativ, FI, http://www.feministisktinitiativ.se/ (2006-05-17) 
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på vad som händer nu, och att det såna som vi har en viktig roll, för det tror jag att 

vi har. 

Som detta citat visar finns det också historiska reflektioner kring jämställdhet och 

jämställdhetsarbetets innebörd. I alla grupper talar man om utveckling över tid, både personlig 

och samhällelig. Särskilt i den socialdemokratiska och i personalchefsgruppen görs jämförelser 

på olika sätt mellan hur det varit och hur det är nu. Det finns en syn på jämställdhet som något 

som går framåt, att det blir bättre. Det personliga är politiskt på så vis att jämställdhet inte bara 

handlar om något som kan uppnås endast genom arbetet inom organisationen. Deltagarna 

reflekterar kring allt som har med manligt och kvinnligt att göra, det vill säga alla delar av 

livet. Engagemanget och grundsynen som var och en ger uttryck för i samtalen medför också 

att de ser sig som en del av kvinnorörelsen och/eller att de anser att den är bra och att den 

behövs, åtminstone på något sätt.  

 

POLITISK KONFLIKT OCH PRAKTISK KONSENSUS 
Vad kan då dessa samtal säga oss om vilka diskurser som finns tillgängliga? Nedan kommer 

jag att visa på hur diskurserna kan urskiljas i de olika gruppernas samtal och i de 

gemensamma teman jag presenterade ovan. Sedan kommer jag att påvisa några sätt på vilka 

de används som resurser i olika sammanhang. Naturligtvis är dessa i första hand analytiska 

verktyg, som rör sig på en relativt hög abstraktionsnivå. Detta vill jag ha sagt eftersom risken 

annars finns att den grovt förenklade bild av vad deltagarna tycker och tänker som presenteras 

nedan misstas för en heltäckande representation.  

Jag menar att två diskurser framför andra kan urskiljas i samtalen. Den ena 

handlar om att jämställdhet är normen idag, att det ska vara bra för alla och att 

jämställdhetsarbetet ska formuleras i termer som alla kan vara överens om. Denna diskurs har 

jag valt att kalla konsensusdiskursen, som syftar på att kvinnor och män är olika, ska 

komplettera varandra och att konsensus ska råda ifråga om jämställdhetsarbete. Detta kan 

jämföras med Eduards teori, där hon urskiljer ett politiskt ideal hon kallar 

jämställdhetsidealet, i vilket synen på relationen mellan könen består i att harmoni ska råda 

(2002). Den andra diskurs vars närvaro kan spåras i samtalen utgår istället från ett strukturellt 

perspektiv på relationen mellan grupperna män och kvinnor. Det handlar om en 

förståelsemodell där alla är berörda och därför ansvariga för att förändra den över- och 

underordning som genussystemet skapar. Denna diskurs kan sättas i direkt motsats till 

konsensus, och jag har valt att kalla den konfliktdiskursen. För att återigen tala med Eduards 

så är det här frågan om avvikandet från normen, idealet om jämställdhet. Det handlar istället 
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om ett feministiskt perspektiv på politik och jämställdhetsarbete, där män och kvinnor har 

olika intressen i fråga om förändring av den manliga normen och över- och underordningen 

av könen (2002). Som jag visade i presentationerna av de olika grupperna jag samtalat med 

finns det olika syn på relationen mellan jämställdhet och feminism. De arbetar också i väldigt 

olika kontexter. Trots dessa skillnader kan båda diskurserna urskiljas i alla samtalen och 

förhållningssätten till dem liknar varandra i mycket hög utsträckning. 

Närvarande diskurser 
Strategin att vara pedagogisk menar jag kan tolkas som att det påvisar att det finns olika 

diskurser som är oförenliga på vissa fundamentala punkter. Resonemanget kring att 

jämställdhet för många handlar om �lika många och lika mycket� tyder på närvaron av 

konsensusdiskursen. Den integrerande logiken Hirdman (1990) talar om kan med 

konsensusdiskursens problemformulering verka utan att den segregerande ifrågasätts, 

eftersom makt inte nödvändigtvis blir en dimension i begreppet. Maktdimensionen är dock 

något som alla deltagarna framhåller som nödvändig, och lika representation är också en del 

av maktdimensionen. Att som jämställdhetsarbetarna tycks göra se frågan om jämställdhet 

som en fråga om maktstrukturer kräver en konfliktanalys: någon eller några har större 

möjligheter att utöva makt än andra och mellan de grupper som överordnas och de som 

underordnas finns därmed en konflikt, som aktualiseras när de underordnade ifrågasätter 

ordningen. Den politiska dimensionen, att genusfrågor är politiska och att därmed hela livet är 

politiskt, gör att en tydlig problembild och tal kring ojämställdhet istället för jämställdhet kan 

tolkas som ett tecken på närvaron av konfliktdiskursen. Konsensusdiskursen kontrasteras mot 

detta i berättelserna om att jämställdhet betraktas som normaltillståndet, och att eventuella 

problem finns någon annanstans eller hos enskilda avvikande individer.  

Motståndsbeskrivningarna kan tolkas i termer av att konsensusdiskursen har en 

dominerande position inom diskursordningen jämställdhet. Att motståndet mot 

jämställdhetsarbete betraktas som en självklarhet tolkar jag som att jämställdhetsarbetarna är 

medvetna om att konflikten som motståndet bygger på inte tillåts komma fram i ljuset. Ingen 

vill vara ansvarig för över- och underordning, men i konfliktdiskursen pekas framförallt män 

ut som ansvariga. Allas kön spelar därmed roll i konfliktdiskursen, inte bara kvinnornas. Detta 

hotar mäns överordning, då den bygger på föreställningar om universalitet och 

könsneutralitet, på att männen är normen och kvinnorna är avvikande (Eduards 2002; Wendt 

Höjer & Åse 1996). Till detta kan också läggas beskrivningarna av motståndet som kommer 

från kvinnor. Det kan bero på att kvinnor inte vill identifiera sig som offer (se t.ex. Hård 



 

29  

2004:30). I konsensusdiskursen blir därigenom själva tanken på att det skulle råda en konflikt 

mellan grupperna män och kvinnor omöjlig, den kan inte formuleras som en sanning (jfr 

Foucault 1993). Att jämställdhetsarbetarna talar om att alla har ett ansvar att förändra sig 

själva pekar på en problemformulering som bygger på att könsmaktordningen upprätthålls 

genom socialiseringen och genuskodade praktiker, vilket ingår i konfliktdiskursen. När 

olikheterna mellan män och kvinnor istället tas för givna och konsekvenserna av detta förgivet 

tagande inte problematiseras kan det alltså på sätt och vis upprätthålla konsensusdiskursen. 

För att tala med Hirdman så är det just detta som är genussystemets principer, att kvinnan och 

mannen är olika och att den dikotomi detta par utgör placerar mannen som normen (1990; 

2001). Att fokusera på att upphäva omedvetna bilder och genussocialisering, något som 

kommer upp på olika sätt i alla samtalen, hänger därmed ihop med att upphäva 

könsmaktordningen, vilket faller inom ramen för konfliktdiskursen men i stora delar utanför 

ramen för konsensusdiskursen.  

Strategin att ingå i och skapa nätverk som består endast av kvinnor är ett sätt att 

dels igenom egen handling inte delta i och förstärka konsensusdiskursens komplementära 

perspektiv, dels att skapa möjligheter att utöva makt. Att anse att de sistnämnda möjligheterna 

behövs kan direkt kopplas till konfliktdiskursen. En konflikt förutsätter här en oppositionell 

relation mellan grupper (della Porta & Diani 1999). Detta hänger också ihop med 

berättelserna om motstånd från kvinnor. Jag tolkar det faktum att flera deltagare lyfter fram 

denna form av motstånd som att de har ett konfliktperspektiv, och därför anser att eftersom 

gruppen kvinnor är underordnad gruppen män borde kvinnor solidarisera med varandra. Inom 

konsensusdiskursen är detta varken nödvändigt eller önskvärt. Motståndet mot separatistiska 

grupper som bland andra Eduards lyfter fram visar med all tydlighet att det tvärtom är 

nästintill omöjligt att inom konsensusdiskursen skapa och arbeta i separatistiska nätverk 

(2002).  

Den explicit positiva synen på kvinnorörelsen som finns i varierande grad i alla 

grupper, visar i enlighet med ovanstående att konfliktdiskursen finns närvarande i samtalen. 

Samtidigt fungerar konfliktdiskursen inte alltid som en resurs i arbetet, vilket den uttalade 

skillnaden mellan den egna personen och den offentliga rollen antyder. Att kalla sig feminist 

och vara jämställdhetsarbetare tycks ändå hänga ihop, konfliktdiskursen är inget som någon 

såvitt jag tolkar det tar starkt avstånd från eller inte alls använder sig av i samtalen. Däremot 

används de två motiv som Eva Mark (2000) identifierat som huvudsakliga i mer eller mindre 

stor utsträckning i alla de olika fokusgrupperna. Kvalité och därmed 

komplementaritetsmotivet, att allt blir bättre om män och kvinnor kompletterar varandra och 
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att de bör göra det (se Eduards 2002) menar jag kan hänföras till konsensusdiskursen. Rättvisa 

torde i större utsträckning handla om makt än kvalité gör, och därmed blir sådana argument 

mera av utsagor inom ramen för konfliktdiskursen. Slutligen kan synen på jämställdhet som 

något som utvecklas och går framåt över tid påvisa närvaron av konsensusdiskursen. Flera 

forskare har visat hur detta kan sättas i motsats till ett konfliktperspektiv, i och med att en 

linjär tidsuppfattning inte kan omfatta bakslag som en konflikt med nödvändighet måste 

innehålla för endera parten. Med en syn på historien som något som alltid går framåt är det 

istället bra för alla, och jämställdheten kommer därmed nästan per automatik med tiden (jfr 

Hirdman 1990; Rönnblom 2005; Hård 2004). Ovan har jag alltså visat på att både 

konfliktdiskursen och konsensusdiskursen finns närvarande i samtal om jämställdhetsarbete. 

Nedan går jag in på frågan om hur jämställdhetsarbetarna använder dessa diskurser som 

resurser på olika sätt och i olika sammanhang.  

Begränsande resurser 
Diskurser kan ses som resurser som olika individer använder i olika sammanhang (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Jag tolkar samtalen som att de två diskurser jag visat på närvaron 

av ovan används dels som motiv till arbetet och dels som motiv till det egna engagemanget. 

Konfliktdiskursen är den som framförallt motiverar det egna engagemanget, det som tycks 

vara anledningen till att de överhuvudtaget arbetar med jämställdhet. Oavsett hur deras 

feministiska analys ser ut så verkar rättvisemotivet (Mark 2000) finnas hos samtliga.  

Samtidigt har konsensusdiskursen en dominerande position i diskursordningen 

jämställdhet. Konsensus och jämställdhetsidealet dominerar i samhället i stort (jfr Eduards 

2002), och tycks även göra det i organisationerna där jämställdhetsarbetet ska bedrivas. 

Normen om att jämställdhet är bra för alla, åtminstone som ideal även om det inte alltid leder 

till konkret handling, innebär att den som samtidigt ska jobba med jämställdhet och vill 

kritisera den gängse synen på begreppet måste utföra en delikat balansgång. Motiveringen till 

strategin att vara pedagogisk pekar på just detta, att det gäller att inte gå på för hårt utan 

använda diskurserna på ett pedagogiskt sätt. Om det är så som Fürst skriver (1999), att män 

saknar problembild som kan kopplas till och förklara varför jämställdhetsarbete behövs, så går 

antagligen en stor del av jämställdhetsarbetet ut på att formulera en begriplig problembild. 

Den får inte ligga utanför ramen för den diskurs som dominerar, då blir den avfärdad som 

icke-sann eftersom diskurserna sätter gränser för vad som överhuvudtaget kan tänkas om ett 

fenomen (Foucault 1993). Problembilden får inte heller kräva alltför mycket av den som ska 

greppa den, det får inte medföra alltför mycket jobb, som samtalen visar. För 
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jämställdhetsarbetaren gäller det med andra ord att använda konsensusdiskursens 

harmoniperspektiv precis så mycket att det öppnas små fönster för konfliktdiskursens 

strukturella konfliktperspektiv.  

Kvinnorörelsens relation till jämställdhetsarbete blir för de kvinnor som arbetar 

med jämställdhet en fråga om relationen mellan det som brukar kallas privat och offentligt. 

Med en feministisk analys är vi alltid politiska varelser, och då är även det �privata� rummet i 

allra högsta grad politiskt (se Wendt Höjer & Åse 1996 för ett utvecklat resonemang om 

detta). Konflikten mellan de två diskurserna jag visade på närvaron av ovan är därmed inte 

något som utspelar sig endast i sammanhanget där jämställdhetsarbete utförs. Istället är det 

något som de måste förhålla sig till i många olika situationer. Mannen är normen för politiskt 

arbete (Wendt Höjer & Åse 1996; Hirdman 2001), och kan mycket väl vara en god 

jämställdhetsarbetare (för mer om detta se t.ex. Angervall 2005). Han ses till och med som 

nödvändig för att jämställdhetsarbete ska fungera (Fürst 1999). Därmed riskeras 

jämställdhetsarbetet om han eller gruppen han tillhör pekas ut som förövare eller 

privilegierade, som del av en politisk konflikt. Men jämställdhetsarbetarna jag talar med 

motiverar sitt engagemang utifrån ett politiskt motiv, det är det som är drivkraften i arbetet. 

Det uppstår ett dilemma för de kvinnor som arbetar med jämställdhet och som samtidigt vill 

kritisera den politiska normen. Förutom att de måste förhålla sig till de specifika diskurserna i 

varje given kontext, måste de också balansera mellan konsensusdiskursen och tanken om att 

de ska vara komplement till män, och konfliktdiskursen där deras politiska motiv gör att de 

riskerar att ses som ett hot mot demokratin/männen/andra kvinnor.  

Konsensusdiskursens fokus på lika många och lika mycket, och den avsaknad av 

maktdimension som detta fokus tenderar att innebära, gör att diskrepansen mellan myten och 

verkligheten när det gäller hur långt jämställdhetsarbetet kommit är stor. Denna diskrepans 

handlar om den fundamentala skillnaden mellan konfliktdiskursen och konsensusdiskursen, 

frågan om könsmaktsstrukturer. Deltagarna förhåller sig till denna diskrepans genom att 

använda konfliktdiskursen för att motivera sitt personliga engagemang och 

konsensusdiskursen till att motivera och utföra jämställdhetsarbetet. Att detta att jämställdhet 

är något som alla ska vara för uppfattas som något positivt tolkar jag som att 

konsensusdiskursens dominerande position inom diskursordningen jämställdhet i viss mån 

ändå underlättar arbetet. Konsensusdiskursen är kort sagt en resurs som kan användas i 

arbetet, även om den inte tycks räcka till som förklaringsmodell för varför arbetet behövs och 

det personliga valet att ta aktivt ta ansvar för utförandet av det. Detta visar också deras tal om 

att såväl jämställdhetslagen som andra konkreta direktiv och riktlinjer från statligt håll är 
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välkomna som stöd och motivering i arbetet. Men ingen av de jämställdhetsarbetare jag talat 

med tycks anse att dessa direktiv räcker för att uppnå det jämställda samhället. 

Kvinnorörelsen behövs också, och det feministiska perspektiv den för fram. 

 Konfliktdiskursen är därmed även den en resurs. För den enskilda kvinnan 

tycks den främst fungera som en källa till kraft och kunskap om varför arbetet behövs och hur 

det ska bedrivas. Dessutom tolkar jag det som att konfliktdiskursen också är en resurs för 

fortsatt utveckling, att dess närvaro driver på och utvecklar jämställdhetsarbetet genom att den 

flyttar fram konfliktdiskursens positioner inom diskursordningen. Den kan inte användas utan 

begränsningar i själva arbetet. Istället kan konfliktdiskursens ständiga konkurrens med 

konsensusdiskursen bli en kraft som påverkar arbetet utifrån, inte minst i och med 

kvinnorörelsen som driver på och omformulerar den statliga problemformuleringen, som i sin 

tur används i jämställdhetsarbetet.  

 

AVSLUTANDE DISKUSSION 
Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka diskursordningen jämställdhet, med fokus på 

konflikter mellan olika diskurser inom den. Jämställdhet som diskurs, och som politisk fråga, 

är resultatet av flera aktörers kamp om definitionsrätten av samhällsproblem och om (den 

politiska) makten. Ursprunget är kvinnors och kvinnorörelsens kamp för jämlikhet med män. 

Begreppet jämställdhet menar många introducerades i syfte att dölja konflikten mellan 

grupperna män och kvinnor. Det saknade de konnotationer som jämlikhet hade, som handlade 

om en oppositionell relation mellan grupper med olika intressen (klasser) (se t.ex. Lindvert 

2001). Icke desto mindre så har jämställdhetspolitiken i Sverige skapat bättre förutsättningar 

för kvinnor, och kanske även för män, beroende på vilket perspektiv som anläggs. 

Institutionaliseringen av feminismen, som Jessica Lindvert (2001) kallar 

jämställdhetspolitikens utveckling, innebär att det finns en växande grupp 

jämställdhetsarbetande kvinnor. Mina resultat tyder på att de är feminister och del av 

kvinnorörelsen i och med sina övertygelser och sin strategi att omge sig med kvinnor i 

formella eller informella grupper. De är även är en del av institutionerna i och med 

jämställdhetsarbetet.  

Ett strategiskt användande av konsensusdiskursen upprätthåller kanske myten 

om jämställdhet, men samtidigt kan den sannolikt bidra till arbetet med att skapa �verklig� 

jämställdhet. Om inte annat kan det faktum att alltfler kan ställa krav utifrån lagen om 

jämställdhet påverka diskursordningens utformning. Här kanske det strukturella perspektiv 

som konfliktdiskursen erbjuder genom bland annat teorin om genussystemet och en strukturell 
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förståelse av problematiken kan komma att bidra till en diskursordning som varken fokuserar 

på konflikter mellan grupperna män och kvinnor eller har ett förment könsneutralt, men 

egentligen könskomplementärt perspektiv på samhället.  

När jämställdhet blir ett vedertaget men innehållslöst begrepp är det svårt att se 

den radikala potentialen i det. Kritiken av begreppet och av premisserna i 

jämställdhetspolitiken är stor inom kvinnorörelsen och den genusvetenskapliga forskningen 

(Eduards 2002 kan tjäna som representant för detta). Samtidigt är det ofta med hjälp av 

argument som bygger på det diffusa begreppet jämställdhet som jämställdhetsarbetet 

motiveras. Den jämställdhetspolitiska proposition (2005/2006:151) som lades fram under 

arbetet med denna uppsats kan tolkas som en radikalisering av politiken i den riktning som 

deltagarna i fokusgrupperna talar om. Det kan bli en rörelse från dominansen av lika 

representation till lika möjligheter att utöva makt över sitt liv inom diskursordningen 

jämställdhet. Därmed tar konfliktdiskursen ett steg fram. Konsensus har dock fortfarande en 

dominerande position inom diskursordningen jämställdhet, som ju propositionen är 

producerad inom. 

Vi lever med en myt om att jämställdhet redan är uppnådd, som Gunilla Fürst 

skriver (1999). Kanske är det ändå denna föreställning som kommer att leda fram till det 

jämställda samhället? Om vi tänker oss att språket konstituerar världen så kan talet om och 

tanken på jämställdheten ge faktisk förändring, genom alla de kvinnor som kämpar för att 

konkretisera tanken och omsätta den i praktisk handling. Kanske är det så att alla (eller 

åtminstone de flesta) måste vara överens, att konsensus måste uppnås, för att det konkreta 

arbetet ska kunna bedrivas, för att förändring ska ske. Men den överordnade position som 

genussystemet tilldelar män ger fördelar som vida överstiger de som (på kort sikt) kan komma 

ur kvinnors kamp för att verka och leva sina liv på egna villkor. Här finns konfliktens kärna. 

Jämställdhetskontraktet, som Hirdman (1990) kallar de genusrelationer vi lever i och med 

idag, är som synes långt ifrån färdigförhandlat. Om någon får utrymme att utöva mera makt 

måste någon annan förlora på det. Vem som vinner och förlorar vad återstår att se.  

Den potential till förändring som kan vara relevant, utöver institutionaliseringen 

som jag tagit upp här, står framförallt den aktiva kvinnorörelsen för. Där ingår också många 

av de kvinnor som kan kallas jämställdhetsarbetare. Men deras arbete motiveras bara delvis 

med konfliktdiskursen som kvinnorörelsen kan sägas företräda med stöd av della Porta och 

Dianis teorier (1999) och, inte minst, Eduards (2002). Delvis motiverar de kvinnor jag 

samtalat med sitt jämställdhetsarbete med konsensusdiskursen, som representerar den 

institutionella normen än så länge. Över tid kan denna norm komma att förändras av dessa 
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kvinnor. För vad innebär egentligen det institutionaliserade jämställdhetsarbetet? Det utförs 

av en grupp kvinnor som arbetar med jämställdhet, som kan sägas utgöra en ny aktör som har 

ett stort intresse i diskursordningen jämställdhet. En aktör som inte bara förhåller sig till de 

två diskurserna konflikt respektive konsensus, utan också kombinerar dem och därigenom 

omformulerar diskurserna och förändrar diskursordningen jämställdhet. Om det går att tala 

om skapandet av en ny diskurs i och med detta kan vara en spännande fråga för framtida 

forskning.  

En bild som kom för mig i början av arbetet med denna uppsats har envist hängt 

med, som en uppiggande tanke. Jag ser massor av feminister, i alla åldrar och med olika 

erfarenheter beroende på vilka de är och vad deras liv innehållit, som var och en gräver där de 

står, i olika kontexter och med olika formella yrkesroller och yrkestitlar. I det tysta, när de 

talar sinsemellan, är det en revolution av genussystemet de eftersträvar. Därmed kan de 

definieras som delaktiga i kvinnorörelsen. De högljudda rop de ger ifrån sig handlar om allt 

från löneskillnaderna och det låga antalet kvinnor i chefspositioner, till frihet från sexuella 

trakasserier och sexualiserat våld och jämlikt ansvarstagande för obetalt arbete och införande 

av individualiserad föräldraförsäkring. De är som hemliga agenter som slutit sig samman trots 

sina olikheter, förenade av ett gemensamt mål. De strävar efter att skapa en bättre, mera 

jämlik värld. För alla människor, på lång sikt, men för alla kvinnor som ett första steg. 
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Angående: C-uppsats i genusvetenskap 

 

Jag heter Katarina Djäken och jag läser sjätte terminen på Genusvetarprogrammet vid 

Södertörns Högskola. Just nu skriver jag en c-uppsats i genusvetenskap, och det är med 

anledning av detta som jag kontaktar dig.  

 

Jag vill undersöka hur människor som arbetar med jämställdhet definierar begreppet och vilka 

uppfattningar som finns om vad jämställdhetsarbete är och vad det syftar till. Eftersom du är 

en person som arbetar med jämställdhet på ett eller annat sätt har jag kontaktat dig med 

förhoppning om att du har möjlighet att avsätta ca två timmar för att delta i min uppsats. Min 

metod består av fokusgrupper. I fokusgrupperna ingår personer som är insatta i ämnet utifrån 

sitt arbete och engagemang i jämställdhetsarbete. Varje fokusgrupp består av tre till fyra 

personer, plus mig. Under cirka två timmar samtalar deltagarna om jämställdhet och 

jämställdhetsarbete, med mig som samtalsledare.  

 

Deltagande i en fokusgrupp är konfidentiellt. Jag spelar in samtalet för att sedan skriva ut det 

för vidare bearbetning, men det är bara jag som kommer att lyssna på inspelningarna och se 

utskrifterna. Mitt syfte är att se hur personer med olika erfarenheter resonerar kring 

jämställdhet, det är samtalet och dess innehåll som står i fokus och inte de enskilda 

personerna. Det kommer inte att gå att identifiera de enskilda personerna i uppsatsen. Du kan 

när som helst välja att inte bli citerad i uppsatsen och du har rätt att läsa och kommentera 

uppsatsen innan den läggs fram. Jag ska göra tre fokusgrupper med kvinnor med erfarenheter 

från olika typer av jämställdhetsarbete. De tre grupperna består alltså av sinsemellan olika 

representanter, men inom varje fokusgrupp finns personer med erfarenheter från liknande 

områden. En grov beskrivning av områdena är näringslivet, högskolan och partipolitiken. 

 

Har du möjlighet att delta i en fokusgrupp är jag mycket glad och tacksam! 

Om du har frågor eller om du vill vara med i en fokusgrupp kontakta mig på  

telefon 0730-349149  

eller via mail  

katarina01.djaken@student.sh.se 

Med vänliga hälsningar, 

Katarina Djäken 


