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This essay is a bachelor’s thesis in the field of International Relations. The purpose is to make 

visible and analyse how problem representations in policies can reproduce norms, and how this 

has changed over a limited period of time. The purpose includes the ambition to be able to 

illustrate deficiencies in the European Union’s policies on gender equality. The essay intends 

to analyse the representations and norms in terms of a gender system. The theoretical 

framework consists of theories on normalization and gender system. The method used is called 

“What’s the problem?” developed by Carol Lee Bacchi. To achieve gender equality the EU 

produces policies on gender mainstreaming, this study analyses three of these policy 

documents. The result of the analysis shows that there has been no major change in the 

representation of problems in the documents and that they are reproducing stereotypical norms. 

The result also shows that the representations of problems are possible to explain with the 

theory on gender system, which allows further studies to develop a well-grounded critique of 

the EU policies.  
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1. Inledning 
Denna uppsats är en analys av normer i EUs jämställdhetsstrategier. Studien granskar hur sättet 

att beskriva problem i policys för jämställdhet reproducerar normer, detta sätts även i relation 

till en teori om genussystem. De policys som står för granskning är tre strategidokument från 

EU. Den tidigare forskningen visar att EU är en betydelsefull aktör inom jämställdhetsarbete, 

men även fast jämställdhet är någonting som arbetas för så händer det inte mycket. Problem 

som identifierats att vara hinder för en jämställdhetsutveckling inom EU handlar främst om 

innehåll i samt implementering av policys och strategidokument. Det arbete som EU utför kan 

ha stor påverkan på attityder och inställningar till jämställdhetsproblematiken samt dess 

åtgärder. Det som undersöks i denna studie är en ytterligare aspekt av vad som skulle kunna stå 

i vägen för EUs arbete för jämställdhet. Uppsatsens titel ”Kvinnliga kvinnor och manliga män” 

kommer från en text av Eva Schömer (2003) där hon pratar om hur normalisering i och med 

den svenska jämställdhetslagstiftningen kom att normalisera just kvinnliga kvinnor och manliga 

män, genom innehållet i och utformningen av lagen. Det är här som denna studie tar avstamp; 

är det något som även sker i EUs strategier, eller vad är det för normer som reproduceras? 

Genom att synliggöra vilka normer som reproduceras i strategidokument för jämställdhet ämnas 

en kritik av EUs strategidokument att möjliggöras.  

1.1 Problemformulering  
EU är en viktig aktör inom jämställdhetsarbete, organisationens arbete påverkar många länder 

och kan anses vara en av världens viktigaste aktörer på området. Detta innebär att det 

jämställdhetsarbete som organisationen utför blir delar av normaliseringsprocesser för hela EU, 

och kanske även resten av världen. Detta gör det relevant att undersöka EUs strategidokument 

för jämställdhet närmare. Den tidigare forskningen har främst tittat på problem med innehåll i 

och implementering av EUs strategier. Den här studien kommer istället undersöka vad det kan 

finnas för dolda strukturer och värderingar som kan gömma sig i framställningar av problem i 

själva strategidokumenten. Bidraget till forskningen blir då en analys av hur maktstrukturer 

kommer till uttryck, även i de strategidokument som utger sig för att vilja förändra dem och 

öka jämställdheten. Denna studie kommer även att undersöka hur framställningen av 

jämställdhet, och problem som relateras till jämställdhet, har förändrats över tid. Detta genom 

att titta på och jämföra tre av EUs strategidokument för ökad jämställdhet. Detta analyseras 

enligt teoretiska antaganden om normer och genussystem. Det teoretiska kapitlet fungerar som 

verktyg för tolkning i analysen och blir delar av analysramen tillsammans med metoden. 

Metoden är framtagen av Carol Lee Bacchi specifikt för att kunna studera framställningar av 
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problem i policys och strategidokument. Jämförelse sker av hur framställningen av problem har 

förändrats, hur normer och genussystem ser ut i framställningen av problemen, och hur detta 

har förändrats över tid. En kritisk granskning av tre olika strategidokument kommer att 

genomföras, dokument utgivna av EU till medlemsländerna, med utgivningsår från 1981-2010. 

Fokus kommer ligga på framställningen av problem med jämställdhet. Granskningen innehåller 

en undersökning av normer och hur samt vilka normer som reproduceras i dessa dokument. 

Studien ämnar synliggöra vilka framställningar och normer som dominerar EUs 

jämställdhetsarbete. Fokus kommer även att ligga på huruvida detta kan tolkas i form av ett 

genussystem eller inte. Den tidigare forskningen, som presenteras i närmast följande kapitel, 

visar att jämställdheten inte ökar inom EU och pekar på olika orsaker. I den här uppsatsen menar 

jag att det kanske finns ytterligare en möjlig förklaring. Den tidigare forskningen visar även att 

utformningen av policys och lagar i många andra fall påverkar vad dessa får för utfall i 

praktiken. Genussystem kommer att testas som en tolkningsmodell. Hur detta kommer att gå 

till specificeras vidare i nästa avsnitt där uppsatsens syfte och frågeställningar redovisas.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att synliggöra och analysera normer som präglar EUs strategidokument. 

Detta kommer att göras genom att belysa och undersöka hur framställningar av problem 

reproducerar normer i EUs strategidokument, samt att jämföra hur dessa framställningar och 

normer har förändrats över en begränsad tidsperiod. I uppsatsens syfte ryms även ambitionen 

att belysa eventuella brister i utformningen av EUs strategidokument för ökad jämställdhet. 

Detta kommer jag att försöka uppnå genom att göra ett tolkningsförsök av framställningar och 

normer från EUs dokument enligt genussystemteori. Vad brister i det här sammanhanget 

kommer att innebära utvecklas vidare i uppsatsens teoretiska kapitel. Utifrån detta är det 

följande frågeställning som kommer att styra studien: 

- Hur framställs problemet med jämställdhet i olika strategidokument?  

- Hur reproduceras normer i framställningen av problemen?  

- Kan framställningarna och normerna tolkas i form av ett genussystem?  

För att svara på dessa frågor och försöka uppfylla uppsatsens syfte och mål kommer jag att 

använda mig av en metod styrd av frågor, framtagen av Bacchi, vilken möjliggör fokus på 

framställningen av problem i policys. Materialet för analys är tre strategidokument från EU som 

syftar till att öka jämställdheten. Den första frågan i uppsatsens frågeställning ämnas besvaras 

främst med hjälp av de metodologiska verktygen som används i analysen, detta kommer 

specificeras vidare i kapitel 4 ”Metod” tillsammans med en vidare specificering av frågans 
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innebörd. Den andra frågan kräver teori om normer som analysverktyg och kommer vidare att 

utvecklas dels som teoretiska begrepp men även som analytiska verktyg, både i det teoretiska 

och metodologiska kapitlet. Normteori används tillsammans med metoden för att undersöka 

vilka bakomliggande värderingar som syns i framställningen av problem i nämnda strategi-

dokument. Den tredje frågan handlar om ifall framställningar och normer i EUs strategi-

dokument kan tolkas som reflektioner av ett genussystem. Vad detta innebär samt olika möjliga 

utfall diskuteras i kapitel 3 ”Teori”. Teorin om genussystem används för att sätta analysen i ett 

större sammanhang, genom att undersöka om de värderingar som styr EUs strategidokument är 

delar av en större struktur. Undersökningen handlar samtidigt om hur framställningarna och 

normerna har förändrats över tid och därför kommer jämförelse ske mellan de tre 

strategidokumenten från olika tidpunkter. Det är tre olika texter från olika år som är 

analysmaterialet, vilket innebär en klar tidsaspekt för mitt jämförande. En tidsmässig jämförelse 

kan visa hur framställningen av problem har utvecklats, vad som har förändrats och inte. I 

relation till normer blir tidsaspekten relevant för att se om, och hur, de normer som reproduceras 

i strategidokumenten har förändrats, utvecklats eller stagnerat. Vilket i sin tur gör att tolkningen 

enligt genussystem kan få olika utfall i de olika dokumenten. Genom denna jämförelse kan vi 

se om, och hur, genussystemet som struktur har förändrats över tid, som det syns i EUs 

strategidokument.  

2. Tidigare forskning  
Detta kapitel innehåller genomgång av tidigare forskningen på området, dels för att rama in 

forskningsfältet, men även för att visa på relevansen i just den här studien. När det gäller den 

tidigare forskningen presenteras här forskning som berör likande problem som i den här studien. 

Det är tidigare forskning som behandlar problematik med EUs policydokument i syftet att 

kunna svara på frågan varför inte jämställdheten ökar inom EU och dess medlemsländer, samt 

forskning som problematiserar normer och normaliseringsprocesser i juridiska texter. 

EU arbetar för ökad jämställdhet, vilket inom unionen ses som en rättighet tillsammans med 

bland annat frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta är fastställt i den 

Europeiska Unionens stadga om grundläggande rättigheter (the European Union 2010). Vissa 

forskare menar att EU är en av världens mest betydelsefulla aktörer som arbetar för främjande 

av jämställdhet (Spehar 2012). I det arbete som EU för gällande jämställdhet handlar det främst 

om gender mainstreaming, vilket innebär en integrering av jämställdhetsfrågor på politikens 

alla områden (Tomlinson 2011:3756). För att uppnå gender mainstreaming i medlemsländerna 

arbetar EU bland annat fram strategidokument som fungerar som riktlinjer för 
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medlemsländernas jämställdhetsarbete (Duncan 1996:400). Det är dessa strategidokument som 

analyseras i den här studien. Trots EUs ansträngningar för att öka jämställdheten så sker inga 

större framsteg (Duncan 1996; Rubery et.al. 2004; Spehar 2012; Tomlinson 2011). Den tidigare 

forskningen visar på olika orsaker till varför jämställdheten inte ökar inom EU, kopplat till 

strategidokument för jämställdhet. Det har bevisats finnas stora problem med 

strategidokumentens innehåll (Duncan 1996; Rubery et.al. 2004), samt problem med 

implementering (Duncan 1996; Rubery et.al. 2004; Spehar 2012). Ett problem kopplat till 

implementeringen är att EUs gemensamma policys på detta område endast fungerar som 

rekommendationer och riktlinjer, varken krav på efterlevnad eller uppföljning genomförs 

(Duncan 1996:402). En annan sak som påverkar är de stora skillnaderna mellan 

medlemsländerna, olika kontexter som innebär olika möjligheter för implementering av 

policyerna. Dessutom har medlemsländernas attityd emot jämställdhetsfrågor en stor påverkan 

på implementeringen (Spehar 2012). Alla medlemsländer har olika situationer att utgå ifrån, för 

många är inte jämställdhet högt upp på den politiska prioriteringslistan (Tomlinson 2011:3772). 

EU är främst en ekonomisk gemenskap, vilket innebär att de ekonomiska och politiska principer 

som EU är uppbyggt på har svårt att ge utrymme åt sociala frågor (Tomlinson 2011:3772). Med 

det sagt anser jag ändå att det arbete som EU gör kan ha stor påverkan på attityder och 

inställningar till jämställdhetsproblematiken och vad som görs. Det som undersöks i denna 

studie är en annan aspekt av vad som skulle kunna stå i vägen för EUs arbete för jämställdhet. 

Det är dessutom relevant att titta närmare på tidigare forskning som behandlar normer och 

normalisering i juridiska texter. Som nämndes i inledningen har jag hämtat både inspiration till 

att genomföra denna undersökning samt uppsatsens titel från en text skriven av Schömer (2003) 

som diskuterar olika dilemman med jämställdheten. Specifikt har Schömer tittat på den svenska 

jämställdhetslagen som syftade till att förändra en ojämn maktbalans mellan könen. Detta var 

dock inte det som hände utan istället menar Schömer att synen på kvinnor och män, kvinnligt 

och manligt, inte förändrades till någonting mer jämlikt utan istället förstärktes redan 

existerande stereotypa idéer och normer (Schömer 2003:109). Detta är även något som 

Svensson (2001) poängterar i en undersökning av olika aspekter av genus inom juridiken. 

Svensson menar att trots lagar och policys för att förhindra diskriminering och förändra 

ojämlika förhållanden mellan könen blir resultatet många gånger att existerande normer 

upprätthålls och vidare normaliseras (Svensson 2001:20). Catherine MacKinnon (1991) 

diskuterar jämlikhet mellan könen i relation till lagstiftning. MacKinnon menar att social 

jämlikhet inte existerar, men att en juridisk garanti för jämlikhet gör det. Dock att förverkliga 
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jämlikhet i ett samhälle som strukturellt inte är jämlikt skulle inte fungera utan social 

förändring. En lag för jämlikhet skulle då kräva sina egna normer för att kunna relatera till ett 

ojämlikt samhälle (MacKinnon 1991:1325).  Om kopplingen mellan det juridiska och hur det 

påverkar det sociala livet förbises, innebär det även ett förbiseende av hur detta kan 

institutionalisera en manlig dominans (MacKinnon 1991:1326). MacKinnon presenterar en 

approach om dominans, som innebär att könsskillnader aldrig får ligga till grund för, eller 

rättfärdiga, en ojämlikhet eller manlig dominans. Hon menar att problemet med ojämlikhet är 

(manlig) dominans och lösningen är inte en frånvaro av diskriminering, utan en närvaro av 

makt. För att nå jämlikhet räcker det inte med att ge kvinnor möjligheter till att kliva in i manliga 

roller, en sann jämlikhet kräver även en jämlik makt över skapandet av roller. Det handlar inte 

bara om manliga eller kvinnliga roller, utan att skapa genusneutrala roller som är 

eftersträvansvärda för både kvinnor och män (Kymlicka 2002:383). Utifrån den tidigare 

forskningen, vad den har analyserat och visat för resultat så har jag valt att i min analys rikta 

uppmärksamheten åt reproduktion av normer i framställningar av problem, och använda 

genussystem som kompletterande analysverktyg.   

3. Teori  
Den tidigare forskningen har främst handlat om innehållet i och implementeringen av EUs 

strategier samt normer i juridiska texter, utifrån den och i enlighet med uppsatsens syfte och 

frågeställningar har jag valt att använda mig av två teoretiska verktyg för analys. Teorin 

kommer att användas tillsammans med metoden för att bygga upp ett ramverk för analysen, de 

teoretiska verktygen är normteori och genussystem. Både den teori och metod som används i 

den här uppsatsen grundar sig i ett konstruktivistiskt perspektiv. Här presenteras de teoretiska 

verktygen som teori och kort om hur de kommer användas, detta kommer att utvecklas vidare 

i metodkapitlet där undersökningens analysram presenteras. 

3.1 Normer 
Normer och normalisering är det första teoretiska verktyget i den här studien. Den normteori 

som används i den här studien grundar sig i konstruktivistiska antaganden, alltså att normer är 

någonting som är socialt konstruerat. Normer, normalitet och normaliseringsprocesser är 

komplexa begrepp då de syftar till både det som avses som det ideala men samtidigt även dess 

kontrast. Normer existerar i förhållande till tänkta motpoler (Ambjörnsson 2007:22). En norm 

är en social uppmaning om hur någonting bör vara. Normalisering innebär processer som gör 

att vissa saker anses normalt, normen, och vad som anses avvikande (Ambjörnsson 2007:24). 

Reproduktion av normer är en del av en normaliseringsprocess. Manliga och kvinnliga normer 
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innebär att det som anses manligt och kvinnligt är kulturellt och socialt konstruerat 

(Ambjörnsson 2007:12). Detta talar Connell om och menar att det finns särskilda definitioner 

av manligt och kvinnligt (Connell 2009:15). Det talas om traditionella bilder om vad som är 

manligt och kvinnligt. Det handlar särskilt om kvinnan som moder och innebär egenskaper som 

självuppoffrande, kärleksfull och omvårdande, samt om mannen som en fader men innebär då 

beslutsfattande och familjeförsörjare (Connell 2009:15). Normer som dessa är så vanliga att de 

oftast ses som naturliga, vilket gör att det finns en bild av att kvinnor och män naturligt innehar 

dessa egenskaper (Connell 2009:18). Maktstrukturer i samhället kan komma till utryck genom 

normer (Ambjörnsson 2007:21). Normer kan reproduceras i framställningar av problem, 

exempelvis i lagtexter och lagstiftning. Oftast är det mannen som står som norm i lagstiftning, 

genom det normaliseras manlighet. Lagar gynnar då den typiska mannen på bekostnad av den 

typiska kvinnan (Svensson 2001:20). Kvinnan framställs ofta som något avvikande och 

annorlunda. Det kan ske genom att det kvinnliga ställs i förhållande till det manliga, som ses 

som ett mål (Schömer 2003:93).  

Om det juridiska inte anpassas efter ojämlika strukturer som finns i samhället blir resultatet ofta 

att det som normaliseras är ’kvinnliga kvinnor’ och ’manliga män’. Genom att redan existerande 

kategorier, kvinnligt och manligt, inte förändras förstärks istället de redan existerande bilderna 

(Schömer 2003:109). Detta kommer att undersökas i den här studien genom att titta på hur 

normer reproduceras i framställningen av problem. Då normer och normaliseringar studeras i 

materialet kan granskning ske enligt hur dessa ser ut, och vidare om och hur dessa har förändrats 

över tid. Detta utförs genom att jämföra de olika dokumentens framställning, vilket dessutom 

kommer göra det synligt om och hur normer har förändrats eller reproducerats. Ett första steg 

för att kunna förändra ojämlika villkor, som exempelvis normativa föreställningar om manligt 

och kvinnligt, är ett synliggörande av dessa normer. Med utgångspunkt i den tidigare teoretiska 

forskningen kring normer antas att utformningen av olika juridiska dokument kan påverka och 

påverkas av normaliseringsprocesser i samhället, vad som ses som normen och vad som ses 

som det avvikande eller undantag. Det som teori om normer och normalisering kommer 

användas till är för att se hur detta ter sig i analysmaterialet och sedan hur detta har förändrats 

över tid. Denna del av teorin kommer bidra med svar på uppsatsens frågeställning, främst fråga 

nummer två, hur normer reproduceras i framställningen av problem. Användning av normteori 

tillsammans med metoden är enligt uppsatsens syfte i form av fokus på normer. När detta är 

analyserat ska även undersökas hur eller om tolkningar av dessa framställningar och normer 

kan kopplas samman med teori om genussystem.  
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3.2 Genussystem 
Ett genussystem är en ordning av genus av systematisk karaktär (Gemzöe 2013:79-80). 

Genussystem kommer i den här uppsatsen att användas som ett komplementärt analysverktyg, 

då det kommer undersökas om och hur analysens första resultat kan kopplas samman med 

genussystemteorin. Genom att sätta de första analysresultaten i relation till teori om 

genussystem skulle det eventuellt hjälpa till att besvara uppsatsens tredje frågeställning. Det 

finns flera olika teoretiseringar av genussystem men jag kommer främst att använda mig av 

Hirdmans beskrivning och definition av konceptet. Genussystem används och diskuteras även 

av bland annat Carlsson Wetterberg (2004) och Åquist (1990). 

Rubin (1975) var den som först använde sig av begreppet genussystem, med syftet att kunna 

belysa och visa på förtryck av kvinnor i samhället. Rubins två mest centrala aspekter av 

genussystemet är arbetsdelningen mellan könen och den kulturella konstruktionen av 

könsidentitet (Rubin 1975). Hirdman (1988) var den teoretiker som fick konceptet genussystem 

känt i Sverige. Hirdman grundar sin teori om genussystemet på samma principer som Rubin 

(1975), men de stora skillnaderna mellan dem är för det första att Hirdman använder sig av 

begreppet genus istället för kön i beskrivningen av det socialt och kulturellt konstruerade könet 

(Gemzöe 2013:80). För det andra att Rubin lägger större fokus på sexualitet och 

familjekonstruktioner än Hirdman i sin teoribildning (Gemzöe 2013: 93). Genussystemet är ett 

dynamiskt system som består av olika processer och fenomen vilket resulterar i ett slags 

mönster, en ordningsstruktur av kön, genusordning eller ett genussystem (Hirdman 1988:212). 

Genussystemet är uppbyggt på två grundläggande principer. För det första enligt dikotomier, 

eller enligt isärhållandets princip. Vilket innebär ett isärhållande av vad som anses manligt och 

kvinnligt (Hirdman 1988:213). Isärhållandet handlar i grunden om att ’att vara man är att inte 

vara kvinna’, vilket innebär att mannen definieras utifrån vad han inte är (Hirdman 2001:48).  

För det andra är systemet uppbyggt enligt hierarki, eller den manliga normens primat. Mannen 

ses som normen. Det är mannen som är människan, mannen som är det normala och kvinnan 

som är det avvikande (Hirdman 1988:213). I detta ges mannen och manligheten ett positivt 

värde till skillnad från kvinnan och det kvinnliga. Detta kopplar Hirdman till en logik om 

mannen som det mänskliga som förhåller sig till det kvinnliga. Denna logik både skapar och 

upprätthåller den rådande maktsituationen, männen som har, och behåller, makt på olika sätt på 

bekostnad av kvinnorna (Hirdman 2001:63).  Historiskt och traditionellt lagrade föreställningar 

om manligt och kvinnligt ger oss idag en dikotomisering där det manliga värderas som positivt 

och det kvinnliga som negativt (Hirdman 1988:215). Ett genussystem i den här meningen 
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innebär en strukturell underordning av kvinnor (Hirdman 2001:48). Även Connell (2009) pratar 

om en genusordning liknande Hirdmans, utan att den benämns som just ett genussystem. 

Connell menar att vad som anses manligt och kvinnligt är inordnat i en genusordning. Denna 

genusordning menar Connell, likt Hirdman, innebär orättvisor och förtryck. Dessa orättvisor 

och förtryck drabbar främst kvinnor, men här skiljer sig Connell från Hirdman och menar att 

även män drabbas av detta. I allmänhet tjänar män på de ojämlikheter som genusordningen 

innebär, men i olika utsträckning i förhållande till den maskulina normen (Connell 2009:21). 

Detta kommer i den här studien innebära att även fast jag främst kommer använda mig av 

Hirdmans formulering av genussystemet så lämnar den tidigare nämnda normteorin utrymme 

åt alla olika varianter av normer och normaliseringar som kan komma att synliggöras i EUs 

strategidokument, vilket då även lämnar rum åt mannens situation.  

I den här studien innebär genussystemet som teori och analysverktyg en möjlighet till tolkning. 

Genussystemet kommer inte att fungera som ett direkt bidrag till analysramen, utan kommer 

istället att användas som en andra analys av de framställningar och normer som varit 

framträdande under analysens första del. Det fungerar som en tolkning av analysresultaten 

genom att undersöka om de framställningar och normer som synliggörs i analysen går att ordna 

som en struktur av ett genussystem. Tillvägagångssättet för detta beskrivs tydligare i kapitlet 

för metod, men enkelt förklarat undersöks om de normer och framställningar som är de mest 

framträdande i EUs dokument är strukturerade enligt dikotomier och hierarkier, och då kan 

tolkas som delar av ett genussystem. Det som en analys enligt genussystemet svarar på främst 

är uppsatsens tredje frågeställning, om de synliggjorda framställningarna och normerna kan 

tolkas som delar av ett genussystem. Dessutom är det här jag kommer kunna säga någonting 

om eventuella brister i utformningen av EUs policydokument. Eftersom ett genussystem 

innebär en strukturell underordning av kvinnor menar jag att om EUs strategidokument präglas 

av detta, så kan det ses som en brist och ett hinder för en eftersträvad jämställdhet.  

Möjliga utfall i den här delen av analysen kommer handla om huruvida de synliggjorda 

normerna går att se som del av ett genussystem eller inte. Om analysen skulle visa att de 

framställningar och normer som synliggörs i EUs strategidokument går att tolka som inordnade 

i ett genussystem skulle det betyda att den här studien har identifierat ett problem eller en brist 

i EUs jämställdhetsarbete, specifikt i utformning av strategidokument. Den här studien kommer 

inte kunna säga någonting om en eventuell kausalitet, den här studien möjliggör inte att se 

eventuella orsakssamband mellan utformning av policyn och den ojämställdhet som råder i EU 

och dess medlemsländer, vilket är viktigt att påpeka. Fokus i den här studien ligger på att se om 
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strategidokumenten innehåller några bakomliggande värderingar men inte om eller hur det 

sedan påverkar. Om resultatet skulle visa att genussystem råder möjliggörs för kritik att 

utvecklas gentemot utformningen av dessa dokument, samt ett möjliggörande för vidare 

forskning att undersöka orsakssamband mellan detta och andra idéer (t.ex. implementering, 

innehåll) kopplat till nivån av jämställdhet inom EU.  Om analysen däremot skulle visa att detta 

inte går att se som ett genussystem skulle resultatet få en helt annan innebörd. Detta skulle 

betyda att den språkliga aspekten samt aspekten av utformningen av strategidokument inte är 

ett problem för ett ökat jämställt EU. En möjlig förklaringsteori skulle därmed kunna uteslutas. 

En analys och tolkning enligt teorin om genussystem skulle även kunna ge betydelse till den 

tidsmässiga aspekten av den här studien. Genom att jämföra de olika dokumenten från olika 

årtal kan analysen visa variationer i genussystem, hur detta kan tolkas varierande i relation till 

strategidokumenten. Den här analysen ämnar visa om och hur ett genussystem kan urskiljas.   

3.3 Teoretisk diskussion 
Utifrån den tidigare forskningen används just dessa teorier, om normer och genussystem, i den 

här studien. Eftersom uppsatsen syftar till en analys av framställning av problem och 

synliggörandet av normer i EUs strategidokument, krävs ett normteoretiskt perspektiv. Teori 

om normalisering ger möjligheten att undersöka vilka normer som reproduceras och hur. 

Relaterat till uppsatsens jämförande ansats kommer jag att kunna titta på vilka normer som 

reproduceras i de olika dokumenten, hur detta har utvecklats och förändrats på olika sätt genom 

att både uppmärksamma vad som har förändrats och vad som inte har förändrats. Då jag ämnar 

tolka analysresultaten utifrån teori om genussystem innebär det att de framställningar och 

normer som synliggörs i analysen kommer användas till detta. Att försöka förstå sammanhanget 

i form av ett genussystem kommer möjligtvis att kunna besvara en del av uppsatsens 

frågeställning angivet i uppsatsens inledande avsnitt, dessutom följer det uppsatsens syfte. 

Genom användning av genussystemet finns möjligheter till större slutsatser då det ger analysens 

resultat ett större sammanhang. Användandet av genussystemet i den här analysen innebär ett 

angreppssätt för att beskriva och förklara en ojämställd struktur, och belysa brister i EUs 

strategidokument. Det innebär inte ett uteslutande av påverkan från andra maktstrukturer och 

maktordningar, men det är inte något som kommer stå i fokus i den här studien. Jag är medveten 

om att maktordningar kan samverka, påverka och både förstärka och försvaga varandra. Det är 

dock inte uppsatsens syfte att undersöka detta och kommer därför inte att få ta plats i den här 

studien. Detta kan vara en nackdel med teorin, att det inte finns utrymme att se samspelet mellan 

olika maktordningar, då teorin om genussystem inte lämnar plats för annat än just genus-
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baserade strukturer. Genom att tydligt redovisa utgångspunkter och teoretiska antaganden 

ämnar jag göra analysen så tydlig och transparent som möjligt. Då tolkningar förekommer, 

kommer de at presenteras utförligt, både med tanke på att tolkningarna gjorts men även 

beskrivet hur och varför. Detta har att göra med reliabiliteten i studien, vilket utvecklas i 

närmast följande kapitel. I enlighet med uppsatsens syfte samt frågeställningar krävs dels dessa 

teorier om normer och genussystem, men även en metod som tillåter fokus på framställningen 

av problemen med jämställdhet, vilket leder vidare till uppsatsens metodologiska kapitel. 

4. Metod 
Detta avsnitt innehåller en redogörelse för uppsatsens metodologiska utgångspunkter och 

undersökningens analysram. Metoden är framtagen av Carol Lee Bacchi och heter ”What’s the 

problem (represented to be)?”. Bacchi utgår ifrån att se policy som diskurs, och metoden 

grundas främst i hur framställningen av problem ser ut. Detta kapitel av uppsatsen innehåller 

en presentation av metoden och analysmodellen samt förklaring till hur dessa kommer användas 

i studien, i form av framtagandet av en analysram. Slutligen presenteras materialet för analysen 

och studien. Analysmodellen heter What’s the Problem (Represented to be)? men jag kommer 

att använda mig av förkortningarna WPR och WPR-metoden. 

4.1 What’s the problem (represented to be)? 
WPR är en specifik form av diskursanalys enligt Bacchi, och kommer ur ett konstruktivistiskt 

perspektiv, fokus ligger på hur framställningen av problem ser ut (Bacchi 1999; Bacchi 2009; 

Bacchi 2011). Enligt uppsatsens syfte passar denna metod bra då fokus tillåts läggas vid 

uppmärksammande av dolda antaganden, vilket är det som undersöks i den här studien. Detta 

kommer att göras genom att titta på framställningen av problem i strategidokument. WPR-

metoden kommer att vara grunden i ramverket för analysen (se även Murray & Powell 2009, 

samt Friedenvall 2005 för applicering av metoden). Kortfattat går metoden ut på att kritiskt 

granska olika framställningar och konstruktioner av ett policyproblem. Bacchi’s WPR-metod 

grundar sig i idén att hur vi förstår och tänker om ett problem påverkar vad vi tycker ska göras 

åt det. Alla strategidokument innehåller någon form av diagnosticering eller förklaring av ett 

problem, vilket benämns som problemets framställning, alla förklaringar av ett problem 

innehåller tolkningar (Bacchi 1999:1; McPhail 2003:41). Metoden för analys i den här 

uppsatsen grundas på idén om att det kan finnas antaganden och värderingar inbyggda i bland 

annat argument, teorier, metoder, lagar, policys och strategidokument (Hawkesworth 

1994:105). Det WPR-metoden innebär är ett fokus på hur problemet framställs istället för att 

endast se till de innehållsliga idéerna, som i tidigare forskning. De dominerande antagandena 
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och värderingarna kan utmanas och förändras genom kritik av de dessa, detta kan på ett sätt 

göras genom kritik av policys (Hawkesworth 1994:111). Bacchi presenterar policy som diskurs 

och menar att en diskurs förstås som hur vi talar, men att diskurser även sätter gränser för vad 

som kan sägas. Språket konstruerar objekt och innebörden hos dem, samtidigt så kan dessa 

konstruktioner döljas genom att uppmålas som självklara fakta (Bacchi 1999:40).  Bacchi 

menar att analysmodellen är en form av diskursanalys. Jag vill dock markera här att så som 

WPR-metoden används i den här studien, inberäknat val av analysmaterial, kan analysen inte 

ses som en diskursanalys i traditionell mening. I den här studien sker analys endast av en del av 

en diskurs, eftersom de strategidokumenten som analyseras endast kan ses som delar av en 

större diskurs. Mer om detta återfinns i metoddiskussionen avsnitt 4.3. Genom användningen 

av Bacchi’s metod kan identifiering och tolkning av olika framställningar av problem göras. 

Det fokus som genom denna metod läggs på tolkningar och representation betyder i den här 

studien ett fokus på hur språkliga konstruktioner, koncept och kategorier används för att 

förklara ett problem. För att kunna använda metoden krävs först en genomgång av hur 

framställningen av problem utläses i analysmaterialet.  

4.1.1 Framställning av problem 

Bacchi använder sig på engelska av begreppet problem representation som på svenska översätts 

till framställning av problem. Framställning av problemet är grunden i WPR-metoden och syftar 

till att fånga upp hur problem beskrivs och underförstådda orsakssamband (Bacchi 1999:36). 

För att få fram framställningen av problemet kommer analysen gå tillväga på följande sätt. För 

det första måste problemet identifieras. När ett problem är identifierat undersöks vad som 

föreslås som lösning till detta problem. Den lösning som föreslås reflekterar vad problemet 

egentligen anses vara (Bacchi 2011:37). Att kombinera beskrivningen av problemet och den 

föreslagna lösningen resulterar i en framtagning av framställningen av problemet (Bacchi 

2011:36). Det kan exempelvis se ut såhär: om problemet är definierat att vara låg andel kvinnlig 

representation i styrelser, orsaken till detta anses vara att kvinnor inte är utbildade. Lösningen 

presenteras att vara att kvinnor ska få utbildning. Här framställs problemet att vara kvinnors 

brist på utbildning (exempel hämtat från Bacchi 1999:66). 

4.1.2 WPR-metodens frågor 

Skapandet av policys skapar problembeskrivningar med särskilda betydelser som påverkar vad 

som står för förändring och inte. Bacchi ställer upp ett antal frågor som kan användas som 

utgångspunkt för att genomföra analys av bland annat policydokument (Bacchi 1999:12–13; 

Bacchi 2011:36). Jag har valt ut tre av dessa som jag anser mest relevanta för analysen. Jag har 

valt att inte använda mig av alla Bacchis frågor för analys då undersökningens syfte är att 
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analysera framställningen av problem samt hur normer reproduceras i dessa, vilket de övriga 

frågorna inte kunde bidra med relevanta svar till. Övriga frågor fokuserar snarare på en djupare 

granskning av de kontextuella sammanhangen som lett till producering av policydokument, 

som exempelvis fokus på hur och var som valda framställning har producerats (Bacchi 2011:36) 

Med utgångspunkt i Bacchis analysmodell, analysfrågor, de teoretiska verktygen och 

uppsatsens frågeställningar kommer dessa frågor att användas för analys:  

- Vad är problemet framställt att vara i en specifik policy eller förslag till policy?  

- Vilka antaganden och uppfattningar underbygger denna framställning av problemet? 

- Vad lämnas oproblematiskt i denna framställning av problemet?  

4.2 Analysram 
För att grunden till analysen ska bli så tydlig som möjligt, samt för att öka uppsatsens 

transparens, presenteras här utförligt hur analysramen ser ut samt hur den kommer att användas. 

Undersökningens analysram är uppbyggd av både teori och metod. Analysramen grundar sig i 

de teoretiska och metodologiska förutsättningarna och antagandena framtagna utifrån tidigare 

forskning, som presenterats tidigare i uppsatsen. Analysramen bygger på de nämnda idéer, 

teorier och metoder, i relevans av denna undersökning. WPR-metoden kommer att kombineras 

med teori om normalisering, för att slutligen ställas i relation till konceptet genussystem. 

Analysen och analysramen tar utgångspunkt i WPR-metodens frågor för analys för att få fram 

framställningen av problemet, vilka antaganden som kan ligga bakom samt vad som förblir 

oproblematiserat. Detta kommer att relateras till teori om normer och normalisering och hur det 

ser ut i framställningarna. Enligt uppsatsens syfte är metoden användbar för att kunna fokusera 

på just framställningar av problem och vad de innebär. Metoden tillåter att med hjälp av de 

teoretiska verktygen ge så bra svar på uppsatsens frågeställningar som möjligt. Uppsatsens 

första frågeställning, hur problemet med jämställdhet framställs i de olika strategidokumenten, 

ämnas besvaras främst med hjälp av den första frågan från metoden. Det är WPR-metoden som 

ger ett fokus på hur olika problem framställs. Detta har även resulterat i att uppsatsens första 

frågeställningar och den första frågan i WPR-metoden är snarlika varandra. Vidare till 

uppsatsens andra frågeställning, som handlar om reproduktion av normer i olika 

framställningar, kommer WPR-metodens samtliga frågor kunna bidra med svar. Detta i 

kombination med teori om normer. Uppsatsens sista frågeställning, som handlar om tolkning 

enligt genussystem, ämnas besvaras genom en analys av de tidigare resultaten, alltså uppsatsens 

tredje frågeställning ämnas besvaras genom analys av svaren på de två första frågeställningarna. 

Förutom detta kommer även tidsaspekten att finnas med i analysen som en del av diskussionen. 
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Analysen börjar med granskning av de delar av dokumenten som behandlar gemensamma 

ämnen; ekonomisk självständighet och arbete. Detta för att kunna gå på djupet och jämföra just 

de specifika framställningarna av problemen. Under varje analysområde kommer ett dokument 

analyseras i taget i kronologisk ordning. Varje ämnesområdesanalys avslutas med en kortare 

jämförelse. Jag är medveten om att de två områdena utvalda för analys kan överlappa varandra 

i väldig många avseenden, men för att strukturera upp analysen och för att kunna jämföra olika 

framställningar av samma problem har jag valt att gå tillväga på det sättet. Det första 

dokumentet är inte strukturerat på samma sätt som de andra två. De två senare är tydligt 

uppdelade i teman och avsnitt för olika problemområden medan det tidigaste är en 

sammanhängande text strukturerad efter olika åtgärder. Jag har därför plockat ut vilka 

problemställningar som berör ekonomisk självständighet samt arbete. Detta kan påverka 

utkomsten av vilka framställningar som får representera vilket ämnesområde, men jag har gjort 

valen efter noggrann granskande läsning. Efter att analys har genomförts enligt nämnda 

ämnesområden kommer strategidokumenten analyseras i helhet, för att få en bredare bild av 

vad de innehåller totalt sett. Detta kommer bidra med att belysa aspekter av uppsatsens första 

frågeställning. Den sista delen av analysen, som går under rubriken ”Diskussion”, diskuterar 

analysresultaten i förhållande till varandra. Där kommer analysresultaten även att diskuteras i 

form av ett försök till tolkning enligt teori om genussystem. Analysen grundas hela tiden i 

WPR-metoden och de teoretiska verktygen. I metoden ingår ett sökande efter de delar i 

dokumenten där problemet beskrivs och sedan vilken lösning som föreslås till detta. Detta gör 

att de bitarna som plockas ut som citat och används för analys är motiverade enligt metodens 

kriterier. Analys kommer inte att ske på all text i dokumenten då detta inte är relevant för varken 

analysmetod, syfte eller frågeställningar. I vissa avseenden kan analysen verka mindre 

transparent, eftersom största delen av analysen handlar om tolkningar och teoretiska 

härledningar. Men jag ämnar öka studiens transparens genom att använda mig av citat, samt att 

tydligt redovisa tolkningar och härledningar till det teoretiska kapitlet. Dessutom redogörs för 

metodens tillvägagångssätt på ett mycket utförligt sätt. Problem av detta slag diskuteras vidare 

i följande avsnitt för metoddiskussion. 

4.3 Metoddiskussion 
Metoden som används för analys, WPR-metoden, passar uppsatsens syfte samt den uppställda 

frågeställningen. Uppsatsen syftar att undersöka framställningen av problem, vilket just den här 

metoden är utformad för. Metoden ger möjligheten att uppmärksamma underliggande 

antaganden bakom problemidentifiering och förslag till lösning på detta, samt att titta på vad 
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som inte problematiseras i sammanhanget. Metoden tillåter en studie av hur framställningar och 

föreslagna lösningar påverkar hur ett problem eller en problemställning kommer att förstås. En 

positiv aspekt av metoden är att WPR-metoden är uppbyggd för att kunna behålla en öppen 

karaktär. Detta genom utformningen av de riktlinjer som ges i form av frågor, vilket ger 

utrymme för en reflexiv praktik och förhindrar förutsägbarhet i analysen (Bacchi 2011:38). En 

sak som kan ses som en brist i metoden är att fokus enbart läggs på problemets framställning 

istället för på problemets innehåll i sig. Detta är dock ett medvetet val då den tidigare 

forskningen har tittat mycket på innehållet, medan jag har valt att titta på en annan aspekt av 

problematiken. Problemens framställning undersöks i syftet att försöka komma åt om det finns 

någonting mer än det explicit uttryckta, vilket även presenteras i studiens syftesformulering.  

WPR-metoden används inte och bör inte i det här fallet ses som en diskursanalys, även om det 

är så Bacchi presenterar den. Den här analysen berör endast delar av en större diskurs, vilket 

innebär att viktiga komponenter i en traditionell diskursanalys utelämnas (Bergström & Boréus 

2012:356-357). De strategidokument som analyseras bör ses som delar av en större diskurs, 

men varken som ett genomsnitt eller som ett representativt urval. Dock är valet av 

analysmaterial fortfarande motiverat då EU-kommissionen, som ger ut dessa dokument, är en 

viktig och betydelsefull aktör i den större diskursen gällande jämställdheten. Viktigt att påpeka 

är att Kommissionen inte är den enda aktören i denna diskurs, många andra aktörer som tar del 

av och påverkar den, på samma sätt som att de valda dokumenten inte är de enda att ta i 

beaktning om en diskursanalys skulle genomföras, vilket är ytterligare bevis på att den analys 

som sker i den här uppsatsen inte kan ses som en diskursanalys.  

Även då WPR-metoden inte fungerar som en diskursanalys i just det här sammanhanget, har 

jag valt att titta på olika former av diskursanalys som alternativa metoder. Hade jag valt något 

annat tillvägagångssätt hade analysen sett helt annorlunda ut. Andra metoder hade kunnat 

appliceras och använts i denna studie, men för det syfte och de frågeställningar som är gällande 

här är WPR-metoden den som jag anser bäst kunna svara på dessa. Jag hade exempelvis istället 

kunnat genomföra en lingvistiskt koncentrerad diskursanalys och då tittat på urval av texter 

eller sammanhängande texter, vilket innebär ett fokus på enbart text utan att se till större 

sammanhang (Bergström & Boréus 2012:356). Anledningen till att jag inte har valt att göra 

detta är för att jag anser den metoden vara för begränsad för att uppfylla den här uppsatsens 

syfte. Jag hade inte kunnat undersöka hur framställningen av problem reproducerar normer då 

den lingvistiska analysen anammar ett för snävt tillvägagångssätt för att kunna se till 

sammanhang som den ingår i (Bergström & Boréus 2012:356). Ett annat alternativt 
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tillvägagångssätt hade varit att se diskursen i ett större sammanhang än i den här studien genom 

att titta på diskurser som omfattande av alla sociala fenomen, mer liknande en traditionell 

variant av diskursanalys (Bergström & Boréus 2012:364). Detta har jag inte valt eftersom min 

studie inte ämnar göra större kopplingar till sociala fenomen utanför de strategidokument valda 

för analys. Ett sådant angreppssätt hade förvisso kunnat uppfylla uppsatsens syfte och 

frågeställningar men hade även inbegripit mycket mer, vilket hade inneburit en större och 

bredare analys. Detta skulle kunna föreslås som en utveckling av min studie, att använda sig av 

en bredare definition av diskursbegreppet. Slutligen så har jag valt att använda tidigare nämnda 

WPR-metod utformad av Bacchi (1999; 2009; 2011) för att kunna fokusera på framställningar 

av problem i just policys och strategidokument.  

4.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om ifall undersökningen mäter det den är avsedd att mäta (Bergström & 

Boréus 2012:41). Alltså om den undersökningen som genomförs verkligen ger svar på det som 

efterfrågas. Här handlar det då om ifall min undersökning ger svar på hur framställningar och 

normer ser ut och reproduceras i just dessa dokument. Jag anser att de teoretiska utgångspunkter 

och verktyg samt den metod som används i den här analysen är bra verktyg och instrument för 

att mäta just framställningar och undersöka normer, samt genussystem. De metodologiska 

frågorna är ett urval av den fullständiga WPR-metoden, valet av de frågorna följer av studiens 

teori. Viktigt är att även påpeka min roll som en del i studien. En forskare är inte endast en 

iakttagande och utomstående analytiker i en studie, utan är samtidigt med och konstruerar 

studieobjektet grundat i de egna förförståelsen (Bergström & Boréus 2012:42). Det är 

förförståelsen som påverkar val av teori och metod. Jag har försökt att vara medveten om detta 

så gott jag kan genom bland annat att tillåta min frågeställning att vara öppen, vilket innebär att 

resultaten av studien och svaren på mina frågor inte är förutbestämda genom mitt upplägg och 

teoretiska samt metodologiska val. Jag har valt att undersöka normer i dokumenten vilket ger 

ett enormt utfallsrum till möjliga resultat. Jag ämnar därmed öka validiteten i uppsatsen genom 

att vara medveten om min egen förförståelse. 

Reliabiliteten, eller mer specifikt intersubjektiviteten, i en undersökning beror på hur den 

genomförs och kan mätas till exempel genom att någon annan genomför samma undersökning. 

Om resultatet blir desamma som i min undersökning innebär det att reliabiliteten är god 

(Bergström & Boréus 2012:42). Jag är medveten om det problematiska i att hävda att en 

undersökning som den här, som främst grundas på tolkningar, kan uppnå full reliabilitet, alltså 

menar jag att detta inte uppnås. Men genom att noggrant utveckla och förklara hur studien har 
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gått till kan intersubjektiviteten höjas (Bergström & Boréus 2012:406). Genom att noggrant 

beskriva och förklara de olika analysverktygen och analysmodellen syftar jag till att öka 

undersökningens tillförlitlighet och intersubjektivitet. Jag ämnar även öka uppsatsens 

tillförlitlighet och reliabilitet genom att vara transparent och noga beskriva alla stegen i 

analysen och tolkningsprocessen samt genom att använda citat från analysmaterialet för att 

styrka och visa tolkningar, härledningar och slutledningar.   

4.5 Materialdiskussion 
Det material som används för analys är strategidokument utgivna av EU i syftet att främja 

jämställdhet i unionens medlemsländer. Dessa strategidokument ges ut av EU-kommissionen 

och fungerar som riktlinjer och rekommendationer för medlemsländerna, de är alltså inte 

juridiskt bindande. De sträcker sig över cirka fem år och har alltid efterföljts av ett nytt. Det 

första dokumentet av det här slaget gavs ut år 1981 och har sedan dess följts av nya och 

uppdaterade versioner, totalt har det getts ut sju dokument av detta slag (European Commission 

1985). I dokumenten presenteras problem och åtgärder för att lösa dessa fastställs. Det arbete 

som EU gör för att öka jämställdheten är främst gender mainstreaming, och dessa dokument är 

en del av det arbetet. EU:s strategidokument för jämställdhet är de ledande inom EU:s arbete 

för jämställdhet, eftersom de ges ut till alla medlemsländer som riktlinjer kan de värderingar 

och normer som finns i dessa dokument få stor spridning och påverkan. Tre av EUs 

strategidokument kommer att analyseras: 

1. ”A new community action programme on the promotion of equal opportunities for 

women 1982-1985” (COM 81:758) 

2. “En färdplan för jämställdhet 2006-2010” (KOM 2006:92) 

3. ”Strategi för jämställdhet 2010-2015” (KOM 2010:491) 

Det första dokumentet för analys är det allra första dokument av detta slag och behandlar åren 

1982-1985. Dessutom analyseras de två senaste som behandlar 2006-2010 och 2010-2015. Jag 

har valt just dessa tre först och främst för att kunna göra en tidsmässig jämförelse, för att kunna 

se och synliggöra tidsmässiga skillnader i normer och genussystem. Anledningen till att jag har 

valt att analysera det näst senaste är för att kunna se om det har skett några förändringar i nutid 

och hur de förändringarna då ser ut. Strategidokumenten är olika i storlek och omfattning, och 

varierar mellan 14-36 sidor. Texten är skriven i löpande text, men uppdelad i kortare stycken. 

Problem med detta material kan vara att det skiljer så mycket i tid mellan de olika dokumenten, 

vilket dock kan vara både en positiv och negativ aspekt. Som en negativ aspekt av det så innebär 

det att strategidokumenten är konstruerade på olika sätt. Vilket gör att jag får börja med att tolka 
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redan i identifieringen av problemområden. Detta kan göra att jag får en skev bild av vad som 

anses problemen med exempelvis arbete eller ekonomisk självständighet. Men jag har varit så 

noggrann som möjligt och genomfört flertalet granskande läsningar för att få en så bra 

uppfattning av problemställningarna som möjligt. Den stora tidsskillnaden är även något 

positivt eftersom det kan visa vilka förändringar som skett sedan första början, sedan dessa 

strategidokument började att ges ut. Genom analys av både det första och de senaste av 

dokumenten får jag en bra bild av en eventuell utveckling av framställningen av problem. Just 

detta material följer uppsatsens syfte då det tillåter en jämförelse av hur olika framställningar 

och normer har sett ut och förändrats över tid. Genom att titta på dessa dokument kan jag se hur 

framställningen av problem har förändrats inom en del av en och samma diskurs. Detta ger en 

bra bild av eventuella förändringar eftersom det som skiljer sig emellan de olika dokumenten 

absolut tyder på en förändring inom bestämda sammanhang och inte på något annat.  

5. Analys  
Nedan följer analys av tidigare nämnda områden, ekonomisk självständighet samt arbete, då 

detta är ämnesområden som samtliga dokument behandlar på ett eller annat sätt. Inom varje 

område för analys kommer dokumenten att analyseras ett i taget i kronologisk ordning, och 

sedan avslutas varje ämnesområdesanalys med en kortare jämförelse. Därefter följer en analys 

av dokumenten som helhet. Analysens sista del, som går under rubriken ”Diskussion”, 

diskuterar analysresultaten i förhållande till varandra men även i förhållande till teorin om 

genussystem. Analysen börjar med ämnet ekonomisk självständighet.  

5.1 Ekonomisk självständighet  
Ett av de två mest framträdande områdena för verksamhet som fanns med och 

problematiserades i samtliga dokument var ekonomisk självständighet. Under den här delen av 

analysen kommer främst uppsatsens första två frågeställningar att besvaras. Ekonomisk 

självständighet kommer att analyseras i alla tre dokumenten i kronologisk ordning. Alltså, vad 

är problemet med ekonomisk självständighet framställt att vara?  

5.1.1 Action programme 1982-1985 

Det första strategidokumentets framställning av ekonomisk självständighet är inte uppenbart 

presenterad. Noggrann läsning av dokumentet har gett att det som här kopplas till ekonomisk 

självständighet är möjligheten att kunna delta på arbetsmarknaden. Alltså problemet är att 

kvinnor och män inte har samma möjligheter till ekonomisk självständighet, framför allt genom 

tillgång till arbetsmarknaden, och detta dokument ämnar förbättra de möjligheterna för kvinnor 

(COM 81:5). En lösning som presenteras till detta problem är ”special training measures 
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designed to afford access by women to jobs where they have traditionally been 

underrepresented” (COM 81:5). Genom att föreslå utbildning som lösning på problemet flyttas 

ansvaret över till kvinnorna som individer, för att de inte är tillräckligt utbildade för att kunna 

ta till sig dessa mansdominerade yrken. Problemet framställs då att vara att kvinnor inte kan 

tillräckligt mycket. En möjlig tolkning är att här antas kvinnor vara sämre utbildade och kunna 

mindre, det behöver nödvändigtvis inte handla om formell utbildning, men att kvinnor inte har 

tillräckligt med kunskaper för att delta på arbetsmarknaden. En aspekt som lämnas utan 

problematisering är varför kvinnor anses ha lägre kunskapsnivåer än män, samt vad det är för 

kunskaper som värderas. Ytterligare ett problem som presenteras som kan kopplas till 

ekonomisk självständighet är individuella rättigheter för kvinnor när det gäller yrkesstatus 

(COM 81:8). Ett av de konkreta problemen här är kvinnor som jobbar inom familjeföretagande 

”Even when they play a full part in the family enterprise, their status often remains that of a 

housewife as defined by matrimonial law” (COM 81:18). Här framställs problemet att vara att 

kvinnan automatisk hamnar i rollen som hemmafru, vilket blir problematiskt då hon deltar i 

familjeverksamheten. Det som inte problematiseras här är kvinnans roll i hemmet, familjen och 

samhället i stort samtidigt som det inte problematiseras var skiljelinjen mellan hushållsarbete 

och förvärvsarbete går. Denna framställning grundas på antaganden om kvinnan som 

huvudansvarig för hushållet. Något som däremot inte problematiseras är mannens situation, om 

han drabbas av liknande problematik. En tolkning här är att detta reproducerar en norm av 

kvinnan som naturligt ansvarstagande för hushållet, medan mannen lämnas utanför detta ansvar 

och inte är ett problem som han berörs av, det finns inget större ifrågasättande av detta.  

5.1.2 Färdplan 2006-2010 

Problemet presenteras som att kvinnor och män inte har samma möjligheter till ekonomisk 

självständighet. De generella lösningar som presenteras handlar främst om arbetsmarknads-

relaterade lösningar som tillexempel ökad sysselsättningsgrad och en utjämning av 

löneskillnader. Ett av problemen som identifieras här handlar om sysselsättningsgraden i 

samhället och ett lågt deltagande av kvinnor i förvärvsarbete. Arbetslösheten är även högre 

bland kvinnor än män (KOM 2006:3). Lösningen till detta presenteras som ”Genom 

individualisering av rättigheter inom skatte- och bidragssystem kan man göra det lönsamt för 

såväl kvinnor som män att arbeta” (KOM 2006:3). Genom att ställa upp problemet på det här 

sättet är en tolkning att det framställs att handla om att även kvinnorna nu ska tjäna lika mycket 

på att arbeta som männen redan gör. Mannen ställs upp som standard och kvinnan som något 

som skiljer sig från den. Kvinnors arbetsdeltagande och arbetslöshet ställs i relation till männens 

(KOM 2006:3), vilket återigen reproducerar mannen som norm och kvinnan som avvikelsen. 
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Ett annat problem som tas upp gällande ekonomisk självständighet är löneskillnaderna mellan 

män och kvinnor. Problemet menas vara att ”Trots att det finns EU-lagstiftning om lika lön 

tjänar kvinnor 15% mindre än män” (KOM 2006:3). Detta har att göra med att det existerar 

”direkt och strukturell diskriminering” av kvinnor vilket tar sig uttryck ibland annat 

”segregering inom olika branscher, yrken och arbetsmönster” (KOM 2006:3). Det som föreslås 

som lösning är att ”det är lika viktigt att underlätta för kvinnor att ta sig in i mansdominerande 

branscher som att få fler män att välja yrken som betraktas som traditionella kvinnoyrken” 

(KOM 2006:8). Framställningen av problemet kan här tolkas som att kvinnor väljer ’fel’ yrken, 

då de väljer de ’traditionella kvinnoyrkena’ som är sämre betalda (KOM 2006:8). En tolkning 

här är att istället för att problematisera varför vissa yrken anses som kvinnoyrken och vissa inte, 

samt vad som ligger bakom detta, så kommer problemet med lika löner att handla om att vissa 

branscher har sämre betalt, så de borde ingen välja. Inte heller problematiseras varför de 

yrkesgrupper som tjänar mindre domineras av kvinnor.  

5.1.3 Strategi 2010-2015 

Problemet ställs upp att vara ett lågt arbetskraftsdeltagande bland kvinnor. Den generella 

lösningen som presenteras innebär möjligheter för att kunna svara för sin egen försörjning. Ett 

av problem som ställs upp presenteras såhär: ”I de medlemsstater som har satsat på att göra det 

lättare att kombinera arbete och familj är arbetskraftsdeltagandet högt för både kvinnor och män 

[…] Kommissionen kommer även i fortsättningen att sträva efter förbättringar, särskilt när det 

gäller tillgången till kvalitativ omsorg till rimlig kostnad” (KOM 2010:4-5). En möjlig tolkning 

av hur problemet framställs här är att vara svårigheter i att kombinera arbete och familj, främst 

på grund av att ”I EU tar kvinnor även idag en större del av ansvaret för hem och familj.” och 

”Många kvinnor känner fortfarande att de måste välja mellan barn och karriär” (KOM 2010:4). 

Framställningen av problemet kan tolkas som att handla om att kvinnor ska ha det stora ansvaret 

för hem och familj, samtidigt som de uppmanas att göra karriär och inte att det då skulle 

innebära någon form av val. Lösningen som presenteras är att förbättra tillgången på kvalitativ 

barnomsorg. Den här framställningen kan bygga på antaganden om kvinnan som moder och 

hemmets och familjens ansvariga, vilket kan kopplas till traditionella idéer, traditioner och 

värderingar gällande vad som anses manligt eller kvinnligt. Moderskapet och moderns roll i 

familje-karriär ekvationen är den relevanta. Mannen lämnas nästan helt utanför diskussionen, 

förutom en kort mening om rätten till föräldraledighet, där pappaledighet ska prioriteras (KOM 

2010:5). En sak som inte problematiseras här är varför kvinnan tar ett större ansvar för hem och 

familj. I och med att det inte görs kan ett antagande göras att det som menas är att kvinnan ska 

fortsätta ha det huvudsakliga ansvaret för hem och familj, men att kan underlätta det för henne 
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så att hon både kan ta hand om barn, familj och hem, och samtidigt jobba och gör karriär. Ett 

annat problem med ekonomisk självständighet kopplas till företagande. ”Andelen kvinnliga 

företagare är idag […] lägre än den borde vara, och de flesta kvinnor anser inte att 

egenföretagande är ett lämpligt alternativ för dem” (KOM 2010:5). Det som menas är att ”Unga 

kvinnor kommer sannolikt också att gynnas av att starkare fokus läggs på entreprenörskap som 

en grundläggande färdighet i skolan” (KOM 2010:5). Här framställs problemet vara kvinnors 

brist på kunskap, när det handlar om egenföretagande och entreprenörskap. En möjlig tolkning 

här är att det skapas en bild av att kvinnan lider en brist på kunskap. Här tenderar bristen på 

kunskap att ses som det stora hindret för en ökad ekonomisk jämställdhet. Vad som inte 

problematiseras här är vad det kan finnas för orsaker till varför kvinnor inte är lika utbildade 

som män, samt vilken roll mannen har i den här situationen. 

5.1.4 Jämförelse: ekonomisk självständighet 

Efter analys av alla tre dokument har en del likheter och skillnader identifierats mellan de olika 

texterna, både då det handlar om framställningar och normer, alltså uppsatsens första två 

frågeställningar. Det som alla tre dokumenten har gemensamt är att de normer som reproduceras 

i framställningen av problem och synliggörs i analysen liknar varandra. Den tydligaste 

tendensen som är återkommande i samtliga strategidokument är det fokus som hela tiden ligger 

på kvinnan. Mannen och hans situation problematiseras inte, det är kvinnans situation som är 

ett problem och oftast är det även hon själv som ska lösa detta problem. I samtliga dokument 

finns en tendens att problematisera på ett sätt så att fokus hamnar på individnivå, individuella 

kvinnors situationer, möjligheter och val. Däremot tolkar jag denna tendens att vara starkare i 

de två första dokumenten. I både det första och det andra dokumentet framställs problemet att 

vara kvinnornas situation på individnivå. I det första dokumentet menas det att kvinnor har för 

låg utbildning, alltså måste de utbilda sig. I det andra dokumentet handlar det om att kvinnor 

väljer ’fel’ yrken, eftersom de lågavlönade och otrygga branscherna domineras av just kvinnor. 

Framställningen av problem som att kvinnor är outbildade och brister i kunskaper återkommer 

i det tredje dokumentet. Denna typ av framställning ger bilden av att kvinnor inte kan tillräckligt 

mycket, särskilt i förhållande till mannen som fungerar som en nästintill osynlig referenspunkt 

i dessa framställningar. I inget av dokumenten problematiseras denna ”kunskapsbrist” vidare. 

En annan likhet i de olika texterna är att i både det första och det tredje dokumentet framställs 

kvinnan som ansvarig för hem, hushåll och familj. Även här lämnas mannen utanför 

problematiseringarna. En kvinnlig norm som kvinnan som huvudansvarig för hem och familj 

syns här. I samtliga dokument är huvudämnet att underlätta kvinnors deltagande på 

arbetsmarknaden, men ingenstans ifrågasätts det varför dessa problem har uppstått. Alla 
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problemställningar framställer problemet med ekonomisk självständighet kopplat till 

arbetsmarknaden. En annan likhet mellan de tre dokumenten är att mannen hela tiden står som 

utgångspunkt för utvecklingen av, vilket bekräftar normer på flera områden.    När det kommer 

till skillnader har det varit svårt att se så många, stora skillnader. Det finns inte så stora 

skillnader i framställningar av problem och vilka normer som reproduceras. De skillnader som 

finns är främst skillnader mellan de två senaste dokumenten, där framställs problemet med 

ekonomisk självständighet på olika sätt, att handla om olika saker. De framställningar och 

normer som syns i det första och tidigaste dokumentet återfinns allihop på olika ställen i de två 

senare. Detta skulle kunna innebära att det är samma värderingar som finns kvar på olika sätt, 

men att det tar sig olika uttryck idag då de två senaste dokumenten skiljer sig stort åt i 

framställningen. Återigen, den tydligaste tendensen som finns med i alla dokumenten är det 

starka fokus på kvinnan och den osynliga mannen.  

5.2 Arbete 
Den här delen av analysen kommer behandla det andra området som fanns i alla tre strategi-

dokumenten, nämligen arbete och arbetsmarknadsrelaterade problematiseringar. Även här 

besvaras främst uppsatsens första två frågeställningar. Analys sker på samma sätt här på de tre 

dokumenten i kronologisk ordning. Alltså, vad är problemet med arbete framställt att vara? 

5.2.1 Action programme 1982-1985 

Det främsta problemet kopplat till arbete är förvärvsarbetande kvinnors situation. Ett problem 

är kopplingen mellan arbete och familj. Enligt dokumentet syftas det till att underlätta för både 

män och kvinnor att kunna kombinera arbete och familjeansvar (COM 81:6). Hur detta ska 

utvecklas, ett förändrat ansvarsförhållande inom familjen mellan yrkes-, familje- och socialt 

ansvar menas att det delvis kommer bero på kvinnors deltagande i beslutsfattande organ: ”The 

responsiveness of policy-makers to pressures for a more equal sharing of occupational, family 

and social responsibilities will depend largely on increased participation of women in decision-

making bodies” (COM 81:9). En lösning på detta problem är att ”The Member States should 

investigate all possible means to enhance the position of women in decision-making and 

consultative bodies” (COM 81:25). Här framställs problemet att vara kvinnors frånvaro i 

beslutsfattande organ, och lösningen på detta är att förbättra kvinnors position i det 

sammanhanget.  Genom att framställa problemet på det här sättet läggs ansvaret på individuella 

kvinnor, som här blir det de kvinnorna som får ta plats i beslutsfattandet som får ansvaret att 

påverka hur samhället ser ut. Hur problemet ser ut och vart det kommer ifrån får ingen plats i 

den här framställningen av problemet och ansvaret för att lösa det. En annan lösning på 
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problemet med att kombinera arbete och familj är ”To extend parental leave for family reasons 

and at the same time to build up the network of public facilities” (COM 81:19). Här framställs 

problemet att vara att familjen som en enhet, som föräldrarna, behöver hjälp för att kunna 

kombinera arbetsliv och familjeliv. Det som menas är att ”The sharing of family responsabilities 

is a precondition of the achievement of equal treatment for men and women” (COM 81:19). 

Genom den här framställningen av problemet läggs ansvaret för familjen på föräldrarna som 

enhet, ingen pekas ut som huvudansvarig eller icke-deltagande (som i tidigare fall). Det pratas 

om ”family and parental leave” (COM 81:19) vilket vidare håller båda föräldrar ansvariga för 

familjen. Detta baseras på antaganden om båda föräldrarnas ansvar över familjen.  

5.2.2 Färdplan 2006-2010 

Problemet som presenteras här är att det finns för dåliga möjligheter att förena arbetsliv, 

privatliv och familjeliv. Den övergripande lösningen på detta är olika alternativ till hur dessa 

tre sfärer ska kunna förenas på ett bättre sätt, det är då till exempel frågan om mer flexibla 

arbetsvillkor och föräldraledighet (KOM 2006:5). En lösning som presenteras till detta är 

”bättre balans i arbetslivet genom mer ekonomiskt överkomlig och tillgänglig barnomsorg” 

(KOM 2006:5). Den ställning som kvinnor har på arbetsmarknaden relateras till att ”de 

[kvinnorna] ofta måste välja mellan barn eller karriär på grund av otillräckligt flexibla 

arbetsvillkor och bristande barnomsorg, stereotypa könsroller […] och en ojämlik fördelning 

när det gäller familjeansvaret” (KOM 2006:2). Genom denna framställning reproduceras 

normen om kvinnan som moder. ”Det är alltså fortfarande kvinnorna som bär huvudansvaret 

för vård av barn och andra familjemedlemmar. Män bör uppmuntras till att ta ett större ansvar 

inom familjen” (KOM 2006:5-6). Varför kvinnorna har det största ansvaret ifrågasätts och 

problematiseras inte, men det uttrycks att detta bör förändras. Vad framställningen av problemet 

säger här är att kvinnan ska kunna både och, även fast hon har det största ansvaret för barn och 

familj ska hon även kunna arbeta. Bättre tillgång till barnomsorg är till för att kvinnan ska kunna 

ta del av arbetsmarknaden, inte för att ansvarsfördelningen inom familjen ska förändras.  

5.2.3 Strategi 2010-2015 

Det som här presenteras som problemet är att löneklyftan mellan könen är för stor. Den 

övergripande lösningen som presenteras är att detta måste förändras, och att den främsta 

orsaken till att det ser ut som det gör är segregeringen av arbetsmarknaden (KOM 2010:6). Det 

menas att ”Det finns ett gap mellan kvinnors utbildningsnivå och deras karriärutveckling” 

(KOM 2010:6). Här syns ännu en gång hur ett problem framställs som en brist på kvinnors 

kompetenser och kunskaper. Även en av de konkreta åtgärderna som presenteras grundas på en 

liknande framställning då åtgärden är att ”Uppmuntra kvinnor att utbilda sig inom icke-
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traditionella yrken” (KOM 2010:7). Här handlar det om att kvinnor ska få hjälp att välja ’bättre’ 

yrken, locka till utbildning, snarare än att det brister i deras kunskaper. När kvinnor väljer att 

utbilda sig behöver de uppmuntras till att hamna på rätt ställe (KOM 2010:6). Det som inte 

problematiserar här är om det handlar om att det är kvinnorna som verkligen behöver förändras 

till att välja någonting annat, eller om det handlar om andra strukturella faktorer som påverkar 

och styr vad kvinnor och män väljer för olika yrken. Tolkat utifrån hur problemet ställs upp 

”Kvinnor och män är oftast överrepresenterade inom vissa sektorer/arbeten och ’kvinnojobben’ 

(främst inom vård och omsorg, utbildning och den offentliga sektorn) värderas i allmänhet lägre 

än typiskt manliga yrken” (KOM 2010:6). Att då uppmuntra kvinnor att välja icke-traditionella 

yrken blir att uppmuntra till att välja de då så kallade mansyrkena. Även i detta avsnitt om lika 

lön för lika arbete tas familjediskussionen upp ”Kvinnor […] har en oproportionerlig andel av 

familjeansvaret och har svårt att kombinera arbete och familj” (KOM 2010:6). Just här 

presenteras ingen lösning till hur detta skulle lösas, vilket innebär att ingen tolkning eller 

redogörelse för hur detta problem framställs går att göra.  

5.2.4 Jämförelse: arbete 

Även analysen av arbete har fått fram aspekter som belyser både uppsatsens första och andra 

frågeställning. Den tydligaste likheten i dokumenten är en tendens att göra problemen till 

individuella kvinnors problem. Detta syns tydligt i det första dokumentet i problematiseringen 

av kvinnor i beslutsfattande organ. Där placeras ansvaret för ansvarsförhållandet inom familjen, 

mellan yrkes- familje- och socialt ansvar, på kvinnor i beslutsfattande. Om nu även kvinnor 

skulle få tillgång till makten skulle alltså frågor som berör kvinnor prioriteras, underförstått här 

är att detta är frågor som männen inte behandlar. I det tredje dokumentet handlar det istället om 

att kvinnor ska välja ’bättre’ yrken. En sak som skiljer de olika dokumenten åt kopplat till arbete 

är fokus på familjen, i det tredje dokumentet förekommer inte detta, men både i det första och 

det andra. Skillnaden ligger här i framställningen av problemet, i det första dokumentet handlar 

det om att föräldrarna måste kunna kombinera arbete och familj. Det handlar om föräldrarnas 

gemensamma ansvar. Däremot i det andra dokumentet ligger ansvaret på kvinnan. Kvinnan 

måste kunna både arbeta och göra karriär. De åtgärder som läggs fram för att lösa problemet 

handlar mer om att kvinnan lättare ska kunna göra båda delarna mer än vad det handlar om att 

förändra arbetsfördelningen inom familjen. En norm som syns i det andra dokumentet är 

kvinnan som modern, mannen är helt frånvarande i denna familjediskussion som han antas vara 

en del av. Även i frågor som rör arbete finns en individualisering av problem, vilket är 

genomgående i dokumenten. Den största skillnaden är framställningen av ansvaret för familjen, 

vilket är helt olika i det första dokumentet och det andra.  
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5.3 Dokumenten som helhet  
En analys av dokumenten som större enheter innebär en analys av hur problemet med 

jämställdhet framställs. Analys kommer ske av dokumenten efter vilka problemområden och 

områden för verksamhet som ställs upp, och på så sätt möjliggör en tolkning av vad för bild av 

jämställdhet och icke-jämställdhet som finns i dessa dokument. Det första dokumentet (COM 

81) delar det upp verksamheten för jämställdhet i två olika områden. Dessa är 1) förstärkandet 

av individuella rättigheter för att uppnå likabehandling och, 2) positiv särbehandling för att 

uppnå lika möjligheter i praktiken. Inom det första området för förstärkandet av individuella 

rättigheter finns åtgärder gällande implementering av redan existerande direktiv för 

likabehandling, utarbetande av nya bestämmelser och utökande till nya sektorer, samt 

förbättring av levnads- och arbetsvillkor. Där ingår åtgärder kring kvinnliga arbetares 

rättigheter, indirekt diskriminering, möjlighet till föräldraledighet, jämlik fördelning av 

föräldraansvaret, samt mammaledighet. Utifrån detta skapas en bild av två olika grundläggande 

sammanhang; arbete och familj. Det är där det anses vara bäst att förstärka de individuella 

rättigheterna för att uppnå likabehandling. Inom det andra området för jämställdhet i praktiken 

och positiv särbehandling finns åtgärder gällande förberedelse för arbetslivet, sysselsättning 

och förbättring av livskvalitet. Det innebär bland annat att få kvinnor till icke-traditionella 

yrken, kvinnor in i beslutsfattande, samt att kvinnor ska accepteras som jämlikar i samhället. 

Den bild som skapas här kretsar främst kring arbete. På detta sätt ämnas problemet med 

jämställdhet på arbetsmarknaden att lösas, men det finns ingen problematisering kring 

eventuella orsaker till att det ser ut som det gör. Jämställdhet blir här rättvisa arbetsvillkor. 

I det andra dokumentet (KOM 2006) presenteras sex prioriterade områden för verksamhet för 

jämställdhet. De områdena är 1) möjligheter till ekonomiskt oberoende, 2) möjligheter att 

förena arbetsliv, privatliv och familjeliv, 3) jämn könsfördelning i beslutsfattande, 4) 

könsrelaterat våld och människohandel, 5) könsrollsmönster samt 6) jämställdhet utanför EU. 

Här skapas en ganska bred bild, jämfört med det första strategidokumentet (COM 81), av vad 

ojämställdhet är och samtidigt då vad jämställdhet innebär. Jämställdhet framställs vara något 

som berör många områden av livet, fler än arbetsmarknaden som i det tidigare dokumentet. Här 

finns även lite mer tendenser till att uppmärksamma strukturella problem som 

könsrollsmönster. Dock så är avsnittet om könsroller väldigt normaliserande av traditionella 

kvinnor och kvinnoyrken, och de sätts i relation till manliga yrken genom att säga att det som 

anses som traditionella kvinnoyrken dessutom är de som ses som lågstatus- och låglöneyrken 

(KOM 2006:8). Det problematiseras inte varför kvinnoyrken ses som lågstatus och har lägre 
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lönenivåer i relation till de mansdominerade branscherna. Även fast idén om jämställdhet berör 

platser utanför arbetsmarknaden i detta dokument så kopplas de flesta verksamhetsområdena 

tillbaka till arbetsrelaterade frågor, som till exempel att avsnittet som behandlar brytande av 

könsrollsmönster handlar om brytande av könsrollsmönster på just arbetsmarknaden. Den bild 

som skapas av vad jämställdhet är fokuseras på arbetsmarknaden, en jämställd arbetsmarknad. 

Med en del avstickare och områden utanför detta som avsnittet ”Jämställdhet utanför EU” 

(KOM 2006:9), där EU ämnar främja jämställdhet i även länder utanför EU.  

Det tredje strategidokumentet (KOM 2010) presenterar även det sex prioriterade områden för 

verksamhet för jämställdhet. De är 1) ekonomisk självständighet, 2) lika lön för lika arbete, 3) 

jämställdhet i beslutsfattande, 4) könsbaserat våld, 5) jämställdhet utanför EU samt 6) 

övergripande frågor (könsroller, lagstiftning och styrning i jämställdhetsarbetet). Som i 

föregående dokument skapas en bred bild av vad jämställdhet är. Det är inte lika snävt som i 

det första strategidokumentet. Även här hamnar stort fokus på arbetsmarknaden. Till exempel 

då det talas om beslutsfattande handlar det om ledande positioner på arbetsmarknaden (KOM 

2010:7). Det enda området som inte sätts i relation till arbetsmarknaden är det som handlar om 

att få ett slut på könsbaserat våld (KOM 2010:8). Den bild som framställs i det här dokumentet 

som helhet är väldigt lik den som framställdes i föregående strategidokument. Det skapas en 

ganska bred bild av vad jämställdhet är men fokus ligger fortfarande på arbetsmarknaden. 

Något som går igen i alla dokumenten som helheter är ett fortsatt fokus på arbetsmarknaden, 

detta är en tendens som är tydlig i samtliga strategidokument. Vad jämställdhet innebär kommer 

att kretsa kring arbetsmarknaden och jämställdhet just på arbetsmarknaden. En annan väldigt 

tydlig utveckling är att förståelsen av jämställdhet och vad det innebär har utvidgats till att 

inbegripa så mycket mer i de två senare dokumenten än vad det gör i det första dokumentet.  

5.4 Diskussion 
Med analys genomförd kommer resultaten diskuteras här. Detta kommer först ske i förhållande 

till varandra för att se vilka teman och skillnader som upptäckts under analysen. Analys-

resultaten kommer även att diskuteras i förhållande till teorin om genussystem. Här kommer 

först att diskuteras vilka framställningar och normer som präglar de utvalda strategi-

dokumenten, samt hur detta har förändrats över tid. Likheter och skillnader i framställningarna 

kommer uppmärksammas. Detta berör främst om uppsatsens första två frågeställningar. 

En av de största skillnaderna var hur problemet med jämställdhet framställs, vilket även är 

uppsatsens första frågeställning. Som uppmärksammat under analysen av dokumenten som 
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helhet så syns det en klar utveckling av innebörden av begreppet jämställdhet. Det är stora 

skillnader på vad som ses som relevanta områden för aktion mellan det första dokumentet och 

de två senare. Dock kopplas nästintill alla verksamhetsområden tillbaka till arbetsmarknaden 

på ett eller annat sätt, vilket istället tyder på att samma idéer och värderingar råder, och syns i 

alla de tre strategidokumenten. Så samtidigt som en utveckling mot ett bredare 

jämställdhetsbegrepp kan påvisas, är detta fortfarande starkt bundet till arbete och 

arbetsmarknaden, eller rättare sagt hur kvinnan ska kunna fungera på den manligt utformade 

arbetsmarknaden. Det är möjligt att detta skulle kunna ledas tillbaka till det som den tidigare 

forskningen diskuterade, att EU främst är en ekonomisk gemenskap vilket gör att det är 

arbetsrelaterade frågor som prioriteras. En annan skillnad mellan de olika strategidokumenten 

är vilka normer av föräldraskap som synliggjorts. Framställningarna av problemet att 

kombinera arbete och familj har reproducerat skilda normer. I det första dokumentet framställs 

problemet att vara förändrarnas ansvar, medan i de två senare dokumenten synliggörs en tydlig 

norm av kvinnan som moder och huvudansvarig för familjen. Dessa framställningar skiljer sig 

åt mellan dokumenten men i de två senare dokumenten framställs kvinnan framför allt som en 

mor. Kvinnan har då, förutom huvudansvaret för hemmet, även huvudansvaret för familjen och 

barnen. Detta ses som naturligt och någonting kvinnan ska klara av, men ändå delta på 

arbetsmarknaden och göra karriär. I det första dokumentet diskuteras även familjeansvar men 

där framställs det att vara föräldrarnas ansvar. Föräldrarna som en enhet har ansvaret för 

familjen och barn.  I relation till detta behöver mannens roll i den här problemställningen 

uppmärksammas. I alla tre strategidokumenten lämnas mannen utanför den här diskussionen. 

Mannens roll problematiseras inte, vilket ger antagandet att detta inte är ett problem. Genom 

att lämna mannen utanför problematisering av hushållsansvar och familjeansvar, reproduceras 

en norm av mannen som inte behöver ta del av det ansvaret. Då detta inte problematiseras, 

reproduceras istället dessa skillnader i ansvarstagande och hur naturligt det anses för vem.  

Då det handlar om likheter mellan de olika dokumenten har jag kommit fram till fler aspekter. 

Något som präglade alla tre dokument var en tydlig tendens till att konkretisera 

problemställningen i dokumenten på ett sätt som resulterade i framställning av problemet på en 

individnivå. Genom att problemen framställs på det här sättet flyttas förutom problemet även 

ansvaret för förändring ner på individen. Denna tendens kan tyda på att det är symptomen på 

ojämställdhet som behandlas istället för orsaker. Det är konsekvenserna av ett ojämställt 

samhälle som ges verksamhet och åtgärder, men de grundläggande orsakerna förbises genom 

den framställning av problemen som skapas i dessa dokument. Med detta menar jag inte att det 
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uppmärksamheten ska riktas åt antingen det ena eller det andra, jag ser inte orsaker och 

konsekvenser som åtskilda, men jag menar att man kan inte bara titta på konsekvenserna om 

man ämnar lösa ett grundläggande samhällsproblem. En annan tendens som är tydlig i alla de 

tre strategidokumenten är framställningen av kvinnan som har en brist på kunskap på olika sätt. 

Det handlar ofta om att kvinnor ska utbildas, instrueras hur eller vad som ska göras, på olika 

sätt. Detta blir problematiskt eftersom en brist aldrig kan förekomma utan en jämförelse med 

någonting annat. Detta ställs då upp att vara mannen, mannen fungerar som utgångspunkt även 

då han inte aktivt benämns i texten eller ställs i jämförelse i texten. Något mer som förekommer 

i alla tre dokument är framställningen och skapandet av kvinnan som huvudansvarig för hem 

och hushåll på olika sätt. Kvinnan förutsätts inneha det här ansvaret och även om det nämns i 

vissa problemidentifieringar att detta är något som ämnas förändras, så står framställningarna 

fast vid en normalisering av kvinnan som ansvarig för hushållet. Då hon antas och förväntas ha 

det ansvaret är det hennes situation som måste lösas så att hon kan fortsätta ha det ansvaret men 

samtidigt kunna arbeta på lika villkor som mannen. En norm som reproduceras här av kvinnan 

innebär att hon fortfarande ska ha huvudansvaret för hemmet men förväntas även jobba.  

Frågan om detta skulle kunna tolkas och förklaras i form av ett genussystem relaterar till 

uppsatsens tredje frågeställning. Detta görs genom att undersöka huruvida framställningarna 

och normerna i relation till varandra kan ses som system av dikotomier och hierarkier. En av 

de tydligaste normerna som syns i dokumenten är kvinnan som ansvarig för hemmet och då 

även kvinnan som har problem med att kombinera det ansvaret med arbetslivet, på olika sätt. I 

detta spelar inte mannen någon roll vilket reproducerar normen av att han inte behöver vara 

ansvarig. I vissa framställningar är kvinnan endast ansvarig för hemmet eller hushållet, men i 

andra även ansvarig för familjen. Den kvinnliga normen som framställs innebär ett innehav av 

huvudansvaret för familj och/eller hushåll. Då detta inte alls problematiseras för mannen som 

ett problem skapas en dikotomi. Mannen och kvinnan, samt manligt och kvinnligt, skiljs åt i 

dessa framställningar och normer genom den starka kopplingen mellan kvinnan och barn 

och/eller hushåll, jämfört med ingen betydande koppling mellan varken föräldrarnas ansvar och 

barn eller mannens ansvar och barn och/eller hushåll. Eller kanske mer att mannen inte behöver 

ha det ansvaret, men han får om han vill, genom att exempelvis ta ut pappaledighet. Detta är 

dikotomiserande för att det finns ett starkt åtskiljande mellan det kvinnliga och det manliga här 

i diskussionen om familje-/hemansvaret. Kvinnan ansvarar för hem och/eller familj medan 

mannen endast är en del av den. Kvinnan som ansvarig för hushållet men samtidigt deltagare i 

familjeverksamheten blir även det ett uttryck för dikotomiserande förhållanden. Kvinnan 
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förväntas göra det hushållsarbete som mannen inte förväntas göra. Om det då ingår i 

familjeverksamheten på något sätt räknas det fortfarande som hushållsarbete. Det antas naturligt 

kvinnligt att ha hushållsmässigt ansvar medan detta inte är ett problem som mannen berörs av. 

Dock är ett undantag identifierat till dessa dikotomiserande framställningar i den 

problembeskrivning där föräldrarna som en enhet anses ha ansvaret för familjen. Det är 

föräldrarna som behöver hjälp för att kunna kombinera arbete och familj. Ansvaret för familjen 

ligger på föräldrarna. Här sker ingen dikotomisering eller skapandet av en hierarki i just denna 

framställning, men i tolkning av dokumentet (COM 81) som en helhet blir det förvirrande då 

det på andra ställen görs naturligt för kvinnan att ha hushållsarbetet. Detta är en avvikelse från 

formen som övriga problem ställs upp på i strategidokumentet. Den här problemformuleringen 

som ett enskilt problem är inte starkt påverkat av ett genussystem. Men dokumenten och 

analysresultaten som helhet så blir det här ett undantag från övriga framställningar. Kvinnan 

har en brist på kunskap, där detta ställs i relation till mannen som genom icke-nämning blir 

mannen det som bristen jämförs mot. Mannen ställs upp som måttstock, den att jämföra med, 

vilket skapar en hierarkisk ordning i den här relationen. Det som mannen är, är även det som 

kvinnan ska sträva efter att vara. Genom att jämförelsen görs emellan mannen och kvinnan på 

just det här sättet så produceras ett mervärde i mannens varande, samtidigt då ett mindrevärde 

i kvinnans. Kvinnan saknar kunskap, men detta problematiseras inte för mannen, vilket ger 

antagandet att mannen inte saknar kunskap. Särskilt då den här bristen på kunskap ses som 

något viktigt att ändra på för att komma in på arbetsmarknaden förstärks denna hierarkiska 

ordning. Innebär detta att mannen redan har den kunskapen eller behöver han inte utbilda sig 

för att det inte behövs, i vilket fall som helst så är detta inte ett problem för honom Han har 

tillgång till arbetsmarknaden ändå. Detta innehåller även dikotomiserande drag då mannen och 

kvinnan ställs som två olika jämförelsepunkter i mätningen av utbildning.  

Den här delen och formen av analys har skett som en tolkning av de tidigare analysresultaten. 

Utifrån detta anser jag att det går att tolka de framställningar och normer som synliggörs i 

strategidokumentet som delar av ett genussystem. Det är snarare symptomen på eller 

konsekvenserna av ett ojämställt samhälle som behandlas istället för att identifiera orsakerna 

till dessa strukturella problem som de ändå är.  

6. Slutsatser  
Analysen har visat hur problemet med jämställdhet framställs, främst inom de två områdena 

ekonomisk självständighet och arbete, då detta var de områden som fanns med i samtliga 

dokument. För att återkoppla till studiens frågeställning, vill jag börja med att titta på den första 
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frågan. Den första frågan handlade om hur problemet med jämställdhet har framställts i olika 

strategidokument. Jämställdheten framställs att främst handla om jämställdhet på 

arbetsmarknaden, även när jag tittar på dokumenten som helhet. Genom olika framställningar 

av problem har även normer synliggjorts. Detta ger svar på uppsatsens andra fråga, hur normer 

reproduceras i framställningar av problem. De normer som har synliggjorts handlar om åtskilda 

kvinnliga kvinnor och manliga män. De slutsatser som går att dra är att även då 

strategidokumenten ämnar förändra ojämställda strukturer på olika sätt finns det dessa 

framställningar och normer som reproducerar idéer om vad som anses manligt och kvinnligt, 

utan att de förändras. Det som ska förbättras och behandlas för att öka jämställdheten är inte 

grunderna och orsakerna till problemet, det är snarare konsekvenserna av ett ojämställt samhälle 

som ges åtgärder, detta har visats främst genom individualiseringen av problematiken. Jag har 

även tittat på hur dessa har förändrats över tid i och med den jämförande ansatsen, vilket visade 

att innebörden av begreppet jämställdhet har utvecklats till att innehålla mycket mer idag än 

vad det gjorde i det första dokumentet. Men jag kan inte säga att det har skett stora förändringar. 

Det var fortfarande liknande framställningar och normer som identifierades i samtliga 

dokument. Utifrån det kan jag dra slutsatsen att även om innebörden av konceptet jämställdhet 

har utvecklats är det samma bakomliggande värderingar som styr jämställdhetsarbetet. 

Vidare har jag genom tolkning av analysresultaten i förhållande till teorin om genussystem 

undersökt hur dessa framställningar och normer ter sig. Vilket ger svar på uppsatsens tredje 

fråga, om framställningarna och normerna kan tolkas i form av ett genussystem. Den tolkningen 

som jag har gjort visade att strategidokumenten kan sättas in i form av ett genussystem. De 

framställningar och normer som synliggjorts i texterna innehåller dikotomiserande tendenser 

och sätts ofta i hierarkiska ordningar. Det sker genom en åtskillnad av vad som är manligt och 

kvinnligt, som genom de normer som reproduceras, men även genom att ge mervärde till den 

manliga parten i ett dikotomt förhållande. Även fast mannen oftast är ’osynlig’ är han samtidigt 

den ständiga jämförelsepunkten. Detta innebär att dessa dokument som syftar till att öka 

jämställdheten är starkt präglade av en systematisk underordning av kvinnor. Detta borde göra 

det svårt för dessa dokument att kunna påverka de strukturer som de själva är en del av.  

I relation till den tidigare forskningen skulle jag säga att min studie ligger i linje med det som 

Schömer och Svensson visade, att även fast lagarnas eller policyernas innehåll syftar till att 

förändra ojämlika maktförhållanden så var det ändå de traditionellt manliga och kvinnliga 

normerna som reproducerades. Detta är även något som visas i min studie. Med tanke på vad 

MacKinnon menade med att för att förverkliga jämställdhet i ett samhälle som präglas av icke-
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jämställda strukturer krävs det att en lag för att förändra detta behöver sina egna normer, om 

jag utgår från detta och tittar på min studie så är det inte så konstigt om jämställdheten inte ökar. 

De normer som reproducerades i EUs strategidokument var de redan existerande, och de var 

genomgående i samtliga dokument. Det som MacKinnon menar skulle behövas för att man 

skulle uppnå förändring är inte bara möjligheter för kvinnor att kliva in i manliga roller, utan 

dessutom makten över skapandet av roller samt skapandet av genusneutrala roller som fungerar 

för både män och kvinnor. I min studie har det visat sig att det som görs i de analyserade 

strategidokumenten är just det första alternativet, man öppnar upp möjligheterna för kvinnor att 

nu ska få vara en del av det manliga. Enligt MacKinnon kan detta inte leda till jämställdhet. När 

min studie sätts i relation till den tidigare forskningen och teorin om genussystem på det här 

sättet kan det tolkas som brister i utformningen av EUs strategidokument, och att detta skulle 

kunna vara en möjlig (del)orsak till varför jämställdheten inte ökar. Dock kan jag inte dra några 

slutsatser om kausaliteten i detta sammanhang, enbart spekulera. Därför föreslår jag en 

utveckling av detta som vidare forskning, att försöka studera om det finns några kausala 

samband mellan utformningen och normerna som reproduceras i EUs strategidokument samt 

nivån på jämställdhet inom unionen. En aspekt som den tidigare forskningen inte berörde var 

individualiseringen av problem och lösningar, vilket även detta skulle kunna utvecklas och 

studeras vidare i framtida forskning. Då jag har genomfört en tolkning av analysen i form av 

ett genussystem skulle detta kunna utvecklas till kritik emot utformningen av EUs 

strategidokument, vilket jag även vill jag föreslå som ett förslag till fortsatt forskning. Den 

vidare forskningen kan antingen handla om empiriska studier eller teoretiska. Som vidare 

empirisk forskning skulle jag vilja föreslå att man tittar på ifall även de nationella lagarna, som 

ska anpassas efter de studerade strategierna, om även de genomsyras av dessa framställningar, 

normer och genussystemstrukturer. Som förslag på vidare teoretisk forskning skulle jag föreslå 

studie av samma eller liknande dokument men från en annan teoretisk infallsvinkel, som 

diskussionen om alternativa metoder i metodkapitlet.   
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