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Abstract 

Med en kritisk diskursanalys försöker jag besvara frågan på vilka normer och 
värderingar som det går att urskilja i fyra olika jämställdhetsplaner och hur dessa 
värderingar och normer är kopplade till kön, klass, sexualitet och etnicitet.  Jag 
ifrågasätter vilka kvinnor och vilka män jämställdhetsplanerna och lagen syftar till 
och menar att andra maktrelationer blir osynliggjorda och även legitimerade. Det 
jag kommer fram till med hjälp av ett anarkafeministkt, queert och ett 
intersektionellt perspektiv är att det är legitimt att ifrågasätta ojämlikheter så länge 
som dessa ojämlikheter inte utmanar eller går utanför klassystemet. Detta görs 
bland annat genom en analys av hur män och kvinnor ska ha samma lön för 
likvärdigt arbete och analysen bygger dels på hur detta likvärdiga arbete och 
löneskillnader försöker legitimeras. Det finns även en stark norm kring ett 
ledarskap och chefskap som gör att jämställdhetsarbetet är hierarkiskt utformat 
och försvårar för andra sätt att organisera och förändra underifrån.      

 
 

Nyckelord: jämställdhetsplaner, klassystem, intersektionalitet, makt, normer, 
diskursanalys, anarkafeminism     
Antal ord: 10331 
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1 Inledning  

När ordet eller kanske snarare begreppet jämställdhet hörs känner jag en sorts 
av ilska, jag har stora problem över att använda mig av ordet jämställdhet i 
diskussioner. Varför har det blivit så? Varför väcks dessa känslor och avsky när 
det kommer till jämställdhet?  

Det finns en enighet kring begreppet jämställdhet som gör att jag tvivlar på att 
det finns möjlighet till verklig förändring. Därför vill jag undersöka diskursen 
kring jämställdhet genom att analysera jämställdhetslagen för att sedan på ett 
närmare plan undersöka det som på något vis kan symboliserar jämställdheten 
nämligen jämställdhetsplanerna. Jag har valt att analysera fyra olika 
jämställdhetsplaner från fyra olika kommuner. Anledningen till att dessa finns är 
att motverka det strukturella förtryck som finns mot kvinnor, genom att bland 
annat lagstadga mot lönediskriminering och sexuella trakasserier. Dessa 
jämställdhetsplaner täcker självklart inte upp hela jämställdhetsarbetet och 
diskussionen utan kan snarare ses som ett bevis för vilket genomslag 
jämställdheten har fått i dokumentform. Sedan är dessa inte ett bevis för att de 
efterlevs, men det finns en tanke kring och i dokumenten som visar på hur 
jämställdheten skulle se ut om den kunde existera i verkligheten och därmed går 
det kanske även att se i dessa jämställdhetsplaner vad som inte finns med i denna 
idealbild och vad som inte finns med. Vad är det som är legitimt att ifrågasätta 
och vad är det som inte ifrågasätts?  

Några anledningar till att jämställdhetsbegreppet är problematiskt för mig är 
att det förutsätts två kön och att dessa förväntas begära varandra. Med detta menar 
jag att det finns ett antagande om att alla är heterosexuella och med det 
förgivandetagandet av två separata kön, man eller kvinna, finns det inom 
jämställdhetsarbetet en fokusering mellan just en förväntad man och en kvinna 
som åtrar varandra och att mycket av jämställdhetsarbetet skall underlätta för 
endast de som lever och förväntas leva i den tvåsamma heterosexuella relationen. 
Fokuseringen är även ofta på att kvinnor ska kunna göra karriär, att hälften av alla 
kvinnor ska vara chefer och hälften av alla i parlamentet ska vara kvinnor. Jag får 
en känsla av att jämställdhetsdebatten och fokuseringen på de nämnda aspekterna 
bara skyddar och inte ifrågasätter makten.  

Jag anser det vara relevant att analysera jämställdhetsplaner och kritiserar 
begreppet jämställdhet på grund utav att jag anser att jämställdhetsplanerna visar 
hur mycket det är som inte blir ifrågasatt. Jag anser att jämställdhetsplanerna visar 
vad som är okej att förändra och utveckla och vad som inte är det. Jag tror att det 
finns tendenser att ”tillåta” att vissa strukturer ifrågasätts medan andra döljs. Men 
hur kommer det sig att vi aldrig kan kräva mer, att vi alltid måste anpassa oss?   
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1.1 Syfte och frågeställning 

Det jag ämnar undersöka är diskursen kring jämställdhet genom att analysera 
jämställdhetsplaner och jämställdhetslagen för att se dess huvudsakliga mål och 
syfte för att kunna analysera vad det är som skyddas och inte ifrågasätts, alltså 
vilka maktpositioner det är som tas för givna. Utifrån ett anarkafeministiskt, 
queert och intersektionellt perspektiv kommer jag analysera fyra olika 
jämställdhetsplaner från fyra olika kommuner.  Jag ska alltså analysera 
jämställdhetsplaner utifrån dels ett anarkistiskt perspektiv där ifrågasättandet av 
chefsroller, auktoriteter och makt ligger i fokus, ett intersektionellt perspektiv där 
ifrågasättandet av vilka det är som har tillgång till makt och vilka kvinnor det är 
som har möjlighet att få chefspositionerna och ett queerperspektiv där fokus ligger 
på förväntade kategorier så som det antas finnas “kvinnor” och “män” och att 
dessa förväntas begära varandra, vilket leder till ett ifrågasättande av “kön” och 
heteronormativitet.  

Min frågeställning är följande; 
  
Vilka normer och värderingar går det att urskilja i jämställdhetsplanerna och 

jämställdhetslagen? Hur är dessa värderingar och normer kopplade till kön, klass, 
etnicitet och sexualitet?     
 

1.2 Problem och avgränsningar 

Jag vill klart och tydligt redogöra för att det är mycket problematiskt att jag 
endast fokuserar på jämställdhetslagen och jämställdhetsplaner som främst är 
relaterade till arbetet. Sexismen, homofobin, rasismen och klassförtrycket är inget 
som endast sker på arbetet utan något som är ständigt närvarande i alla möten och 
relationer. Jag tror inte heller att det är genom att skriva olika dokument och lagar 
som vi kan förändra strukturer, konstruktioner och maktförhållanden.  Det är även 
mycket problematiskt att otroligt många människor hamnar utanför då jag har valt 
att använda mig av jämställdhetsplaner vilket som tidigare nämnts gäller för 
arbetet. Först och främst är det många som inte har ett arbete, och det finns även 
många som arbetar men inte finns med i registren, och många papperslösa som 
blir exploaterade, utnyttjade och som inte täcks upp av några jämställdhetsplaner 
utan snarare kan bli avskedade om de ställer krav om rättigheter.  

Något som kan ses som problematiskt och som jag brottats mycket med är det 
faktum att det strukturella förtrycket som sker mot kvinnor som grupp kommer i 
skymundan. Samtidigt är detta ett medvetet val då jag som tidigare nämnt anser 
det vara problematiskt att endast analysera och försöka förändra maktrelationen 
mellan kvinnor och män och det är just detta som är jämställdhetsarbetets syfte 
och funktion. Istället för att förneka att denna maktrelation finns vill jag visa på 
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hur det finns andra maktrelationer som inte lyfts fram eller analyseras. Jag tycker 
alltså att det är viktigt att se hur det inom jämställdhetsarbetet går att analysera på 
olika sätt. Därav kommer det strukturella förtrycket som sker mot kvinnor att 
kopplas samman med andra strukturella förtryck och maktordningar. För som det 
intersektionella perspektivet uppmärksammar går det inte att isolera ett förtryck 
från ett annat utan dessa måste förstås utifrån varandra. Kvinnor är inte endast 
kvinnor eller män är inte endast män de är även in placerade i olika makt 
hierarkier så som klass och ”ras” (de los Reyes, Mulinari, s. 41 2005).     
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2 Metod 

2.1 Diskursanalys 

Den metod jag har valt för min uppsats är diskursanalys. Valet grundar sig på 
att jag ämnar analysera jämställdhetsdiskursen. Med hjälp av jämställdhetsplaner 
som material kommer jag att analysera vilka maktpositioner och kategorier som är 
tagna för givna samt analysera hur jämställdhetsplanerna konstruerar kön, 
sexualitet och hur de förhåller sig till klassystemet. I och med valet av att 
analysera olika jämställdhetsplaner från olika kommuner, är tanken att använda 
sig av Foucaults syn på institutioner till syfte att fostra medborgarna (Foucault 
1987). Jag vill därmed undersöka på vilket sätt definitionerna av jämställdhet och 
jämställdhetsplanerna försöker fostra in oss i exempelvis ett kapitalistiskt system 
och en individbaserat tankegång samt föreställningar om kön, sexualitet och 
etnicitet, vilket jag ämnar att göra genom att analysera olika teman som 
återkommer och hur detta kan tolkas utifrån ett anarkafeministiskt perspektiv. Att 
finna en diskursanalys är dock inte särskilt lätt då det finns ett flertal olika 
inriktningar och variationer. Göran Bergström och Kristian Borèus har i boken 
Textens mening och makt (2005) redogjort för olika diskursanalyser. 
Diskursanalys härstammar från den marxistiska föreställningen om en 
grundläggande konflikt mellan samhällsklasserna (Bergström & Borèus 2005, s. 
319). Det huvudsakliga inom en diskursanalys är språket som konstruerar, det 
som vi uppfattar som verkligheten och våra identiteter. Diskursanalysen syfte är 
inte att se vilka bakomliggande handlingar som ligger bakom vissa aktörers 
handlande, utan syftar istället till att analysera vilka tvingande normer som 
diskursen skapar (Bergström & Borèus 2005, s. 328). Diskursanalysen handlar om 
språk, makt och text. Den gör det möjligt att med en utgångspunkt på att språket 
och texten styr vårt sätt att handla och vårt sätt att tänka relatera detta språk till 
olika maktordningar (Bergström & Borèus 2005, s. 306),   

 
”Foucault menar att när diskurser skapas leder det till att människor 

kontrolleras, vilket sker genom ett antal procedurer som sammantaget kan kallas för 

utestängningsmekanismer. Makt är inget som utövas av ett subjekt eller mot ett visst 

subjekt, utan utvecklas i relation mellan människor och innebär begränsningar för 

vissa, möjligheter för andra (…) Exempel på sådana utestängningsmekanismer är 

när något blir förbjudet, definieras som sjukt eller inte sjukt, är tradition eller inte 

tradition, ses som rätt eller fel” (Bergström & Borèus 2005, s. 311). 
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 Detta är mycket intressant i förhållande till mitt material, speciellt det faktum 
om vad som är tradition och inte tradition och vad som är rätt och fel. Det går 
exempelvis att se att det finns en historia av att det är mer legitimt att ifrågasätta 
förtrycket mot kvinnor eller rasismen om vi ser till olika lagar och FN 
konventioner medans klass inte alls har samma legitimitet att ifrågasättas (Acker 
2006, s. 453).  Med hjälp av diskursanalysen går det att undersöka vilka tvingande 
normer som appliceras och konstrueras i jämställdhetsplanerna och 
jämställdhetslagen och därmed kunna se vad denna diskurs skapar för normer 
kring diskursen jämställdhet.  

     Diskursanalysen handlar som sagt om makt, språk och hur texten formar 
verkligheten. Det handlar vidare om att se hur normer skapas och konstrueras. Jag 
har därför analyserat hur jag skapar normer och hur mina ord är invävt i makt och 
norm skapande. Därför tycker jag att det är relevant att förmedla mina känslor 
kring skrivandet. Något som jag tycker är väl anmärkningsvärt är hur jag under 
min skrivprocess eftersträvar och får ångest över att jag inte använder ett 
tillräckligt akademiskt språk. Vad beror detta på och varför är det så 
eftersträvansvärt att använda krångliga akademiska ord och termer.  I och med 
valet att använda mig av diskursanalys som metod får det mig att se och hur den 
akademiska texten är inritad i en liten mall som är svår att bryta. Genusvetenskap 
handlar för mig om att ifrågasätta, gränser normer och konstruktioner. Därför 
anser jag det vara relevant att förmedla känslan som jag haft under min 
forskningsprocess och det tvång som jag känner kring att det inom akademin finns 
ett ”rätt” sätt att uttrycka sig på och ifrågasätta detta. Det blir även ett tydligt 
exempel på hur det finns en rådande diskurs inom det akademiska fältet, där det 
finns en norm kring hur det bör vara. Jag tycker även att sättet som de allra flesta 
akademiska texter skrivs på går att relatera till diskursanalysens syn på hur makt 
är invävt i språket. Genom att endast använda sig av ett akademiskt språk och 
termer utesluter texten och orden människor som inte är invävda i den akademiska 
kontexten och blir därav en makt handling som utesluter andra människor.  

Att undersöka och analysera maktrelationer och sammanhang är något som 
kännetecknar feministiska studier, det är därför viktigt att redogöra för hur makt 
kan tolkas. Foucault menar att makten finns överallt, den finns och utövas av 
institutioner, av familjen, sig själv och i sina personliga relationer. I övervakning 
och straff beskriver Foucault hur vi hela tiden bevakar och bevakas av andra och 
av oss själva, detta i sin tur leder till att vi (oftast) följer det förväntande 
beteendet. (Foucault 1987). Detta är relevant för min undersökning då det visar på 
att makten finns överallt. Samtidigt så menar även Foucault att där det finns makt 
finns det även motstånd vilket öppnar upp för möjliga förändringar. Makten är 
alltså något som finns invävt i jämställdhetsplanerna och även i relationer mellan 
människor och det är därav intressant att se hur dessa maktrelationer kommer till 
uttryck i jämställdhetsplanerna dels i utformningen men även också i förhållandet 
till hur maktrelationer beskrivs mellan personer.        
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2.2 Forskarrollen  

Som jag tidigare nämnt har jag ett kritiskt förhållningsätt till begreppet 
jämställdhet och till hur jämställdhetsarbetet bedrivs. Detta är självklart något som 
kommer att påverka min forskning då detta kommer att ske utifrån en kritisk 
analys och granskning av jämställdhetsplanerna och jämställdhetslagen. Då jag 
inte själv tror att någon kan vara helt opartisk eller objektiv i sitt sätt att bedriva 
forskning, så är inte heller det mitt syfte. Foucault menar att forskning har en 
ideologisk grund och att det därav inte går att skilja dessa åt, det finns inte heller, 
enligt Foucault någon objektiv forskning (Mcnay1992, s. 25 ).  Mitt syfte är 
istället att lyfta fram och undersöka närmre varför jag är kritisk till 
jämställdhetsarbetet. Det är självfallet viktigt att inte låsa sig allt för hårt utan att 
vara öppen och se hur det går att tolka det från flera olika perspektiv.   

Finns inga sanningar utan snarare många olika tolkningar och dessa tolkningar 
och vad vi väljer att se är beroende, tror jag, på vad vi är intresserad av egna 
erfarenheter. 

2.3 Material  

Mitt material består av jämställdhetsplaner och jämställdhetslagen. 
Anledningen till att jag väljer att undersöka något som kan tyckas vara just 
dokument och planer som är påtvingade och kanske inte säger något om hur den 
egentliga jämställdhetsdiskursen ser ut är att jag anser att jämställdhetsplanerna är 
det yttersta beviset på hur jämställdhet uppfattas och framför allt vad jämställdhet 
är och inte är. Det går därmed att undersöka och analysera vilka olika 
förväntningar som finns på förändring, anledningar till varför detta är viktigt och 
så vidare. Jämställdhetsplanerna har blivit en symbol för jämställdheten och för att 
kunna kritisera och analysera begreppet jämställdhet är det konkreta material som 
jämställdhetsplanerna utgör lämpliga. Jämställdhetsplanernas utformning och 
innehåll bygger på jämställdhetslagen från 1991.  

2.3.1 Bakgrund till jämställdhetslagen  

Lagarna kring jämställdhetsplaner har förändrats sedan den borgerliga 
alliansen tog över. Innan var arbetsgivare varje år tvungna att göra en 
lönekartläggning, en jämställdhetsplan och sen en handlingsplan, för alla som 
hade fler än 10 anställda (1994). Idag behöver inte arbetsgivare med färre än 25 
anställda göra något av detta. För stora företag har det också skett en förändring 
där uppdateringarna och redovisningarna av lönerna kommer att ske var tredje år 
till skillnad mot som innan varje år (SFS 11§, 13§ 2008:567). Anledningen till 
detta är enligt Nyamko Sabuni att  
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”det är lika viktigt för oss att företagandet fungerar. Det här är ett sätt att 

underlätta för företagaren, men inte att frånta dem ansvaret att jobba aktivt med att 

skapa jämställda arbetsplatser” (Verdinelli ur arbetaren 20081). 

 

Jämställdhetslagen syftar till att förbättra kvinnor och mäns lika rättigheter 
och möjligheter främst inom arbetslivet. Det har funnits lagar och konventioner 
mot diskriminering av kvinnor i flera årtionden. Acker menar att; 

  
”Gender and race inequality are less legitimate than class. Antidiscrimination 

and civil rights laws limiting certain gender and race discriminatory practices have 

existed since the 1950s” (Acker 2006, s. 453). 

 

Lagmässigt har alltså orättvisor och diskriminering på grund av kön och ”ras” 
en bakgrund av skydd i lagstiftning. Klass däremot har inget sådant ifrågasättande 
genom tiderna i lagstiftningen.  

2.3.2 En presentation av jämställdhetsplanerna 

Jag har valt att analysera fyra olika jämställdhetsplaner från fyra olika 
kommuner, alla gäller för år 2008-2009 förutom Falköpings jämställdhetsplan 
som gäller för år 2008-2010. Jag kommer nu att kortfattat gå igenom hur dessa är 
uppbyggda för att sedan kortfattat redogöra för vad som skiljer samt förenar 
jämställdhetsplanerna åt.    

Osby Kommun Jämställdhetsplan2, tar upp olika teman så som 
arbetsförhållande, arbete och föräldraskap, sexuella trakasserier, 
kompetensutveckling, könsfördelning, lönefrågor och jämställdhetskunskaper. De 
väljer därefter att skriva vilket lagkrav som finns samt kommuncentralt mål sedan 
åtgärd där ansvar även står med.   

Bengstfors kommun3 redogör för jämställdhetslagen de har valt att göra en 
tabell där målsättning, åtgärder och ansvar är de tre kolumner som utgör tabellen. 
Målsättningarna utgår ifrån olika pargrafer i jämställdhetslagen.  De har även med 
lagstiftning kring diskriminering gällande, etnisk tillhörighet, sexuell läggning 
handikapp och religion.    

Ulircehamns kommuns4 jämställdhetsplan för Kommunledningskontoret 
Kulturförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Serviceförvaltningen. 
Planen är uppbyggd genom att först beskriva nuläges beskrivning sedan mål samt 
återgärder för att sist ange vilka som är ansvariga. Kommunen har även med 
tabeller där löner jämförs samt även tabeller över sjukdomsfrånvaro.  

                                                                                                                                                         
 
1 www.arbetaren.se/articles/inrikesanalys2008035 
2 www.osby.se/BinaryLoader.axd 
3 www.bengtsfors.se/download/35127/jamstalldhetsplan20082009.pdf 
4 www.ulricehamn.se/upload/klk/f%C3%B6rfattningshandbok/program/jamstalldhetsplan_KS.pdf 
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Falköpings kommuns jämställdhetsplan 2008-2010 Socialförvaltningen5, tar 
upp och definierar jämställdhet samt jämlikhet. De redogör för målen med 
jämställdhet och sätter samtidigt upp både långsiktiga och kortsiktiga mål samt 
hur detta ska genomföras och när det ska det och sist vem som är ansvarig för att 
detta ska göras.   

Det som är gemensamt är att alla utgår från jämställdhetslagen (1991). Och att 
fokuseringen finns mellan kvinnor och män. Två av jämställdhetsplanerna nämner 
dock andra maktstrukturer dels genom att definiera jämlikhet, Bengtsfors väljer 
att beskriva hur inga diskrimineringar är tillåtna och vilket skydd som finns i 
lagen mot dessa. Det som även förenar dom är fokusen på ansvaret som i alla 
jämställdhetsplaner läggs på chefen.       

  

2.3.3 Urval  

Genom att söka på ”jämställdhetsplan 2008-2009” på google valde jag att ta de 
fyra första kommunernas jämställdhetsplaner. Anledningen till att jag valde 
kommuners jämställdhetsplaner är att det finns en föreställning om att den 
offentliga sektorn är mer ”god” till skillnad från privata företag.  Men genom att 
jag har velat analysera vilka maktpositioner som inte blir ifrågasatta och vilka 
normer och värderingar som det går att urskilja så fann jag det mer intressant att 
analysera klass i den offentliga sektorn.     

Det som kan vara problematiskt med att söka på google är att kommunerna 
självfallet skiljer sig från varandra, beroende på var de ligger om det är en stor 
stad eller inte. Jag tänker ändå att skillnaden inte är allt för stor då de allra flesta 
jämställdhetsplaner bygger på jämställdhetslagen som jag som sagt även kommer 
att analysera.  

                                                                                                                                                         
 
5 www.falkoping.se/download/18.../Jämställdhetsplan+2008-2010.pdf 
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3 Teori  

3.1 Anarkafeminism 

 Anarkafeminismen har inte varit särskilt dominerad i den genusvetenskapliga 
diskussionen jag anser därför att det är dags att föra in denna kritiska teori i den 
genusvetenskapliga diskursen och fram för allt in i diskussionen .  

När jag för ett halvår sedan läste Anarkafeminism av Pia Laskar (1992) var det 
som om jag inte kunde fokusera på något annat dock fann jag det aningen 
frustrerande att texterna var så pass gamla. Det som jag finner så befriande med 
anarkafeminismen är ifrågasättandet av alla hierarkier och över och 
underordningar.  

 
”Feminismen betyder inte kvinnlig makt i företagen och en kvinnlig president, 

det betyder inga direktörer och igen president. Förbättringar i jämlikhetens tecken 

kommer inte att förvandla samhället; det ger kvinnan enbart “rätten” att ansluta sig 

till en hierarkisk ekonomi. Att utmana sexismen betyder att utmana all hierarki - 

ekonomisk, politisk och personlig” (Kornegger 1992, s. 114). 

 

Detta citat är enligt mig mycket relevant för den kritiska analysen av 
jämställdhet som ofta handlar om att få in kvinnor på höga poster istället för att 
ifrågasätta själva hierarkin.  

Jag anser att den allmänna jämställdhetsdebatten ofta tenderar att vara något 
paradoxal. Det är endast fokus på hierarkin mellan kvinnor och män. Andra över 
och underordningar finns inte med i analysen. Det finns självfallet undantags fall, 
i den genusvetenskapliga och feministiska diskursen har den intersektionella 
analysen eller perspektivet fått en allt större genomslagskraft där många olika 
maktordningar samverkar med varandra (de los Reyes, Mulinari 2005). Det som 
jag anser vara viktigt med den anarkafeminstiska analysen är just att för mig är 
denna teori/praktik/metod den som ifrågasätter alla former av över och 
underordningar. Det är befriande att staten blir ifrågasatt och fokuseringen ligger 
istället på att människor själva och tillsammans ska kunna påverka (Jacobson 
2006, s. 151-152).  Det är även för mig relevant att ifrågasätta de olika 
institutionernas konstruktion av kön och vidmakthållandet av en maktposition.  

Anarkafeminism ifrågasätter och verkar mot patriarkatet, kapitalismen och 
staten och har visat att anarkismens syn på staten och kapitalismen inte är 
tillräcklig utan döljer den makthierarki som finns mellan män och kvinnor, 
Goldman lyfte fram att sexismen även fanns inom den anarkistiska rörelsen 
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(Adeniji 2008, s. 98).  För att kunna analysera och eftersträva ett samhälle fritt 
från hierarkier och förtryck är det därför relevant att se hur kapitalismen, staten 
och patriarkatet samarbetar och är ett (Laskar 1992, s. 22).  Jacobson beskriver 
hur förhållandet mellan staten och kapitalet. 

 
”Förhållandet mellan Kapitalet och Staten är ett symbiotiskt förhållande. De 

utgör tillsammans bas och överbyggnad som Marx säger, men det rör sig nota bene 

om en och samma borgerliga byggnad, och vill man bygga nytt måste hela huset 

rivas, inte bara de understa våningarna, vilket ju skulle vara högst fatalt” (Jacobson 

2006, s. 164-165).  

 

 Likaväl går det inte att förneka det strukturella förtryck som sker mot 
kvinnor. Både i arbetet och i personliga relationer. I och med att jag kommer att 
analysera jämställdhetsplaner och jämställdhetslagen som handlar om att få det 
jämställt på arbetet och förhindra olika sorters trakasserier är det relevant att 
redogöra för hur jag definierar arbete. I och med att vi lever i ett kapitalistiskt 
samhälle är det arbete som vi utför en stor del av att upprätthålla denna ordning. 
När hela samhället bygger på ojämnlikhet som det gör i ett kapitalistiskt system 
där vissa ska ha mer än andra, används arbetet för att förstärka denna ojämlikhet 
(Mulinari 2007). De allra flesta jobbar för någon annans vinning och vinningen 
görs genom att försätta arbetarna i så dåliga arbetsförhållande som möjligt. 
Genom att bland annat ha så låga löner och förutsättningar (Jacobson 2006, s. 
168-169). Istället för att bli medmänniskor ställs människor emot varandra och 
blir motmänniskor i form av att arbetare konkurerar mot varandra. Jag utgår 
liksom även Muliniari nämner i sin avhandling (2007) att kapitalism och 
feminism är oförenliga då kapitalismen strider mot grund tanken om ekonomisk 
och social jämlikhet (Mulinari 2007, s. 103). Inom den offentliga sektorn finns det 
klasskillnader, vilket påvisar hur staten knappast är intresserad av att försöka 
motarbeta klassystemet. Genom att jag kommer att analysera jämställdhetsplaner 
från kommuner och jämställdhetslagen är det intressant att se hur staten ser på 
människors arbete och hierarkier. 

 
 ”Staten är den samlade våldsapparaten, militären, polis och ”rätts” skippning 

med fängelser men också den repressiva administration, byråkrati och yrkespolitiska 

verksamhet som står i den kapitalistiska statens tjänst” (Jacobson 2006. s, 164). 

 

Genom att analysera de fyra olika jämställdhetsplanerna från kommuner och 
jämställdhetslagen går det att analysera statens förhållande till och 
upprätthållandet av klassystemet.  

3.2 Queerteori  

Queerteorin och anarkafeminism är enligt mig två väl kompletterande Adenjiji 
menar att båda dessa 
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 “tar sin utgångspunkt i människans frihet - frihet från staten, från samhällets 

normer och från inneboende kontrollmekanismer som håller tillbaka kreativitet och 

personlig utveckling” (Adeniji 2008, s. 95). 

 

Queerteorin beskriver och analyserar på ett tydligt sätt hur kön konstrueras 
och hur det ständigt sker i förhållande till den förväntade heterosexualiteten. Detta 
på ett mer tydligt och redogörande sätt än tillskillnad från anarkafeminismen. 
Queerteorins centrala tankar är att vi förväntas och konstrueras till att vara två 
separata kön en kvinna och en man och hur dessa förväntade separata egenskaper 
och konstruerade kategorier förväntas begära och komplettera varandra. 
Queerteorin visar alltså hur kön och sexualitet ständigt konstruerar varandra och 
hur en som utmanar förväntade föreställningar kring genusuttryck då även 
förbryllar heteronormativitens grunder (Ambjörnsson 2006).  Den queera kritiken 
som riktas mot jämställdheten har gjorts av bland annat Dahl som belyser hur 
jämställdhet är en central del av upprätthållandet av en heteronormativ ordning, 
där jämställdhetspolitiken vilar på och upprätthåller en ordning där 
utgångspunkten är två separata kön. I sin undersökning intervjuade Dahl personer 
som arbetade med jämställdhet samt analyserade allmän information om 
jämställdhet samt den allmänna debatten. Den obligatoriska och problematiska 
heterosexualiteten visade sig dels genom könssegregerade arbetsplatser skulle 
blandas med föreställningen om att kvinnor och män kompletterar varandra och 
därav skulle göra ett bättre jobb (Dahl 2005).  Butler har problematiserat och 
kritiserat användningen av Kvinnan som inte blir ifrågasatt utan istället framställd 
som något enhetligt med egenskaper och erfarenheter som alla kvinnor skulle ha. 
Denna stereotypa bild som enligt Butler skapats av feminismen har visat sig att 
denna kvinna då förväntas och framställs som en vit oftast heterosexuell 
(Ambjörnsson 2006, s. 142). Hur olika maktstrukturer hör samman är något som 
nästkommande perspektiv mer djupgående går in på.         

 

3.3 Intersektionalitet 

Ett intersektionellt perspektiv innebär att en analyserar hur olika förtryck 
samverkar. Det går inte att endast fokuserar på könsmaktsordningen då det inom 
denna ordning även finns en strukturell rasism och klassförtryck. Kvinnor och 
män är inte bara kvinnor och män utan även inplacerade in i en rasmässig och 
klass hierarki (de los Reyes, Mulinari 2005, s. 41). Den intersektionella 
forskningen och aktivismen startade på grund ut av en stark ilska över hur det 
alltid var den vita heterosexuella västerländska kvinnan som stod i centrum inom 
den feministisk forskning och den allmänna debatten (de los Reyes, Mulinari 
2005, s. 15). Genom att inte endast analysera och kritisera mannen som norm i 
samhället vände det intersektionella perspektivet blicken in mot den egna 
kvinnorörelsen starka normer kring, vithet, sexualitet och klass.   
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”Intersektionaliteten utforskar välfärdsstatens prioriteringar och exkluderande 

praktiker och det sätt genom vilket det artikuleras till såväl jämställdhetsretoriken 

som ett disciplineringsprojekt med etniska, heteronormativa och klassmässiga 

inslag. Normaliserigen förutsätter en efterlikningsstrategi, ett accepterande av 

normerande sociala beteenden såsom kärnfamiljen och lönearbete, och en 

anpassning till kraven på anständighet” (de los Reyes, Mulinari, s. 85 2005). 

 

 

3.4 Krockar och Komplement mellan de teoretiska 
utgångspunkterna  

Anarkafeminismen menar att kön är något konstruerat men utvecklar inte hur 
detta ständigt sker till skillnad från queerteorin som visar hur kön ständigt 
konstrueras genom den förväntade heterosexualiteten och isärhållandet av två 
förväntade konstruerade (Ambjörnsson 2006). Därav anser jag att de är ett bra 
koplement till varandra. Det intersektionella perspektivet anser jag går väl ihop 
med både anarkafeminism och queer teorin, det gemensamma för dessa teorier är 
att det inte endast går att analysera kön utan att det som i anarkafeminismen 
ständigt sker ett klassförtryck och i queerfeminismen hur kön och sexualitet hör 
samman. Det intersektionella perspektivet väver samman hur dessa olika 
strukturer konstruerar och upprätthåller varandra. Det som kan vara problematiskt 
med dessa teorier är att anarkafeminismens organisering ibland tenderar att vara 
separatistisk detta strider dock mot queerteorins grundtankar.   

Det som framförallt förenar dessa tre perspektiv är en ilska över hur 
feminismen tenderar att fokusera på den Vita, Heterosexuella Medelklass 
Kvinnan. Denna ilska och frustration kommer vara relevant för kritiken av 
jämställdhetens kompremisser som allt som oftast upprätthåller en norm och en 
kamp som fokuserar på normen och osynliggör alla andra. Jag tror att ilskan som 
finns inom dessa teorier är ett starkare band än de konflikter som går att finna 
mellan dem.   

 

3.5 Tidigare Forskning 

Forskningsområdet kring jämställdhet är ofantligt stort och omfattande, jag 
har dock inte funnit någon som kritiserar detta utifrån ett anarkafeministiskt 
perspektiv. Det finns däremot ett flertal som framhäver Sverige som ett 
exemplariskt land på jämställdhet så som, Sainsbury, Diane. Som tur är finns det 
även ett flertal som kritiserar begreppet jämställdhet och det är denna forskning 
som jag kommer att använda mig av i min undersökning och analys. Maud 
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Eduards har i sin bok Förbjuden Handling (2002) forskat om hur kvinnors 
organisering framställs. I Förbjuden Handling så problematiseras även begreppet 
jämställdhet och problematiken kring att kvinnor aldrig får kräva något som män 
inte redan har. Istället utgår jämställdhetspolitiken på att kvinnor ska förhålla sig 
till den demokratiska ordningen och dela makten med männen.   

 
”Jämlikhet mellan könen, eller jämställdhet på svenska, betyder att kvinnor och 

män ska åtnjuta samma förmåner, vara lika fria att tala och handla. Eftersom det är 

kvinnor som är underordnade män cirkulerar jämställdhetspolitik i huvudsak kring 

problemet hur kvinnor ska få samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som 

män i samhället. Men jämställdhetspolitik handlar också alltmer om hur män ska 

påverkas att ta samma ansvar för hem och barn som kvinnor. (...) Rättvisa och 

jämställdhet betyder att kvinnor kan erhålla samma förmåner och möjligheter som 

män, men inte något därutöver. Mäns villkor är normerande. (…) Det skulle 

uppfattas som orimligt, rent av galet, att exempelvis begära högre lön eller fler 

platser till kvinnor. ”Hela lönen” betyder ”lika hög lön som män”, ”halva makten” 

att dela lika med män.” (Eduards 2002, s. 155)  

 

Anna Adenijis avhandling Inte den typ som gifter sig? (2008) kommer att vara 
användbar för min uppsats då Adeniji tar upp och redogör för ett 
anarkafeministiskt perspektiv dock inte utifrån jämställdhet utan istället ifrån 
äktenskapsmotstånd.  

Sociologen Joan Acker har i debatten kring jämliket och jämställdhet inte 
endast fokuserat kring genus utan istället har Acker ett tydligt klassperspektiv. Jag 
kommer i denna uppsats särskilt använda mig av forskning kring hur ojämlika 
arbetsplatser är uppbyggda och strukturerade.  

Paula Mulinari visar i sin avhandling Maktens fantasier och servicearbetets 
praktik: arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö (2007),hur 
arbetsprocessen är grundläggande för skapandet av ojämlikheter.   

 
”Avhandlingen visar hur arbetsprocessen är grundläggande för skapandet och 

återskapandet av ojämlikheter, och att arbetsprocessen formas av arbetsgivares, 

kunders och anställdas föreställningar, fantasier och maktrelationer. Avhandling 

visar också hur ojämlika sociala relationer av klass, kön, sexualitet och 

”ras”/etnicitet görs i själva arbetsprocessen samt hur fundamentalt lönearbete är för 

skapande av gemenskap, motstånd och identiteter” (Mulinari 2007, s. 274).  
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4 Analys 

 

4.1 Jämställdhetslagen: Lika lön så länge vi håller 
oss inom klassystemet 

 
Under läsningen av mitt material var det något som jag hela tiden hängde upp 

mig på det var hur självklart och oproblematiserat begreppet och uttryckt 
likvärdigt arbetet framställdes som. 

Jämställdhetsplanerna syftar dels till att komma till rätta med de låga lönerna 
som kvinnor har jämfört med män. För att kunna analysera kvinnors löner gick det 
inte endast att analysera rakt av utan istället skulle mäns och kvinnors löner 
jämföras beroende på om dom var att betrakta som likvärdiga eller ej. Detta 
stycke kommer att problematisera likvärdigt arbetet och analysen kommer att 
fokusera på hur likvärdigt arbete används för att legitimera löneskillnader och 
klassystemet.  

  
 Utdrag ur jämställdhetslagen (1991:433)  

Lönefrågor 

10 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 

skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor 

och män skall arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera 

 

- löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är 

att betrakta som lika eller likvärdigt. 

- grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar 

anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför 

arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men 

inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. 

Lag (2000:773). 

Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete 

om det utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet 

ställer samt dess natur kan anses ha lika värde som det andra 

arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer skall göras med 

beaktande av kriterier såsom kunskap och färdigheter, ansvar 

och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur skall 

särskilt arbetsförhållandena beaktas. Lag (2000:773). 
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Men vad är det, vad är arbete som är att betrakta som likvärdigt? Hur många 

år någon har studerat, hur många år någon har jobbat, om det sker via ett kontor 
eller på marken? Hur hårt det är fysiskt? Vad en har på sig, kostym eller inte, om 
en jobbar med pengar eller människor, vad bestäms som likvärdigt arbete och hur 
beaktas arbetsförhållanden? I jämställdhetslagen lyfts det faktum fram om att 
kvinnodominerande yrken har sämre status och därmed sämre lön. För att 
motverka detta vill då lagstiftarna att en jämförelse ska ske med ett annat arbete 
som är att betrakta som likvärdigt fast ett icke kvinnodominerat arbete. Hur görs 
denna jämförelse? Jag anser mig se ett tydligt antagande om olika arbeten som ses 
som mer värda än andra. Det är endast accepterat att jämföra två arbeten om det är 
inom samma samhällsklass. Det finns en både uttalad och samtidigt ett 
osynliggörande av klassystemet. Det uttalade och det som tas för givet är att några 
arbeten är värda mer, och därav inte går att jämföra med andra arbeten eller 
arbetsuppgifter. Det outtalade finns i att klass aldrig nämns uttryckligen, eller de 
som är välbetalde med de som är (enligt mig) underbetalda. Att det finns rika 
människor som tjänar på de andras människors arbeten. Acker beskriver hur 
jämförelse mellan arbeten endast får ske inom dessa och inte mellan klassgränser.  

 
 “Affirmative action intends to remove racial and gender barriers to entry into 

existing hierarchical positions; pay equity efforts compare male and sometimes 

white predominant jobs and other- than -white predominant jobs within 

organizational class levels, not across those levels”(Acker 2006, s. 457).  
 

I Falköpning och Bengtsfors kommuners jämställdhetsplaer refererade dessa 
till JämOs grundbok Jämställdhetsanalys av löner – steg för steg (2007) för att 
påvisa hur själva lönesättningen gick till och vad dem utgick ifrån. Denna 
grundbok är till för att underlätta för företag och kommuner att göra 
jämställdhetsplaner och göra lönesättningar och löneanalyser ur ett 
jämställdhetsperspektiv, där det ska kunna gå att jämföra kvinnor och mäns löner. 
JämO beskriver mer ingående än vad som går att finna i jämställdhetslagen hur 
det går att se på likvärdigt arbete och hur en ska finna vad som är ett likvärdigt 
arbete. Detta görs genom bland annat genom en tabell som dom skriver själva är 
mycket förenklad och uppbyggd kring fullkomligt påhittade värderingar. Jag anser 
dock att denna tabell säger en hel del om dem hierarkier och klasspositioner som 
jag velat belysa hur jämställdhetsplanerna är en del av att upprätthålla.  

 
”En sammantagen bedömning av kriterierna Kunskaper och färdigheter, Ansvar, 

Ansträngning och Arbetsförhållanden, synliggör om olika arbeten är likvärdiga 

baserat på kraven i arbetena. Två arbeten behöver alltså inte ha fått samma poäng på 

samma kriterium för att de ska betraktas som likvärdiga. I exemplet nedan gör vi en 

mycket förenklad och fullkomligt påhittad värdering av olika arbeten för att ge en 

visuell bild av hur det kan gå till. Stora arbetsgivare med många anställda och med 

många typer av befattningar/arbeten behöver ofta använda något slags 
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arbetsvärderingssystem, även om det inte krävs enligt jämställdhetslagen” (Jämo 

2007 s. 17 6)  
 
 
Värdering/bedömning av likvärdiga arbeten 
4 poäng = Mycket höga krav 
3 poäng = Höga krav 
2 poäng = Medelkrav 
1 poäng = Låga krav 
 

 
VÄRDERING/BEDÖMNING AV LIKVÄRDIGA ARBETEN FÖR 

FÖRETAGET FIKTIVA 
Arbete Kunskape

r & 
färdighet

er – 
som 

behövs för 
att utföra 
arbetet 

Ansvar – 
som 

arbetet 
kräver 

Ansträng
ning – 
psykisk 

eller fysik 
som 

arbetet 
kräver 

Arbetsför
-

hållanden 
– under 

vilka 
arbetet 
utförs 

Poäng-
summa 

Säljare 3 3 3 2 11 
Städare 1 1 2 2 6 

Sekreterar
e 

2 1 2 1 6 

Reperatör 2 1 2 3 8 
Reception 1 1 2 1 5 

Montör 2 1 3 2 8 
Lager 1 1 2 1 5 

Lab.perso
nal 

3 1 1 2 7 

Ingenjör 4 3 2 2 11 
Informatör 4 2 3 3 12 
Ekonom 3 4 3 2 12 
Chaufför 1 1 2 2 6 

Avdelning
schef 

4 4 4 4 16 

Arbetsledr
e 

4 4 3 2 13 
 

 
 

     

Jag finner det mycket intressant hur JämO väljer att beskriva och värdera 
dessa yrken och begrepp så som kunskap, ansvar ansträngning och 
arbetsförhållande. Det står ingenstans hur dessa begrepp ska tolkas, om det krävs 
utbildning eller inte. Den här tabellen ska figurerar som ett exempel på hur det går 
att värdera olika yrken för de som ska skriva och formulera jämställdhetsplaner. 
Tabellen visar oss återigen på hur det finns en vilja att kategorisera och hierarkiskt 
dela upp människor för att därefter värdera dom i olika lönekategorier och olika 
status kategorier. Jag undrar även hur det går att argumentera för de olika 
poängsystemen, hur är det ens möjligt att påstå att en avdelningschef har den 

                                                                                                                                                         
 
6 http://www.jamombud.se/docs/GrundbokJamstalldhetsanalysavloner.pdf 
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högsta poängen i fysisk och psykisk ansträngning medans en städare endast har 
två.  

Mulinari beskriver hur olika begrepp så som kunskap och arbeten är könade 
och rasifierade (Mulinari 2007). Detta tycker jag är väl synligt i denna tabell då de 
poster och positioner som överlag alltid har varit belägrade av vita män ses som 
de positioner som värderas högst. Det som anses vara viktiga och relevanta 
egenskaper, och som de sätter poäng ifrån, är de egenskaper som de personerna på 
maktpositioner förväntas ha, exempelvis ansvar. Ansvar är även något som 
ständigt återkommer i jämställdhetsplanerna och något som jag kommer att 
problematisera mer ingående senare. JämO fortsätter med att visa hur det går att 
rangordna yrken genom att arbetsgivaren får välja vilka egenskaper som är värda 
mest. Det som jag tycker är intressant i denna nästkommande tabell är hur 
hierarkin ökar än mer genom att JämO har valt att multiplicera de egenskaper som 
det var större skillnad mellan de olika yrkerna. Städare, lager och chaufför hade 
endast 1 poäng på kunskap och färdigheter liksom de endast hade fått 1 poäng på 
ansvar. I de två andra tabellerna multipliceras inga egenskaper och mellan dom 
tabellerna var siffrorna mer lika varandra. Så genom att endast multiplicera de två 
första poängen ökar skillnaderna mellan arbetes kategorierna anmärkningsvärt än 
vad som hade blivit fallet annars.      

 
”Arbetsgivare lägger tonvikten på olika arbetskrav beroende på inriktning och 

mål med verksamheten. Bestäm hur de fyra faktorerna ska viktas i förhållande till 

varandra för att bäst spegla företagets/organisationens värderingar. Vad är viktigast, 

lite mindre viktigt eller minst viktigt? Här i exemplet värderar Företaget Fiktiva 

Kunskaper och färdigheter som viktigast (poängsumma multipliceras med 3) och 

Ansvar som näst viktigast (poängsumma multipliceras med 2). Ansträngning och 

Arbetsförhållanden väger lika tungt” (JämO 2007, s. 18). 

 

 
VÄRDERING/BEDÖMNING AV LIKVÄRDIGA ARBETEN FÖR 
FÖRETAGET FIKTIVA 
Arbete Kunskape

r & 
färdighet

er – 
som 

behövs för 
att utföra 
arbetet 

Ansvar – 
som 

arbetet 
kräver 

Ansträng
ning – 
psykisk 

eller fysik 
som 

arbetet 
kräver 

Arbetsför
-

hållanden 
– under 

vilka  
arbetet  
utförs 

Poäng-
summa 
viktade 
poäng 

Säljare 3x3=9 3x2=6 3 2 20 
Städare 1x3=3 1x2=2 2 2 9 
Sekreterar
e 

2x3=6 1x2=2 2 1 11 

Reperatör 2x3=6 1x2=2 2 3 13 
Reception 1x3=3 1x2=2 2 1 8 
Montör 2x3=6 1x2=2 3 2 13 
Lager 1x3=3 1x2=2 2 1 8 
Lab.perso
nal 

3x3=9 1x2=2 1 2 14 

Ingenjör 4x3=12 3x2=6 2 2 22 
Informatör 4x3=12 2x2=4 3 3 22 
Ekonom 3x3=9 4x2=8 3 2 22 
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Chaufför 1x3=3 1x2=2 2 2 9 
Avdelning
schef 

4x3=12 4x2=8 4 4 28 

Arbetsleda
re 

4x3=12 4x2=8 3 2 25 

 
 
 
Något som har varit genomgående i min arbetsprocess är hur det går att 

legitimera att någon ska tjäna mer än någon annan och hur detta är möjligt inom 
diskursen för jämställdhet. Denna tabell syftar till att visa för arbetsgivaren hur en 
ska multiplicera de egenskaper som är viktiga för ens företag. Det som tabellen 
även visar oss är hur de värderingar och egenskaper som har fått de högsta 
poängen inom kunskaper och färdigheter samt ansvar är de egenskaper och poäng 
som ska multipliceras gånger två. De andra egenskaperna så som fysiks och 
psykisk ansträngning och arbetsförhållande är de yrken som brukar betraktas mer 
som arbetarklassyrken de som har haft högre poäng än de två föregående. Genom 
att multiplikation sker av på dessa egenskaper blir skillnaderna ännu större och på 
så vis görs ett försök att ännu en gång legitimera löneskillnader och klassystemet.  

 
  “Job classification systems describe job tasks and responsibilities and rank jobs 

hierarchically. Jobs are then assigned to wage categories with jobs of similar rank in 

the same wage category” (Acker 2006, s. 448).  

 
Eduards skriver i förbjuden handling hur kvinnor konstant måste eftersträva 

mannens, normens, villkor hur ””hela lönen” betyder ”lika hög lön som män”, 
”halva makten” att dela lika med män.” (Eduards 2002, s. 155). Det som skulle 
vara relevant att lägga till i denna problematik med syfte på likvärdigt arbete och 
det uppenbarliga osynliggörande men framförallt normgivande och beskrivande 
som självklart, är att hela lönen betyder lika hög lön som män inom samma 
samhälls klass, det går säkerligen även att se att människor som av andra inte 
definieras som svenska inte heller kan begära hela lönen. Det jag vill få fram är att 
lika otänkbart som det är för kvinnor att begära något annat än det som män inte 
redan har. Lika otänkbart är det i vårt samhälle att ifrågasätta vad arbete är värt 
och ifrågasätta hierarkierna i arbetslivet. Det finns en föreställning som 
återkommer i jämställdheten och det är att ledare och chefer inte ifrågasätts. 
Mannen är norm vilket Eduards och många andras arbeten, forskning och 
erfarenheter visar på. Att det finns normer kring att det ska finnas ett ledarskap 
och att det finns en norm och en uppenbar vilja att behålla löneskillnader.    
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4.2  ”Ledaren ska beordra, informera, kanske 
bestraffa och ge mandat”  

I artikeln utbrända eldsjälar om intersektionalitet och den (o)möjliga kritiken 
analyserar och undersöker författaren Lena Martinsson kring hur normen kring ett 
ledarskap befästs i jämställdhetsretoriken och arbetet. Martinsson undersöker med 
utgångspunkt i skolan hur det allt mer läggs fokus på olika 
diskrimineringsgrunder i dylika handlingsplaner men hur frågan om klass och 
ekonomiska processer helt tycks ha försvunnit i handlingsplaner och diskussioner 
kring olika diskrimineringsgrunder (Martinsson 2007, s.67, 73).  

Martinsson visar på hur arbetet organiseras och hur förändringsmöjligheter 
endast yttrar sig då dessa sker ovanifrån. Detta genom den starka diskursen och 
normen kring att förändrings arbetet ska komma uppifrån från en given ledare, 
som då även befäster vilka som har tillgång till att få göra sin röst hörd. 

 
”Lösningen på eldsjälsfrågan blir inte att göra frågan mer politisk och mana till 

kollektivt engagemang. Istället görs frågan till organisatorisk och praktisk. Ledaren 

ska beordra, informera, kanske bestraffa och ge mandat”(Martinsson 2007, s. 73).  

 

 I de jämställdhetsplaner jag har analyserat är det förvaltningschefen som är 
ansvarig för jämställdhetsplanerna och cheferna på verksamheterna som ska 
applicera jämställdhetsarbetet. 

 
Förvaltningschefen ansvarar för att ett aktivt jämställdhetsarbete bedrivs i 

förvaltningen och att de aktiva åtgärderna som listas i jämställdhetsplanen 

genomförs i förvaltningen. I verksamheten är varje chef ansvarig för att 

jämställdhetsarbetet fullföljs i samverkan med de fackliga representanterna. 

(Falköping kommun, s. 3) 

 

 Det står även i jämställdhetslagen att det är arbetsgivarens ansvar att 
jämställdhetsarbetet bedrivs. Med hjälp av Martinssons artikel och undersökning 
tycks det även inom jämställdhetsplanerna finnas och skapas en norm kring en 
ledare. Genom det ansvaret som finns på att det är arbetsgivaren som ska ha hand 
om jämställdhetsarbetet utformas även ett uppifrån perspektiv som omöjliggör för 
att förändra strukturer underifrån. 

 
Varje chef ansvarar för att jämställdhetsarbetet ständigt fortgår. Det innebär att 

varje enhet skall följa den fastställda jämställdhetsplanen och även utvärdera detta 

arbete. Att detta arbete sker tillses av cheferna som också ansvar för att 

medarbetarna får den informationen som krävs (Bengtsfors kommun, s. 2). 

 

 Jag anser att det är problematiskt att förändringen ska ske uppifrån och ner 
och att ledaren ska komma med den rätta informationen och säga till de anställda 
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att detta är rätt och fel. Acker beskriver hur klass blir osynligt i normen kring ett 
ledarskap.    

 
”Class also tends to be invisible. It is hidden by talk of management, leadership, 

or supervision among manegers and those who write and teach about organizations 

from a management perspective. Workers in lower-level, nonmanagement positions 

may be very conscious of inequalities, although they might not identify these 

inequities as related to class” (Acker 2006, s. 452). 

 

Hur ledarskapet och normen kring att information ska komma uppifrån och 
ner går även enligt mig att ses som ett sätt att kontrollera arbetskraften. Mulinari 
beskriver hur kontroller och övervakning syftar till att upprätthålla den sociala 
ordningen inte endast den ekonomiska (Mulinari 2007, s. 49). Genom att cheferna 
har ansvar för jämställdhetsarbetet sker en sorts av kontroll över vad som 
ifrågasätts och vilka det är som får ifrågasätta, informera och beordra.  Det blir 
även ett sätt att legitimera ojämlika villkor eftersom ansvaret att sköta exempelvis 
jämställdhetsplanerna kan komma att användas som argument för löneskillnader 
då villkoren är så pass otydligt formulerade i jämställdhetslagen.  

 
”Organizational controls are, in the first instance, class controls, directed at 

maintaining the power of managers, ensuring that employees act to further the 

organization's goals, and getting workers to accept the system of inequality. 

Gendered and racialized assumptions and expectations are implemented. Controls 

are made possible by hierarchical organizational power, but they also draw on power 

derived from hierarchical gender and race relations. They are diverse and complex, 

and they impede changes in inequality regimes”(Acker 2006, s. 454). 

 

Normen kring ett ledarskap och en chef som ska beordra och informera och 
framför allt ha ansvar. Det går att fråga sig vad detta ansvar betyder? Ansvar att se 
så att andra människor utför sitt jobb, eller vad? Acker menar att ojämlikhet är 
legitim på grund av fokuseringen på och glorifiering av individualitet och 
konkurrans. ”inequality becomes a sign of success for those who win” (Acker 
2006, s. 459).  Det gör att normen om ett ledarskap legitimerar tron på en individ. 
En individ som har ansvar och förtjänar det. Tron på att det är upp till varje 
individ att skapa sina egna förutsättningar och möjligheterna till ”klassresor” gör 
att själva klassystemet endast är upp till var och en att klättra så mycket som den 
förtjänar och därmed görs klasspositionen till sitt eget ansvar (de los Reyes, 
Mulinari 2005, s. 40).  Individualitetens motto omöjliggör som Martinsson var 
inne på tidigare för människor att organisera sig och förändra jämställdhetsarbetet 
underifrån. Det gör det även svårare för människor att tillsammans skapa den 
förändring.    

Hur det individuella synsättet även präglar jämställdhetsplanerna är 
osynliggörandet av det strukturella. Visserligen är jämställdhetsplanernas syfte att 
framför allt förbättra kvinnors villkor. Men ingen av jämställdhetsplanerna 
nämner begrepp så som sexism eller könsmaktordning istället nämns begrepp så 
som ett jämställdhetsperspektiv. Vad detta kan få får konsekvenser är att 
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relationerna mellan människor glöms bort och hur det i dessa relationer 
konstrueras kön samt hur samhället bygger på strukturella förtryck som gynnar 
vissa.  

 

4.3 Vilka kvinnor, vilka män? 

Jämställdhetsplanerna och lagen skriver och handlar om män och kvinnor.  
Vilka är då dessa män och kvinnor och vad kan det få för konsekvenser av den 
tydliga uppdelningen mellan just män och kvinnor som har framställts som 
självklar och oproblematiserad i mitt material. I Vad är queer av Ambjörnsson 
(2006) analyseras vad jämställdhetspolitikens fokusering på män och kvinnor kan 
få för konsekvenser, Ambjörnsson lyfter fram att det finns tendenser inom 
jämställdhetsarbetet att kvinnor och män är annorlunda, samtidigt som det är 
viktigt att kartlägga maktskillnader och möjligheter och försöka se vilka det är 
som tjänar på denna ojämlika struktur så befästs och återskapas samtidigt 
kategorierna män och kvinnor som två separata kön, därför kan 
jämställdhetsarbetet motverka sitt syfte (Ambjörnsson 2006, s. 143-144).   

Fokuseringen på män och kvinnor utesluter de människor som inte definierar 
sig som varken man eller kvinna. Det ger heller inte människor friheten eller 
möjligheten till att definiera sig som något annat eller snarare någon annan.  
Att endast tala om män och kvinnor och jämställdhet mellan dem gör att andra 
maktstrukturer helt hamnar i skymundan. Rasism och homofobi osynliggörs i mitt 
material. Klass är som jag tidigare nämnt betydligt lättare att se i 
jämställdhetsplanerna och i lagen. Eftersom rasismen hänger samman med 
klassystemet och den kapitalistiska värld vi lever i blir den synlig genom det. Så 
som arbetet idag är uppbyggt är att vissa jobbar åt andras vinning för att kunna 
överleva medans de som äger företaget är de som tjänar pengar. Denna 
exploatering sker på många olika plan, dels lokalt men även internationellt av 
storföretag från västvärlden som har billig arbetskraft i tredje världen (Jacobson 
2006, s. 168).  Återigen så anser jag det viktigt att belysa Mulinaris analys över 
hur egenskaper och arbeten är rasifierade. Detta gör att det finns vissa 
förväntningar på exempelvis vilka jobb en person som inte definieras som svensk 
ska ha men även också en föreställning om vilka egenskaper.  

 
”På ett liknande sätt har Richard Jenkins (1986) visat på hur skicklighet och 

kompetens rasifieras vid rekrytering, det vill säga hur föreställningar om rasifierade 

egenskaper knyts till olika arbetsuppgifter och yrken. Dessa författare synliggör att 

vad som uppfattas som kunskap (och kvalifikation) eller som smutsigt, tungt och 

krävande arbete definieras inom sociohistoriska och kulturella ramar där kön (och 

andra sociala relationer) är centrala för definitionen. Arbetsprocessen reproducerar 

inte enbart klassrelationerna utan är också en process som skapar bekönade och 

rasifierade ojämlikheter.” (Mulinari 2007, s. 50).  



 

 22 

 Två av de fyra kommuners jämställdhetsplan som jag analyserat tar upp olika 
maktstrukturer. Detta sker dels genom en redovisning om vad som är jämställdhet 
och vad som är jämlikhet.  

 
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter att  

Ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende 

Vårda hem och barn 

Delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhället  

 

Jämlikhet avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i 

samhället och utgår från att alla människor har lika värde oavsett kön, ras, religion, 

sexuell läggning, social tillhörighet m.m. Jämställdhet är en av de allra viktigaste 

jämlikhetsfrågorna (Falköping kommun, s. 2).  

 

Dessa meningar visar på att de är uppmärksammade på olika förtrycks och 
maktpositioner. Dock visar sista meningen att samverkan hur olika kategorier 
värderas och även adderas och påverkar relationen mellan kvinnor och män inte 
sammankopplas. Att det finns en vilja att endast vilja se jämställdhet separerat 
från andra faktorer och maktstrukturer och att det är något som behövs behandlas 
för sig självt. Det finns igen problematik kring att kvinnor kan förtrycka kvinnor 
eller män förtrycka män. Bengtfors skriver om hur ingen diskriminering är 
tillåten. 

 
Personer med olika etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning samt funktionshinder skall ha samma möjlighet att söka lediga 

platser inom Bengtsfors kommun (Bengtsfors, s. 8).  

 

Först låter detta mycket bra men vid en närmare undersökning går det att fråga 
sig vad som egentligen står här. Personer med olika etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning samt funktionshinder skall ha samma 
möjlighet att söka lediga platser inom Bengtsfors kommun. Samma möjlighet som 
vem/vilka? Inom alla de nämnda eller är det kanske så att personer med olika, 
som även brukar betecknas som annan, annan sexuell läggning än den 
heterosexuella som ett exempel (Ambjörnsson 2006). Att de personer som utgör 
normen inte särskilt ofta behöver se sin norm, liksom män inte ses som kön på 
samma sätt som kvinnor anses ha ett kön. Likaväl finns det tendenser till att 
etnicitet är något som ”de som inte är svenskar har” istället för att se hur etnicitet 
är inplacerat och hierarkiskt systematiserat där vissa utgör normen och har 
privilegierum. Det är viktigt att uppmärksamma alla sexuella identiteter för att 
synliggöra normen och hur dessa normer ständigt sker i ett upprätthållande av den 
avvikande. Hur etnicitet konstrueras genom en norm kring en oproblematiserad 
svenskhet som inte ser sina fördelar eller upprätthållande av Den Andra eller 
annan etnicitet. Annenhet konstrueras genom att framställa Den Andra som 
avvikande (de los Reyes, Mulinari 2005, s. 55).    
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Något som även går att se i materialet är att när det talas om kvinnor och män 
så förväntas dessa grupper vara enhetliga i och med att gruppen kvinnor och 
gruppen män står oproblematiserade så blir det som om alla dessa kvinnor och 
män har samma intressen och möjligheter i ”sin grupp”. 

 
 ”Kvinnors fundamentala motsättningar är inte alltid primärt kopplade till kön 

eftersom kvinnor och män aldrig är bara kvinnor och män i förhållande till makt 

utan samtidigt är placerade i klass- och rasmässiga hierarkier”(de los Reyes, 

Mulinari, s. 41 2005). 

 

 Därav är det inte särskilt mycket till hjälp för att förhindra olika 
maktstrukturer om en bara raddar upp olika kategorier utan att se hur dessa är 
invävda i sin position inte bara som man utan även som definierat ”svensk”. I 
artikeln ”Vems jämställdhet driver vi i Sverige” för artikelförfattaren samma 
resonemang att det inte endast går att tala om en könsegregerad arbetsmarknad 
utan vi även måste tala och problematisera om det faktum att det finns etniska och 
könsmässiga hierarkier.   

 
”Högst upp på skalan finns de vita, medelålders männen, följda av sina vita 

kvinnor. Därefter återfinns mannen med annan etnisk bakgrund än svensk och 

slutligen kvinnan med annan etnisk bakgrund än svensk”(Joelsson 20037).  

 

Det som inte finns med i jämställdhetsplanerna är hur vithetsnormen begränsar 
och förtrycker människor, och hur arbeten då inte endast är kvinnodominerande 
de är även segregerad utifrån etnicitet.    

Hur mannen är norm går även att utläsa i materialet, när en jämställdhetsplan 
skriver om hur kvinnodominerande ska jämföras med yrken som är 
ickekvinnodominerande yrken framställs det som om kvinnan är problemet och att 
det är hon som ska ändra på sig. 

 
grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses 

vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att 

betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara 

kvinnodominerat (Ulricehamns kommun, s. 10-11).  

 
 Eduards menar att mannen är normen likaväl hans rättigheter och att det är 

kvinnan som ska anpassa sig och inte kräva något som män inte redan har eller 
något där utöver (Eduards 2002, s. 153). Genom att exempelvis skriva 
mansdominerande, framgår männens roll tydligare och blir även delaktiga och 
involverade . Det skulle vara intressant att se hur vithetsnormen skulle kunna 
framställas som vithetsdominerat, för att synliggöra normen kring ”vithet”.  

                                                                                                                                                         
 
7 http://www.yelah.net/articles/analys030509' 
 



 

 24 

4.4 Vad uppnår vi när jämställdheten är uppnådd? 

 Jag tycker att det vore intressant att diskutera, ur ett spekulativt synsätt, då det 
inte går att visa belägg för vad som skulle ske om jämställdhetsplanerna blev 
uppnådda, jag har inget material eller ”bevis” men det går att spekulerar om det 
överhuvudtaget skulle förändra särskilt mycket utifrån ett queert 
anarkafeministiskt och intersektionellt perspektiv. Vad uppnår vi när 
jämställdhetsplanen är uppnådd?  

Utifrån vad jag har analyserat och vad jämställdhetsplanerna eftersträvar 
skulle alltså män och kvinnor ha samma löner inom likvärdiga arbeten. När 
jämställdhetsplanen är uppnådd skulle alltså klassystemet kvarstå. Likaväl skulle 
kategorierna man och kvinna finnas kvar. Det skulle även, så som mitt material 
har visat, finnas kvar ett antagande om män och kvinnor som enhetliga grupper 
utan andra maktstrukturer inom dessa. Rasismen är alltså också kvar. Antagandet 
om att de allra flesta är heterosexuella skulle inte försvunnit, då mitt material 
överhuvudtaget inte problematiserar heteronormativiteten. Denna osynlighet 
tycker jag styrker antagandet om att heterosexualiteten tas för given. Sättet att 
organisera sig och förändra strukturer skulle, om det som de jämställdhetsplanerna 
jag analyserade uppfylldes, kräva en ledare och en chef som skulle ha ansvaret. 
Det hierarkiskt formade arbetet där någon står över någon annan och vilka det är 
som har tillgång till att förändra och driva det som dom tycker är viktigt hade inte 
förändrats. Alltså det som hade förändrats om det mot all förmodan skulle ske 
skulle endast gynna ett fåtal, visserligen skulle det göra stor skillnad för dom 
personerna. Men detta tycker inte jag är tillräckligt då jag anser att vi behöver och 
ska kämpa för alla.   Det är enligt mig en paradox och en egentlig omöjlighet att 
prata om diskriminering och skriva planer för att motverka dessa om inte själva 
klassystemet och orättvisorna som dessa innebär är ifrågasatta.  

Kritiken som jag har fört fram mot jämställdhetslagen och 
jämställdhetsplanerna och om denna kritik skulle tas på allvar, skulle det innebära 
en omställning av samhällets system. Jag anser dock att vi inte ska vara för rädda 
för att ställa krav, och att det är viktigt att aldrig nöja sig med sina små rättigheter. 
Samtidigt som dessa självklart är segrar så tror jag att det finns en stor poäng i att 
ifrågasätta hela systemet som bygger på ojämnlikhet mellan människor. Och om 
vi inte ifrågasätter hela systemet och hur dessa olika maktstrukturer hör samman 
så är det alltid de personerna som utgör normen som är de som får möjlighet att gå 
fram på andras bekostnad.   

4.5 Fortsatt Forskning 

Nu när jag har förkastat jämställdhetsplanernas innehåll och syfte vore det 
intressant att forska vidare kring möjliga alternativ. Hur skulle kampen om 
förändring mot strukturella förtryck organiseras? Hur skulle alternativa planer 
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kunna se ut? Det vore roligt att undersöka och forska om direkt demokrati och 
arbetsplatser där det förs en aktiv kamp mot hierarkier för att visa att det finns 
möjligheter och alternativ att det inte alltid måste se ut som det gjort utan att det är 
viktigt at vi ställer krav och vågar gå utanför ramarna för det som är för extremt 
och framställs som omöjligt    
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5 Slutsatser  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och analysera jämställdhet 
genom att analysera jämställdhetslagen och fyra olika jämställdhetsplaner från 
fyra olika kommuner. Och med hjälp av en kritisk diskursanalys försöka svara på   
min frågeställning som är: 

 
Vilka normer och värderingar går det att urskilja i jämställdhetsplanerna och 

jämställdhetslagen? Hur är dessa värderingar och normer kopplade till kön, klass, 
etnicitet och sexualitet?     

 
Det som förvånade mig mest samtidigt som jag finner det självklart i och med 

att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle var ändå den enighet som tycks råda kring 
likvärdigt arbetet. Både jämställdhetslagen och jämställdhetsplanerna utgår från 
att män och kvinnor inom samma eller likvärdigt arbete ska ha samma lön, vilket 
inte problematiserades närmre. Däremot refererade de till JämOs grundbok, en 
jämställdhetsanalys av löner- steg för steg, som två av kommunerna använde sig 
av i lönesättningen. Där fann jag ett nytt material, som genom värderingstabeller 
försökte förklara och legitimera löneskillnader och hierarkier inom arbetet. Detta 
material styrkte det faktum att jämställdhetsplanerna är en del av att upprätthålla 
det kapitalistiska och hierarkiska samhället som vi lever i. Detta gjordes genom att 
värdera olika begrepp och sätta olika poäng (ett till fyra) beroende på; kunskap, 
ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden och hur hårda dessa krav var på 
vardera begrepp. Avdelningschefen fick högsta poäng på alla kategorier medans 
städaren fick ett poäng på kunskap, ett poäng på ansvar två poäng på ansträngning 
och två poäng på arbetsförhållande. Jag finner det intressant att detta sker inom 
den offentliga sektorn som ofta brukar framställas som ”den goda” i förhållande 
till privata företag. Detta styrker anarkafeminismens ståndpunkt att staten och 
kapitalet är beroende av varandra. Och hur staten knappast är intresserad av att 
ifrågasätta klasskillnader.  Hur egenskaper värderas går med hjälp av Mulinaris 
avhandling, som påvisar hur egenskaper och kunskaper är könade och rasifierade, 
att kopplas samman med vad som ansågs vara kunskap och ansträngning och hur 
de positioner som genom tiderna varit belägrade av vita män ansågs vara de 
egenskaper som var värda att få högst poäng i värderingstabellerna.  

Det finns en norm och ett upprätthållande av en given ledare och chef som ska 
ansvara för jämställdhetsarbetet. Detta i sin tur legitimerar klasspositioner och hur 
olika yrken värderas då ansvar är något som framställs som en grund för att ha 
högre lön. Så sammanfattningsvis får chef och ledar normen följande 
konsekvenser, ett upprätthållande av ett hierarkiskt system där fokus är på att en 
individ ska ansvara och förändra. Detta ansvar legitimerar samtidigt positionen 
och döljer klass bakom pratet om ledarskap. Sättet att förändra sker ovanifrån och 



 

 27 

försvårar för andra sätt att förändra strukturer. I ledar normen finns det även 
invävda egenskaper som hör samman med hur olika egenskaper är könade och 
rasifierade.  

Inte i någon av jämställdhetslagen eller planerna som jag analyserat ifrågasätts 
kön. Det förutsätts finnas en man och en kvinna. Två av jämställdhetsplanerna 
pratar om andra maktstrukturer såsom etnicitet och sexualitet. Men utan att ge 
någon anledning till varför det är så, framgår det tydligt att jämställdhet är den 
viktigaste frågan enligt Falköpingskommuns plan.  Inte heller det faktum att det 
kan finnas många olika maktstrukturer samtidigt och mellan varandra, samt hur 
dessa ”andra” maktstrukturer också konstruerar och förväntas ha en viss identitet 
eller roll. När en kommun var emot all diskriminering och skulle se till att alla 
hade samma möjligheter att ansöka arbeten, framställdes de olika diskriminerings 
grunderna som de som avvek från normen. Sexuell läggning var allt annat än den 
förutsatta heterosexualiteten och etnicitet är något som andra har, inte vi. Detta 
tycker jag återigen visar på hur det finns en norm kring ”Svenskhet” och 
heterosexualitet och allt annat framställs som avvikande och ifrågasätter inte sin 
position eller hur denna konstruerade ”Svenskhet” har en priviligerad position och 
ett företräde.   

Det som jag anser vara viktigt är att jämställdhetsplanerna utgår ifrån ett icke 
problematiserade klassystem som skrivs av dem som sitter högst upp. Jag tycker 
att det är dags att vi inte endast ifrågasätter kön som konstruktion utan även 
belyser hur klassystemet legitimeras och ses som något normativt. Det är även 
enligt mig dags att ifrågasätta de normer och värderingar som styr över hur arbetet 
kategoriseras och hierarkiseras uppifrån och ner, och att vi vågar kräva något 
annat. Att vi feminister måste kunna gå samman inte efter ett kön utan efter att vi 
inte tror på en över och underordning.          
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