
  
Viktig statlig institution eller 

“mensmyndighet”? 
En diskursanalys av debatten om Jämställdhetsmyndigheten 

 
 

Lunds Universitet 

Genusvetenskapliga Institutionen 

GNVK02 

Författare: Vilma Nyberg 

Handledare: Terese Anving 

28 maj 2019 

 



Abstract 
 

The following thesis discusses a recent debate that occurred in Sweden regarding gender             

equality. In the beginning of 2018, a new agency was founded - The Swedish Gender Equality                

Agency. However, less than a year later, the agency was threatened to be shut-down when two                

right-wing parties proposed a budget where the funding for the agency was retracted. This started               

an interesting debate in Sweden, regarding if the agency should be allowed to continue its work                

and further on, how gender equality is best achieved. The purpose of this thesis is to examine the                  

debate through discourse analysis, in order to discover different meanings that the term gender              

equality can be filled with. 

 

During the analysis of this debate, five major discursive themes were identified: consensus and              

controversy regarding gender equality; a collective agency - the solution or the problem?;             

unnecessary gender equality work; Sweden as a gender equal country and; gender equality for              

“the others”. The conclusions being drawn in the following thesis are; that the term gender               

equality has been watered down in meaning, that debates regarding gender equality often follow              

normative constructions and that Sweden’s feminist government might be questioned for who            

their politics are beneficial for.  

 

Nyckelord: Jämställdhet, Jämställdhetsmyndigheten, Tom beteckning, Diskurs, What’s the        

problem represented to be 

 

Key words: Gender equality, The Swedish Gender Equality Agency, Empty signifier, Discourse,            

What’s the problem represented to be  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

 

De vill gärna framställa allt som har med kvinnors rättigheter att göra som något onödigt och                

rentav löjeväckande, trots att det rör sig om halva befolkningen. Det är i denna diskurs som det                 

blir möjligt att för dem att helt och hållet montera ned en myndighet som jobbar med en av de                   

största rättvisefrågorna som finns i samhället (fannyarsinoe 2018-12-16). 

 

Under hösten 2018 läste jag min femte termin på kandidatprogrammet i genusvetenskap vid             

Lunds Universitet. I september 2018 var det riksdagsval i Sverige, och efter det följde en lång                

och svår regeringsbildningsprocess. I december röstade riksdagen igenom Moderaterna och          

Kristdemokraternas budget, där det föreslogs en nedläggning av den nygrundade          

Jämställdhetsmyndigheten (TT 2018). Detta kan ses som ett tecken på en konservativ            

motreaktion på den feministiska rörelsen i Sverige. Exempel på vidare tecken är under             

valrörelsen 2018 när Ebba Busch Thor reagerade på regeringen Löfvens förslag på hur förskolor              

ska arbeta med jämställdhet genom att kalla förslagen för “genusflum” (SVT 2018-08-22). Som             

blivande genusvetare, och som feminist, betraktar jag den politiska utvecklingen med oro och             

frustration. Jag gick in på instagram och läste texten kontot fannyarsinoe har publicerat (citatet              

ovan) och ser hur hon riktar skarp kritik mot det politiska beslutet att lägga ner myndigheten. I                 

samband med diskussionen om nedläggningen av Jämställdhetsmyndigheten och debatten som          

följer efter föds dels en vilja till förändring hos mig, och dels en idé till en kandidatuppsats. I                  

följande text kommer produkten av min idé.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Jag kommer att, med utgångspunkt i ovan nämnda debatt, utföra en diskursanalys av argumenten              

för respektive mot nedläggningen av Jämställdhetsmyndigheten. Jag vill undersöka         
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argumentationen kring hur jämställdhetsarbete ska bedrivas, för att vidare kunna undersöka           

vilken betydelse begreppet jämställdhet fylls med. Min utgångspunkt är att det i debatten om              

Jämställdhetsmyndigheten kan utläsas ett meningsfyllande av jämställdhetsbegreppet, och att den          

mening begreppet fylls med i sin tur kommer att påverka åsikter kring vad jämställdhet är och                

hur det ska uppnås. “Jag menar också att ‘görandet’ av jämställdhet bör betraktas som en central                

princip i ‘görandet’ av kön och att jämställdhetspolitik därför är ett intressant politikområde att              

studera för att förstå hur kön konstrueras.” skriver Rönnblom och detta tankesätt kommer min              

uppsats att ta avstamp i (2011, s. 36). Det diskursiva skapandet av vad jämställdhet innebär               

kommer att få konsekvenser för hur jämställdhetspolitiska beslut fattas. 

 

Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby menar att “strukturellt         

jämställdhetsarbete alltid möter motstånd”, och att det är därför Moderaterna och           

Kristdemokraterna föreslog en nedläggning av myndigheten i sin budget (2018-12-10). Detta           

tyder på att det finns vitt skilda uppfattningar om vad jämställdhet är och hur det ska uppnås. Jag                  

vill undersöka diskrepansen mellan konsensus och konflikter kopplade till jämställdhetsarbete          

och jämställdhetsbegreppet. Debatten om Jämställdhetsmyndigheten är relevant att använda för          

att undersöka detta eftersom den utspelade sig för mindre än ett halvår sedan och gav upphov till                 

skilda åsikter om vad jämställdhet är och hur det därmed ska “göras”.  

 

Detta kommer att undersökas utifrån följande forskningsfrågor: 

- Hur ser diskursen kring den eventuella nedläggningen av Jämställdhetsmyndigheten ut? 

- Vilken betydelse ges den tomma beteckningen jämställdhet i debatten om          

Jämställdhetsmyndigheten? 

- Hur påverkar problemformuleringar om jämställdhet hur jämställdhetsarbete       

prioriteras? 
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1.3 Bakgrund 

 

I oktober 2017 utfärdade regeringen en förordning med instruktioner för          

Jämställdhetsmyndigheten. I förordningen preciserades bland annat myndighetens uppgifter. Det         

fastslogs att “Jämställdhetsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor som rör         

jämställdhetspolitiken.” (SFS 2017:937, s. 1). Myndighetens uppgifter är exempelvis att stötta           

jämställdhetsarbetet vid andra myndigheter, följa och analysera jämställdhetspolitiska mål,         

förebygga mäns våld mot kvinnor, hedersförtryck och människohandel samt arbeta med           

jämställdhetsintegrering. Förordningen trädde i kraft 1 januari 2018 (SFS 2017:937, s. 3).  

 

I skrivelsen Makt mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid redogjorde              

regeringen för den jämställdhetspolitiska utvecklingen under de senaste åren och nya mål för             

framtiden. Regeringen presenterade även syftet bakom att inrätta en särskild myndighet som            

arbetar med jämställdhet. Motivering bakom myndighetens arbete lyder enligt följande: “Det           

bedöms bidra till ett mindre fragmentiserat arbete, förbättrad samordning, effektivitet och ett            

starkare genomslag för regeringens jämställdhetspolitik.” (2016/17:10, s. 1). Regeringen tillsatte          

2014 en utredning av effektiviteten av jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsmålen har sedan          

formulerats utifrån utredningens resultat (2016/17: 10, s. 7). När skrivelsen släpptes utgick            

jämställdhetspolitiken i Sverige från fyra delmålsområden; “makt och inflytande, ekonomisk          

jämställdhet, obetalt hem- och omsorgsarbete och mäns våld mot kvinnor ska upphöra”            

(2016/17: 10, s. 8) . En viktig slutsats som gick att dra utifrån utredningen lyder enligt följande:                1

“De jämställdhetspolitiska målen är långt ifrån uppnådda – kvinnor och män har ännu inte              

samma makt att forma samhället och sina egna liv.” (2016/17: 10, s. 8). 

 

Eftersom målen inte är uppnådda kom utredningen fram till att det behövs förändring i form av                

nationell samordning för att sträva mot att nå målen. Därför föreslog utredningen instiftandet av              

en myndighet med samlad expertis om jämställdhetsfrågor - Jämställdhetsmyndigheten         

1 Numera arbetar regeringen enligt sex jämställdhetspolitiska delmål (regeringen 2017).  
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(2016/17: 10, s. 94). Utredningen diskuterade alternativ till att införa en samlad myndighet, men              

slutsatsen blev att det troligtvis skulle splittra och försvåra jämställdhetsarbetet. En majoritet av             

remissinstanserna var positiva till eller invände inte mot förslaget att införa en ny myndighet              

(2016/17: 10, s. 97). Argumenten mot införandet av en ny myndighet var exempelvis att              

förslaget inte är tillräckligt underbyggt av utredning och att alternativa lösningar inte har             

undersökts tillräckligt noggrant. Regeringens skäl för införandet av Jämställdhetsmyndigheten         

var att det jämställdhetspolitiska arbetet har utvecklats avsevärt de senaste 10 åren, som följd av               

ökade resurser. Det som dock fattades var en samlad förvaltning för att effektivt kunna bedriva               

jämställdhetsarbete (2016/17: 10, s. 98). I december 2016 beslutades det, baserat på ovan             

nämnda utredning, att en Jämställdhetsmyndighet skulle inrättas (2016:108). I         

kommittédirektivet uppgavs det att en särskild utredare skulle få i uppdrag att bilda en ny               

myndighet med målet arbeta koncentrerat enligt de jämställdhetspolitiska målen. Detta skulle ske            

med målet att Jämställdhetsmyndigheten skulle kunna påbörja bedrivandet av sin verksamhet           

den 1 januari 2018 (2016:108, s. 1).  
 

I september 2018 var det riksdagsval i Sverige. Resultatet blev att inget av de traditionella               

blocken fick majoritet i riksdagen, vilket ledde till en lång process av regeringsbildning             

(Valmyndigheten 2019). Den 12 december röstade riksdagen igenom Moderaterna och          

Kristdemokraternas budget (Riksdagen 2018). I budgeten fanns besked om att          

Jämställdhetsmyndigheten skulle få ett år på sig att avveckla verksamheten, för att sedan lägga              

ner (SVT 2018-12-12). I kölvattnet av M- och KD-budgeten uppstod en intressant debatt om              

myndighetens fortsatta verksamhet. När sedan Stefan Löfvén röstades fram som statsminister i            

riksdagen och Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering beslutade de att fortsätta           

bedriva Jämställdhetsmyndighetens verksamhet (SVT 2019). Miljöpartiets talesperson i        

jämställdhetsfrågor, Annika Hirvonen Falk, uttrycker följande åsikt om Moderaterna och          

Kristdemokraternas beslut att lägga ner myndigheten: “Tycker man inte att jämställdhet är viktigt             

kan man krascha det arbetet med gott samvete.” (SvD 2019-01-11). Med utgångspunkt i denna              

bakgrund kommer det att utföras en analys av debatten som följde. 
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2. Forskningsöversikt 

 
Nedan kommer ett relevant urval av det befintliga forskningsfältet att presenteras. Forskningen            

kommer att delas in utifrån två olika teman; forskning som diskuterar diskurser kring             

jämställdhet och forskning som resonerar kring motstånd mot jämställdhetsarbete. Det första           

temat diskuterar jämställdhet på en strukturell samhällsnivå, medan det andra temat resonerar            

kring jämställdhet på en organisatorisk nivå. Urvalet är relevant eftersom det ger en bred insyn i                

tidigare forskning som dels diskuterar betydelse som jämställdhetsbegreppet fylls med, och dels            

diskuterar det motstånd som jämställdhetsarbete ofta möter, delvis beroende på olika åsikter om             

vad jämställdhet är. Forskningsöversikten syftar till att ge förståelse för forskning som redan är              

gjord på ämnesområdet, och kan därmed användas för att ge en bild av hur det befintliga                

ämnesområdet ser ut. Denna uppsats kommer att ta avstamp i befintlig forskning för att få insyn i                 

hur diskurser kring jämställdhet och motstånd mot jämställdhetsarbete kan påverka nutida           

diskurser om jämställdhet, med utgångspunkt i debatten om Jämställdhetsmyndigheten. 

2.1 Diskurs kring jämställdhet 

 

I följande text kommer forskning som resonerar kring diskurser om jämställdhet att presenteras.             

Den första relevanta forskning som ska diskuteras är Katharina Tollins statsvetenskapliga           

avhandling Sida vid sida - En studie av jämställdhetspolitikens genealogi 1971-2006.           

Avhandlingen analyserar riksdagsdebatter under 35 år för att kunna se hur diskursen kring             

jämställdhetspolitik har förändrats (Tollin 2011, s. 10-11). Tollin gör detta utifrån antagandet att             

synen på jämställdhet beror på maktutövning och meningsgivande via temporära diskurser           

(2011, s. 17). “Den nya tiden kännetecknas av att maktskillnaderna mellan kvinnor och män              

består, samtidigt som det sedan drygt 40 år tillbaka råder politiskt enighet om att jämställdhet ska                

införas.” skriver Tollin (2011, s. 6). Detta är en intressant betraktelse i koppling till debatten om                

Jämställdhetsmyndigheten och nutida diskurser kring jämställdhet som samhällsideal. Vidare         

7 



drar Tollin slutsatsen att den socialdemokratiska jämställdhetsdiskursen successivt har förändrats          

för passa in i en allt mer nyliberal samhällskontext (2011, s. 161). Tollins forskning kommer att                

användas för att ge en bild av hur den jämställdhetspolitiska diskursen har förändrats under de               

senaste 50 åren och hur det kan påverka den rådande diskursen. 

 

Vidare forskning som har gjorts inom ämnesområdet är den sociologiska avhandlingen           

Könspolitik på gränsen - Debatterna om varannan damernas och Thamprofessurerna av Maria            

Törnqvist. Avhandlingen diskuterar det svenska samhällets dubbla inställning till jämställdhet          

och feminism. Törnqvist menar att det dels råder bred konsensus om att jämställdhet är viktigt,               

och dels förekommer stark kritik mot jämställdhetspolitikens betydelse (2006, s. 9). För att             

belysa detta fenomen har hon valt att göra en diskursanalys av två debatter som kretsar runt två                 

kontroversiella ämnen i svensk politik; kvotering och positiv särbehandling (Törnqvist 2006, s.            

9). Hon motiverar valet av debatter med att de befinner sig på gränsen av den könspolitik som                 

det i stort sett råder konsensus om (Törnqvist 2006, s. 10). En analys av debatterna kan alltså                 

tydliggöra svensk könspolitiks gränser och villkor (Törnqvist 2006, s. 19). Avhandlingen           

kommer bland annat fram till att snarlika könspolitiska händelser kan få väldigt olika utfall i               

debatter beroende på kontextuella omständigheter (Törnqvist 2006, s. 193). Törnqvists forskning           

kan användas för att visa på den konsensus och kontrovers som råder kring jämställdhet, och hur                

det kan få väsentligt olika utfall vid jämställdhetsarbete. 

 

Ytterligare forskning som har utförts inom ämnesområdet är artikeln “Gender Equality and            

Beyond: At the Crossroads of Neoliberalism, Anti-Gender Movements, ‘European’ Values, and           

Normative Reiterations in the Nordic Model” av Lena Martinsson, Diana Mulinari och Katarina             

Giritli Nygren. Artikeln diskuterar den nordiska jämställdhetsmodellen i förhållande till de           

senaste årens utveckling av högerextrema och nationalistiska rörelser. Martinsson et. al.s artikel            

är en del av en bredare samhällskritik mot jämställdhetsarbete med nationalistisk drivkraft            

(2018). Slutsatsen är att det är viktigt att ta ett steg bort från den “nordiska modellen” vid                 

jämställdhetsarbete eftersom den återskapar hetero- och cisnormer, ett kapitalistiskt ideal om           

arbete samt befäster gränser mellan europeiska värderingar och “andra” (Martinsson et. al. 2018,             
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s. 5). Min uppsats kommer att ha användning av diskussionen kring jämställdhet som en flytande               

och motsägelsefull beteckning (Martinsson et. al. 2018, s. 3). Jag kommer även att inspireras av               

deras kritiska diskussion om den “nordiska modellen” i min analys av jämställdhet som             

nationalistisk identitet i Sverige.  

2.2 Motstånd mot jämställdhetsarbete 

 

Nästa forskningstema som kommer att diskuteras är motstånd mot jämställdhetsarbete. Temat           

diskuterar hur jämställdhet appliceras på en organisatorisk nivå, i konkret jämställdhetsarbete,           

och hur detta ofta möter olika typer av motstånd. Den första källan som ska diskuteras är boken                 

Motstånd och strategier i jämställdhetsarbete av Eva Amundsdotter, Mathias Ericson, Ulrika           

Jansson och Sophie Linghag (2015). I boken förs resonemang rörande motstånd som kan uppstå              

mot jämställdhetsarbete och hur detta motstånd kan bemötas. Amundsdotter et. al. menar att             

förändringsarbete kopplat till jämställdhet kan väcka starka reaktioner eftersom det ofta handlar            

om kontroversiella frågor som resursfördelning och makt (2015, s. 10). Vidare menar de att              

motstånd mot jämställdhetsarbete dels kan tolkas som att förändring faktiskt sker och att             

motståndet är en reaktion på den, och dels kan ge upphov till rädsla och försiktighet vid                

jämställdhetsarbete (Amundsdotter et. al. 2015, s. 11). Amundsdotter et. al. kommer bland annat             

fram till slutsatsen att en viktig förklaring till motståndet mot jämställdhetsarbete är olika             

förståelse för vad jämställdhet är (2015, s. 80). Detta resonemang kommer att appliceras på              

analysen kring hur förståelse av jämställdhetsbegreppet påverkar vilket jämställdhetsarbete som          

bedrivs.  

 

Malin Ah-King, Anita Hussénius och Stina Powell resonerar också kring motstånd mot            

jämställdhetsprojekt i artikeln “‘Are we to become a gender university?’ Facets of resistance to a               

gender equality project”. De diskuterar hur det råder konsensus om att jämställdhet är positivt,              

samtidigt som projekt för att främja jämställdhet ofta möter motstånd och svårigheter (2018, s.              

1). De exemplifierar detta via ett jämställdhetsprojekt på ett svenskt universitet (Ah-King et. al.              
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2015, s. 2). Artikeln kommer bland annat fram till att motstånd är en diskursiv praktik som kan                 

förändras oförutsägbart över tiden (Ah-King et. al. 2015, s. 14). Detta kommer att fungera som               

en ingång till att förstå motståndet mot Jämställdhetsmyndigheten som kommer att diskuteras i             

analysen. Detta motstånd går att koppla till den konservativa motreaktion som just nu sker mot               

feminism, som diskuterades i inledningen.  

 

Ovan har ett urval av forskning som har utförts på ämnesområdet presenterats. Min analys              

kommer att inspireras av och byggas från denna grund. Uppsatsen syftar till att visa på hur                

jämställdhetsbegreppet kan fyllas med olika betydelse och hur denna betydelse kan påverka det             

arbete som sedan utförs för att sträva mot ett mer jämställt samhälle. Forskningsöversikten bidrar              

till att rama in analysen som kommer att utföras.  
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3. Teoretiskt ramverk 

 

I följande text kommer en introduktion till mitt teoretiska ramverk att presenteras. Analysen             

kommer utgå från två teoretiska perspektiv; diskursteori och jämställdhet som en tom            

beteckning. Teorierna kommer att bidra med förståelse för det diskursiva skapandet av            

verkligheten samt hur jämställdhet, som tom beteckning, kan fyllas med olika betydelse            

beroende på politisk agenda.  

3.1 Diskursteori 

 

Den första teoretiska utgångspunkten som används är diskursteori. Syftet med teorin är att visa              

på diskursens verklighetsskapande betydelse, för att motivera användandet av metoden          

diskursanalys. Detta kommer att diskuteras utifrån Michel Foucaults teorier om diskursen som            

verklighetsskapande och Judith Butlers teori om språket som performativt verktyg.  

 

Foucault diskuterade makt i koppling till diskurser. Han menade att det finns strukturer som              

kontrollerar vad vi säger, när vi säger det och vem som får säga det (Foucault 2002, s. 43).                  

Foucault talade om makt som ett konstant fenomen som återskapas via allt vi gör (Foucault 2002,                

s. 103). Foucaults teorier går att applicera på diskursen som maktskapad och maktskapande. En              

analys av diskursiva fenomen är relevant för att påvisa detta återskapande av makt. Det är dock                

viktigt att poängtera att Foucault därmed inte ser alla diskurser som antingen frigörande eller              

förtryckande (Sawicki 1991, s. 54). Sawicki menar, i sin läsning av Foucault, att det är irrelevant                

om diskursen frigör eller förtrycker. Det Foucault istället fokuserade på var hur diskursen             

skapade och skapades av makt. Vidare kommer legitimitet och maktposition att påverka hur             

olika uttalanden mottas (Sawicki 1991, s. 55). Samma diskurs kan få olika legitimitet beroende              

på vem som uttrycker den. Diskurser handlar alltså inte enbart om vad som sägs, utan även om                 
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vem som ges utrymme att säga det (Bergström och Ekström 2018, s. 255). Foucault definierar               

diskurser som dynamiska regelsystem som auktoriserar vissa kunskaper över andra (Bergström           

och Ekström 2018, s. 258). Diskursen är en maktskapande praktik som kommer att få olika utfall                

beroende på avsändare. I koppling till analysen som kommer att utföras av debatten om              

Jämställdhetsmyndigheten så är det relevant att diskutera vilka åsikter som har fått legitimitet att              

uttryckas i debatten och varför.  

 

Salih diskuterar via Butler hur uttalanden är handling. Diskurser kommer på ett eller annat sätt få                

materiella konsekvenser, de är performativa. Salih i Butler menar att dessa diskurser till viss del               

ligger utanför yttrarens kontroll (Salih 2002, s. 100). Språk måste sättas in i sin historiska kontext                

för att kunna förstå betydelsen bakom språket (Salih 2002, s. 109). Detta innebär att inga termer                

någonsin är enbart skadliga eller oskyldiga, de är alltid både och (Lloyd 2007, s. 122). Vidare                

diskuterar Butler hur feministisk teori ofta har utgångspunkten att det finns en handlande person              

bakom handlande, och att det utan ett mänskligt subjekt inte finns något handlande. Butler              

refererar till Wittig, som menar att idéen om handlande individer går att koppla till ett               

förgivettagande av kön som beständigt. “Men det som vi tror är en fysisk och omedelbar               

erfarenhet är ingenting annat än en raffinerad och mytisk konstruktion, en ‘fantasibildning’.”,            

menar Wittig (Butler 2007, s. 78). Vidare diskuterar Wittig via Butler hur språket kan verka               

förtryckande gentemot kvinnor, men poängterar att språket upprätthålls via individers handlingar           

och därmed har potential att förändras radikalt (Butler 2007, s. 79). Detta resonemang kommer              

att användas för att skapa förståelse för språkets återskapande av normativa förväntningar            

kopplade till kön med utgångspunkt i debatten om Jämställdhetsmyndigheten. 

 

Anledningen till att ovan nämnda teorier är relevanta som teoretiskt ramverk för min uppsats är               

eftersom de kan användas för att påvisa diskursens betydelse. Eftersom analysen som kommer att              

utföras är en diskursanalys anser jag det relevant att utgå ifrån ett teoretiskt perspektiv som               

motiverar relevansen av att studera diskurser. Min förhoppning är att teorierna ska kunna bygga              
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förståelse för det diskursiva skapandet av verkligheten, specifikt gällande förståelse för vad            

jämställdhetsbegreppet innebär.  

3.2 Tomma beteckningar 

 

Den andra teoretiska utgångspunkten som används är den om tomma beteckningar. Ernesto            

Laclau myntade begreppet tom beteckning. Med det syftar han på begrepp som har en så öppen                

definition att de kan fyllas med väsentligt olika innehåll. Tomma beteckningar har en stabil              

position i språkbruk, men kan variera i betydelse (Laclau 2007, s. 133).  

 

An empty signifier is, strictly speaking, a signifier without a signified. This definition is also,               

however, the enunciation of a problem. For how would it be possible that a signifier is not                 

attached to any signified and remans, however, an integral part of a system of signification?               

(Laclau 2015, s. 66).  

 

Laclau resonerar kring ambivalensen hur vissa begrepp kan vara tomma, men ändå fungera i ett               

diskursivt system av betydelse. Han kommer fram till två möjligheter. Den första är att samma               

beteckning kan få olika betydelser i olika kontexter. Beteckningen har därmed tvetydig innebörd.             

Den andra möjligheten är att beteckningen inte är tvetydig, utan snarare otydlig. Laclau kommer              

fram till slutsatsen att tomma beteckningar enbart kan uppstå när det finns strukturella             

svårigheter som begränsar begreppets betydelse (Laclau 2015, s. 66). I min analys kommer jag              

att applicera Laclaus teori om tomma beteckningar på jämställdhetsbegreppet. I den rådande            

samhällsdiskursen har jämställdhet en stabil identitet som positivt. Däremot varierar synen på            

vad jämställdhet innebär. Dessutom råder det olika åsikter kring vad som hindrar oss från att               

uppnå ett jämställt samhälle. På grund av dessa strukturella hinder att definiera            

jämställdhetsbegreppet anser jag det relevant att applicera teorin om tomma beteckningar på            

jämställdhet.  
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Rönnblom för en diskussion kring jämställdhetsbegreppet som tom beteckning. Hon menar att            

jämställdhetsbegreppet historiskt har fyllts med olika mening beroende på politiskt syfte och            

rådande samhällsklimat. Vidare resonerar Rönnblom kring hur nutida jämställdhetspolitik bör          

förstås i ett samhälle präglat av nyliberal styrning. Utgångspunkten vid diskussioner om            

jämställdhet är ofta att det är något som alla anser eftersträvansvärt. Detta sker utan närmare               

definitioner av vad jämställdhet faktiskt är. Rönnblom menar att detta görande av            

jämställdhetens betydelse är ett politiskt fält där samhälleliga maktrelationer har betydelse (2011,            

s. 36-37).  

 

Vidare poängterar Rönnblom att hon kritiskt vill granska policyproblem som förgivettagna,           

eftersom synen på problemen kommer att påverka vilka problem policyn antas kunna lösa.             

Rönnblom gör detta utifrån Carol Bacchis What’s the problem represented to be-ansatsen (2011             

s. 39). Hon kommer fram till att det främst är tre problemformuleringar som återkommer; att               

frågor om makt och inflytande görs till ett problem som handlar om representation, att              

jämställdhetsproblem kan lösas via ökad kunskap samt att åtgärder kopplade till specifika            

grupper tillskriver dessa grupper utsatthet (Rönnblom 2011, s. 42). Min uppsats kommer inte att              

utgå från dessa problemformuleringar, men Rönnbloms forskning kommer att användas för att            

skapa ökad förståelse för hur det kan problematiseras kring jämställdhet i policys och debatter.              

Rönnblom drar även slutsatsen att en ökad liberalisering av samhället har skapat en ökad              

teknifiering och avpolitisering av synen på både problem och lösningar kopplade till            

jämställdhet. Det gör att jämställdhetsarbete blir en rutin utan något annat mål än att utföra               

rutinen (Rönnblom 2011, s. 49). 

 

Teorin om tomma beteckningar är relevant för min uppsats eftersom jag kommer att undersöka              

olika betydelser som jämställdhetsbegreppet kan fyllas med via debatten om          

Jämställdhetsmyndigheten. Jag kommer att applicera teorin vid min läsning av texterna jag            

analyserar, med utgångspunkten att jämställdhet är en tom beteckning. Det, i kombination med             
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diskursteori kommer förhoppningsvis att bygga en stark teoretisk grund som uppsatsen kan stå             

på. 

4. Metodologi 

4.1 What’s the problem represented to be-ansatsen 

 
Metoden uppsatsen utgår från är diskursanalys. För att ytterligare specificera baseras uppsatsen            

på What’s the problem represented to be-ansatsen (WPR-ansatsen) för att analysera debatten.            

Inom diskursanalysen finns det en syn på språk som konstituerande av verkligheten.            

Utgångspunkten är inte att språket reflekterar verkligheten, utan att språket och verkligheten            

skapar varandra. Diskursanalysen fokuserar även ofta på maktrelationer (Bergström och Ekström           

2018, s. 255). 

 

WPR-ansatsen av Carol Bacchi är en metodologi för att kritiskt analysera problemrepresentation            

i diskurser (2009). Metoden kan användas för att visa på hur vissa diskurser legitimeras över               

andra och vilka följder detta kan få (Bacchi 2009, s. ix). En viktig utgångspunkt i ansatsen är att                  

vad vi uppfattar som problematiskt i samhället är socialt konstruerat, och går att betrakta på               

många olika sätt (Bergström och Ekström 2018, s. 271).WPR-ansatsen kan användas för att visa              

olika diskurser kring problemformuleringar. Olika synsätt på problem kommer få olika           

konsekvenser och syn på lösningar. Det är alltså viktigt att inte enbart studera problem, utan även                

hur dessa problem representeras (Bergström och Ekström 2018, s. 272). Olika syn på problem              

relaterade till jämställdhet kommer att få fundamentala konsekvenser för synen på hur dessa             

problem ska lösas. 

 

Bacchi diskuterar begreppet koncept, som hon definierar som abstrakta titlar som är relativt             

öppna för tolkning. Detta innebär att de kan fyllas med olika betydelse. Koncept är ofta föremål                

för politiska strider, eftersom betydelsen konceptet fylls med kan användas som ett verktyg för              

att nå politiska mål (Bacchi 2009, s. 8). Vidare diskuterar Bacchi kategorier. Hon menar att               

15 



kategorisering av människor är en central aspekt av diskursanalys eftersom det kan hjälpa oss              

förstå deras betydelse för bestämmande processer. Via granskning av kategorier går det att se              

vilken betydelse de ges i problemrepresentation (Bacchi 2009, s. 9). I koppling till min uppsats               

kommer utgångspunkten vara att jämställdhet är ett koncept, som kan fyllas med olika betydelse              

och som kan användas för att uppnå olika politiska syften. Vidare kommer Bacchis begrepp              

kategorier att användas för att förstå indelningen av människor i kategorierna män och kvinnor              

vid diskurser om jämställdhet.  

 

Bacchi har formulerat sex frågeställningar att utgå ifrån vid användning av WPR-ansatsen. Jag             

kommer att utföra min analys med hjälp av tre av dessa frågeställningar. De är; 

- Hur är “problemet” framställt i en specifik policy? 

- Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom framställningen av “problemet”? 

- Vilka effekter produceras via denna representation av “problemet”? (Bacchi 2009, s. xii).           

 2

Med hjälp av ovan nämnda frågeställningar kommer jag att undersöka problemformuleringar           

kopplat till jämställdhet i debatten om Jämställdhetsmyndigheten. I min läsning av texterna            

kommer jag att ha Bacchis frågeställningar som grund för hur analysen utförs. Anledningen till              

att det är just frågeställningarna ovan som kommer att användas är för att huvudfokus i min                

analys kommer att ligga på hur problem kopplade till jämställdhet framställs och vilka             

konsekvenser dessa antaganden om jämställdhet får på hur jämställdhetsarbete utförs.          

Frågeställningarna är välfungerande för att undersöka detta. 

2 De resterande tre frågeställningarna är; 
- Hur representeras problemet? 
- Vad förblir oproblematiserat i framställningen av “problemet”? Var finns tystnaderna? Kan “problemet”            

tolkas annorlunda? 
- Hur/var har denna representation av “problemet” blivit producerat, utspritt och försvarat? Hur kan det bli               

ifrågasatt, upplöst och ersatt? (Bacchi 2009, s. xii). 
Anledningen till att dessa frågeställningar inte används i analysen är för att de är överflödiga i förhållande till vad                   
jag vill utläsa från debatten.  
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4.2 Material 

 

Materialet uppsatsen kommer att baseras på är två olika typer av texter; dels officiellt tryck som                

kan ge en bakgrund till varför Jämställdhetsmyndigheten instiftades och dels debattartiklar som            

argumenterar för och emot myndigheten. Den första typen av texter, det officiella tryck som              

används, är ett kommittédirektiv som motiverar Jämställdhetsmyndighetens inrättande, två         

motioner som dels föreslår ett inrättande och dels ett avskaffande av myndigheten, en förordning              

med instruktioner för myndigheten samt en skrivelse som undersökte det jämställdhetspolitiska           

läget i Sverige, och som regeringen använde som underlag för att föreslå myndighetens             

inrättande. Anledningen till varför det är relevant att studera ovan nämnda texter är för att kunna                

redogöra för på vilka grunder regeringen baserade sitt beslut att införa myndigheten och vilka              

argument som talar emot införandet av en samlad myndighet.  

 

Den andra typen av texter som analysen kommer att utföras på är debattartiklar skrivna i               

koppling till debatten om Jämställdhetsmyndigheten. Några av texterna är skrivna på           

ledarsidorna i tidningarna. Det är relevant att poängtera att flera av debattartiklarna skrevs innan              

M och KD lade fram sin budget, eftersom det argumenterades för och emot myndigheten redan               

innan dess. Huvuddelen av debattartiklarna skrevs dock i samband med att budgeten lades fram              

under hösten 2018, eftersom det var då debatten intensifierades. Det är även vid den tidpunkten               

analysens huvudfokus kommer att ligga.  

  

Syftet med att studera debattartiklarna är att kunna ge en bild av hur samhällsdebatten kring               

Jämställdhetsmyndigheten såg ut. Det är debattartiklarna som analysen främst kommer att           

baseras på, eftersom det är debatten som ska analyseras. För att undersöka debatten har jag gjort                

urvalet att granska sex artiklar som argumenterar för myndigheten och fem artiklar som             

argumenterar emot, samt två artiklar som i vidare utsträckning diskuterar jämställdhetsbegreppet.           

Debattartiklarna är främst hämtade från större dags- och kvällstidningar och nyhetssidor,           
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eftersom min bedömning är att texter som är skrivna på större plattformar har mer relevans för                

den rådande samhällsdiskursen än till exempel texter skrivna i lokaltidningar. De tidningar och             

nyhetssidor som artiklarna är hämtade från är; Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, SVT            

och Göteborgs Posten. Eftersom tidningarnas politiska beteckningar kan påverka texterna som           

publiceras där, speciellt ledarsidorna, är det relevant att redogöra för de olika tidningarnas             

politiska ståndpunkter. Aftonbladet är obundet socialdemokratisk, Expressen obunden liberal,         

Svenska Dagbladet obunden moderat, SVT politiskt obunden och Göteborgs Posten obunden           

liberal. Att tidningarna och nyhetssidorna har politiska beteckningar behöver dock inte hindra            

dem från att publicera debattartiklar med annan politisk utgångspunkt än ledarsidorna.  

 

Vid urvalet av material gjorde jag en omfattande undersökning av vad som hade skrivits under               

debatten om Jämställdhetsmyndigheten, skaffade en översikt över artiklarna och bedömde vilka           

som skulle vara relevanta för att besvara mina frågeställningar. Vidare gjordes avvägningen att             

använda förhållandevis få debattartiklar att basera analysen på, eftersom de artiklar som används             

kommer att analyseras på djupet. Jag har försökt göra ett relevant urval av material som               

förmedlar en rättvis bild av debatten. Min förhoppning är att materialet kommer kunna visa på               

hur diskursen kring jämställdhet har varit med utgångspunkt i debatten om           

Jämställdhetsmyndigheten. 

4.3 Forskningsetik 

 

I forskningsprocessen finns det flera etiska aspekter att vara medveten om. Jag kommer främst              

att tänka på vikten av positionering, relevant urval av material samt att göra materialet rättvisa.               

Lykke diskuterar betydelsen av positionering inom feministisk forskning. Hon tar upp begreppet            

situerad kunskap, i dialog med Haraway. Situerad kunskap innebär att utgå från sin kroppsliga              

kontext vid kunskapsproduktion, och därmed skriva in sig själv som en aktiv del av              

forskningsprocessen. Utan positionering är risken att ens perspektiv saknar självreflektion          

(Lykke 2009, s. 22). Bacchi menar att reflexivitet och självreflektion är nödvändigt, eftersom ens              
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egen position kommer att vara en del av systemet som undersöks (2009, s. 19). Jag kommer att                 

bedriva forskning med vetskapen om att det är en maktposition att få skapa kunskap och med                

ödmjukhet inför att mitt perspektiv är begränsat. 

 

Vidare är det nödvändigt med en reflektion kring vilket material som är mest relevant för ens                

forskning. Olika typer av material kommer att ge väsentligt olika resultat. Som forskare anser jag               

det viktigt att kritiskt ifrågasätta sina egna materialval för att bedriva en etiskt korrekt forskning.               

Jag skulle till exempel klassa det som oetisk forskning att utföra en diskursanalys av en debatt                

och bara lyfta ena sidan. I min uppsats kommer jag att försöka ge en heltäckande bild av debatten                  

för att kunna utföra en så mångfacetterad analys som möjligt. 

 

Avslutningsvis är det även viktigt att göra sitt material rättvisa, oavsett metod. För min del               

kommer detta innebära att jag tänker dissekera och analysera materialet, men utan att förvränga              

eller vinkla det någon har sagt. Min avsikt är att göra en genusvetenskaplig analys av åsikter som                 

uttrycktes under debatten om Jämställdhetsmyndigheten, och att i min analys ge en rättvis             

representation av de åsikter som uttrycktes. Rennstam och Wästerfors diskuterar svårigheter och            

möjligheter med att reducera sitt material. De menar att reducering är nödvändigt, men vad som               

reduceras är upp till forskaren (Rennstam och Wästerfors 2015, s. 103). Det är viktigt att utgå                

ifrån vilken berättelse ens forskning ska berätta vid reducering (Rennstam och Wästerfors 2015,             

s. 122). Samtidigt anser jag det nödvändigt att inte utgå för mycket från narrativet som ska                

förmedlas. Risken med att göra det är att viktiga aspekter osynliggörs, eftersom de inte passar in                

i berättelsenarrativet. Min slutsats är att det är viktigt att behålla en balans mellan ett rättvist och                 

relevant urval. 
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5. Analys 

 
I följande text kommer analysen av debatten om Jämställdhetsmyndigheten att presenteras. I min             

läsning av texterna har fem teman framträtt som kommer att diskuteras. De är: konsensus och               

kontrovers kring jämställdhet; en samlad myndighet - lösning eller problem?; onödigt           

jämställdhetsarbete; Sverige som jämställt land samt; jämställdhet för “de andra”.  

5.1 Konsensus och kontrovers kring jämställdhet 

 

Det första analytiska tema som kommer att presenteras är konsensus och kontrovers kring             

jämställdhet. Texten syftar till att diskutera jämställdhetsbegreppet i en samhällsdiskurs där det,            

trots skilda åsikter om hur jämställdhetsarbete ska bedrivas och vad jämställdhet innebär, råder i              

stort sett konsensus bland de politiska partierna i Sverige om att jämställdhet är viktigt och               

eftersträvansvärt. Även om jämställdhet är ett relativt öppet begrepp är det alltså positivt laddat              

hos de flesta. Kombinationen av att vara öppet för tolkning och positivt laddat gör              

jämställdhetsbegreppet till ett politiskt slagträ. Alla vill kunna applicera sin politiska övertygelse            

på jämställdhet. “Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets              

områden.” skriver Socialdemokraterna på sin hemsida (2018). “I Sverige har alla samma            

rättigheter och skyldigheter. Kön ska inte begränsa vare sig kvinnors eller mäns livsval.” skriver              

Moderaterna (2019). “Alla ska ha samma rättigheter, vara lika inför lagen och kunna känna sig               

trygga i samhället.” uttrycker Sverigedemokraterna om jämställdhet (2019). Sveriges tre största           

politiska partier, med skilda ideologier, uttrycker snarlika åsikter om jämställdhet. Det går dock             

att, i dessa korta citat, utläsa något olika fokus på vad jämställdhet innebär. För S ska alla män                  

och kvinnor ha samma möjligheter. För M ska män och kvinnor inte begränsas på grund av sina                 

kön. SD nämner inte kön. 

  

20 



Stina Jeffner, feministisk sociolog/genusvetare, diskuterar jämställdhet som tomt begrepp i          

förhållande till en debatt om jämställdhetsintegrering på svenska universitet. Hon diskuterar de            

oklarheter som ofta förekommer vid diskussioner om kön. Dessa oklarheter förekommer även            

vid debatter om jämställdhet. Jeffner refererar till en artikelserie skriven av Ivar Arpi “av hur               

genusvetenskapen har blivit en slags överkyrka vid svenska universitet.” (Arpi 2017-11-05). I en             

av artiklarna menar Arpi att jämställdhet är något han är för, men att begreppet används som en                 

täckmantel för radikala åtgärder (Arpi 2017-11-05). Jeffner replikerar detta med att ifrågasätta            

hur ojämställdheten ska försvinna utan radikala åtgärder och menar att jämställdhetsbegreppet           

snarare förhindrar dessa radikala åtgärder på grund av sin otydlighet. “Vad är det då Arpi och de                 

flesta med honom är för när de säger att de är för jämställdhet? Handlar det inte om att göra det                    

ojämställda jämställt?” ifrågasätter Jeffner (2017-11-16). Kring jämställdhet råder både         

konsensus och kontrovers.  

 

I koppling till debatten om myndigheten går det att se vikten av jämställdhet som politiskt               

slagträ. En samling organisationer skriver i en debattartikel för myndigheten att “Jämställdhet är             

en [sic!] vår tids mest avgörande frågor och ett perspektiv som berör och engagerar många               

människor. Det märktes på valdagen när jämställdhet rankades som den tredje viktigaste frågan.”             

(Ali et. al. 2018-12-15). Representanter från Liberalerna diskuterar i en debattartikel vikten av ett              

starkt och samlat jämställdhetsarbete. De lyfter speciellt jämställdhetsintegrering av         

verksamheter som viktigt, och menar att detta arbete kommer att gå förlorat vid en nedläggning               

av myndigheten. “Vårt parti Liberalerna föddes ur kampen för jämställdhet och för mäns och              

kvinnors lika rättigheter.” (Arnholm et. al. 2018-12-19). De lägger stor vikt vid att koppla det               

egna partiet till jämställdhetsarbete, vilket pekar mot vikten av jämställdhet som politiskt            

identifikator. Sofia Damm från Kristdemokraterna replikerar i en debattartikel. Damm trycker på            

hur viktigt jämställdhet är för KD. Hon menar att det “Även i Sverige återstår mycket att göra på                  

jämställdhetsområdet.” och lyfter åtgärder KD vill vidta för att förbättra “ [...] kvinnors ekonomi              

och andra livsvillkor.” (Damm 2018-12-20). Jämställdhet är alltså något som alla politiska            

partier behöver förhålla sig till, och applicera sina ideologiska övertygelser på.  
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Även i debatten kring Jämställdhetsmyndigheten går det att utläsa meningsskiljaktigheter kring           

vad som egentligen menas med jämställdhet. Malin Lernfelt från Liberalerna poängterar att            

jämställdhet inte är “identitetspolitik, exkludering och trams” vilket hon anser att myndigheten            

har ägnat sig åt. Lernfelt menar att jämställdhet handlar om lika möjligheter (2018-12-22). Det är               

relevant att poängtera att Lernfelts åsikter om Jämställdhetsmyndigheten skiljer sig från           

Liberalernas officiella åsikt om Jämställdhetsmyndigheten, vilka är att de ställer sig positiva till             

den (Liberalerna 2017, s. 120). Gunilla Carlsson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna,          

diskuterar däremot jämställdhet i form av jämn maktfördelning (2017). Detta pekar på skilda             

syner på vad jämställdhet innebär och därmed vad som behöver förändras i samhället för att det                

ska bli jämställt.  

 

Utifrån ovan nämnda diskussioner går det att dra slutsatsen att de olika politiska åsikter som               

kommer till uttryck i debatten om Jämställdhetsmyndigheten troligtvis härstammar från olika syn            

på jämställdhet. Det går även att dra slutsatsen att dessa olika syner kan skilja sig åt väsentligt.                 

Kombinationen av att det i stort sett råder konsensus om att jämställdhetsbegreppet är positivt              

och att jämställdhetsarbete ofta möter motstånd är motsägelsefull, men går att förstå via en              

tillämpning av Laclaus teori om tomma beteckningar på jämställdhetsbegreppet. I Sverige kan i             

stort sett alla enas om att jämställdhet är positivt, men trots det ses ofta arbete som strävar mot ett                   

mer jämställt samhälle som kontroversiellt. I detta glapp blir det intressant att studera vilka olika               

meningar jämställdhetsbegreppet fylls med som kan förklara kontroversen. I debatten om           

Jämställdhetsmyndigheten blir det relevant att studera hur det, trots konsensus kring           

jämställdhet, har uppstått stor kontrovers kring hur jämställdhetsarbete bäst bedrivs.  

5.2 En samlad myndighet - lösning eller problem? 

 

Det andra analytiska tema som kommer att diskuteras är Jämställdhetsmyndigheten som lösning            

eller problem gällande ojämställdheten i Sverige. I min läsning av debattartiklar framkom det             

dels en syn på myndigheten som lösning av problem rörande ojämställdhet i Sverige, och dels en                
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syn på myndigheten som betydelslös för att lösa problem kopplade till ojämställdhet, eller till              

och med som försvårande vid jämställdhetsarbete.  

 

Ett återkommande argument mot Jämställdhetsmyndigheten var alltså att det är en onödig            

myndighet. Detta argument framfördes bland annat av Jan Ericson (M), som i November 2018              

lade fram en riksdagsmotion om att avskaffa Jämställdhetsmyndigheten. Anledningen till att han            

ansåg att myndigheten var onödig var eftersom Diskrimineringsombudsmannen redan arbetar          

med jämställdhetsfrågor. Enligt Ericson är alltså myndigheten helt enkelt överflödig          

(2018/19:1832). Ericson diskuterar dock inte att Diskrimineringsombudsmannen och        

Jämställdhetsmyndigheten faktiskt har uttalat olika syften. DO utreder anmälningar rörande          

diskriminering (2019). Jämställdhetsmyndigheten arbetar aktivt med att genomföra        

jämställdhetspolitiska åtgärder (2019).  

 

I en debattartikel skriven av politiska representanter från C, M och KD framförs liknande åsikter.               

De menar att en ny myndighet som arbetar för jämställdhet riskerar att slå ut befintligt               

jämställdhetsarbete. “Utan tillräckliga analyser och anslag befarar vi att         

jämställdhetsmyndigheten blir ett tjusigt paket som saknar innehåll.” skriver de i artikeln. De             

håller dock med om att jämställdhetsarbetet i Sverige är i behov av högre prioritering och mer                

sammanhållen organisering, men tycker inte att en samlad myndighet är rätt väg att gå. De menar                

vidare att befintliga verksamheter som arbetar för att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen            

“fungerar mycket bra” och att införandet av en Jämställdhetsmyndighet kommer att drabba            

utsatta kvinnor hårt (Hedberg et.al. 2017-06-13). 

 

Representanter från Liberalerna bemöter denna kritik i en debattartikel. De menar att det främsta              

problemet i svensk jämställdhetspolitik har varit bristen på långsiktigt arbete, och att            

myndigheten skulle bidra till att lösa detta problem. De lyfter fram det egna partiet som historiskt                

drivande vad gäller utvecklingen av jämställdhet i Sverige och menar att myndigheten är nästa              

steg på vägen mot jämställdhet. “En expertmyndighet är en viktig del i strategin för att forma en                 

jämställdhetspolitik som är långsiktig, uthållig och kunskapsbaserad. Därför behövs         
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Jämställdhetsmyndigheten.” skriver de (Arnholm et.al. 2018-12-19). Anledningen till att Sverige          

inte är jämställt är alltså bristen på samlat arbete och lösningen är en Jämställdhetsmyndighet.  

 

Sofia Damm från Kristdemokraterna replikerar i sin tur i ytterligare en debattartikel. Hennes             

ståndpunkt är att Liberalerna och Kristdemokraterna kan enas om att jämställdhet är            

eftersträvansvärt, men att jämställdhetsarbetet inte kräver en myndighet. Damm menar att en ny             

myndighet riskerar slå ut befintligt arbete. “Redan när Jämställdhetsmyndigheten skulle bildas,           

uttryckte både vi och företrädare för andra partier, och tunga remissinstanser att den skulle slå ut                

välfungerande verksamheter som arbetar för kvinnofrid, mot hedersrelaterat våld och mot           

människohandel.” skriver Damm. Vidare diskuterar hon hur ett starkt rättsväsende bör utgöra            

grunden för fungerande jämställdhetsarbete. Hon refererar till Kristdemokraternas förslag som          

“konkreta och viktiga jämställdhetsförslag”, förslagsvis i kontrast till sittande regerings          

jämställdhetsförslag. Även enligt Damms retorik är alltså en myndighet överflödig för att utföra             

jämställdhetsarbete. “Men för att genomföra dem krävs ingen ny myndighet, bara en riksdag som              

klarar av att arbeta och fatta beslut.” skriver Damm angående de jämställdhetspolitiska reformer             

som KD vill genomföra (Damm 2018-12-20). 

 

Ytterligare representanter från KD har uttryckt liknande åsikter. Désirée Pethrus, KD:s           

jämställdhetspolitiska talesperson, driver tesen att Jämställdhetsmyndigheten kommer att drabba         

utsatta kvinnor på grund av att verksamheten inte är fungerande. “Jämställdheten gynnas inte av              

att fungerande verksamheter som i praktiken arbetar med kvinnor i nöd slås sönder.” skriver              

Pethrus om den nya myndigheten. Pethrus menar att verksamheter som arbetar med att hjälpa              

utsatta kvinnor kommer att få sitt arbete raserat om det förflyttas till en myndighet. “På vilket                

sätt gynnar det jämställdhet att slå sönder fungerande och operativa verksamheter för att istället              

göra dem till skrivbordsprodukter i den nya myndigheten?” undrar Pethrus (2017-02-17). Det är             

tydligt att Pethrus anser myndigheten vara ett problem för det jämställdhetsarbete som utförs i              

Sverige. 
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Gunilla Carlsson från S replikerar i sin tur Pethrus. Carlsson menar att hon är enig med Pethrus                 

om att mycket återstår att göra för att Sverige ska bli jämställt, men tvärtemot Pethrus anser                

Carlsson att det är via en enad myndighet vi når dit. “Jämställdhetsutredningen viktigaste slutsats              

var att det krävs en permanent struktur på nationell nivå för att politiska prioriteringar ska få                

genomslag i myndigheter och verksamheter.” skriver Carlsson (2017-02-23). En samling          

organisationer har skrivit under en debattartikel som argumenterar för         

Jämställdhetsmyndighetens fortsatta bedrivande av sin verksamhet. De menar att en samlad           

myndighet är nödvändig för att kunna bedriva effektivt jämställdhetsarbete.         

“Jämställdhetspolitiken förtjänar och kräver ett helhetsperspektiv och en långsiktighet i arbetet.           

Jämställdhetspolitiken förtjänar en egen myndighet.” avslutar de sin artikel med (Ali et. al.             

2018-12-15). Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby efterfrågar        

sammanhållet jämställdhetsarbete och menar att en myndighet kommer att skapa långsiktighet.           

“Partiet [M och KD] vill alltså montera ned den myndighet som fått i uppdrag att se till att                  

jämställdhetsarbetet ska leda till resultat och återgå till en ordning där jämställdhet är det enda               

politikområde som saknar förvaltningsmyndighet.” skriver Berglund. Hon ställer sig kritisk till           

förslaget om nedläggning (Berglund 2018-12-10).  

 

Detta tyder på två motsatta diskurser; en där problemet utpekas som en ny myndighet som               

kommer att slå ut befintligt jämställdhetsarbete där lösningen är att återgå till hur             

jämställdhetsarbete bedrevs tidigare, och en där problemet utpekas som brist på           

sammanhängande jämställdhetsarbete och där lösningen är en ny myndighet. Stor vikt läggs            

alltså vid myndigheten som betydelsefull för utvecklingen av jämställdhetsarbetet i Sverige, men            

synen på om det är en positiv eller negativ utveckling varierar. Argumentationen tyder även på               

stor okunskap kring arbetet myndigheten faktiskt bedriver. Okunskapen gick inte minst att utläsa             

i motionen av Jan Ericson, där han menade att DO och Jämställdhetsmyndigheten bedriver             

samma arbete (2018/19:1832). Okunskapen gick även att se i flera av debattartiklarna, som             

menade att myndigheten skulle slå ut befintligt jämställdhetsarbete. Syftet med          

Jämställdhetsmyndigheten är ju trots allt att samla jämställdhetsarbete, inte slå ut det. Diskursen             

går att koppla till den konsensus och kontrovers som råder kring jämställdhet. Alla kan enas om                
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att jämställdhet är positivt - men en myndighet som arbetar med det går inte att enas om som                  

positivt. Betydelsen som läggs i jämställdhetsbegreppet kommer ta sig uttryck i åsikter kring hur              

jämställdhetsarbete ska bedrivas.  

5.3 Onödigt jämställdhetsarbete 

 

Nästa tema som har identifierats i debatten är det om jämställdhetsarbete som onödigt. Detta kan               

kopplas till den tidigare forskningen som diskuterades, om hur jämställdhetsarbete ofta möter            

motstånd. Denna diskurs var tydlig i debatten om Jämställdhetsmyndigheten. Myndigheten har           

utöver att kritiseras som en överflödig myndighet kritiserats för att satsa pengar på onödiga              

projekt. Under 2018 beviljade Jämställdhetsmyndigheten bidrag till ett antal organisationer och           

projekt som på något sätt arbetar för ett mer jämställt samhälle. Ett av bidragen som delades ut,                 

och som väckte starka reaktioner, var till organisationen MENSEN - Forum för menstruation. De              

sökte bidrag för att kunna bedriva projektet Menscertifiering av arbetsplatser. Projektets syfte är             

att skapa ett “mensvänligt arbetsklimat” och därmed bryta tabu kopplad till mens i arbetslivet.              

De beviljades en halv miljon kronor för att kunna genomföra projektet           

(Jämställdhetsmyndigheten 2018).  

 

Att skattepengar läggs på menscertifiering av arbetsplatser sågs som provocerande, onödigt och            

löjeväckande av ett antal personer. Ledarskribenten Ivar Arpi argumenterade mot          

Jämställdhetmyndighetens verksamhet, bland annat genom att lyfta projektet om         

menscertifiering. Han ansåg projektet vara så fånigt att han inte ens behövde argumentera emot              

det, utan lyfte det som ett uppenbart slöseri med skattepengar. “De [MENSEN] har fått 530 010               

kronor för ‘menscertifiering av arbetsplatser’ för att skapa ett mensvänligt arbetsklimat. Och då             

återstår alltså 37 miljoner kronor för Jämställdhetsmyndigheten att fördela. Jag slutar där.”            

skriver Arpi i sin debattartikel. Arpi ställer sig kritisk till ytterligare ett bidrag som myndigheten               

har utdelat, ett bidrag till Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) för att främja               

kvinnors deltagande i den svenska kärnvapendebatten. “Det låter inte särskilt feministiskt, utan            
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mest som att IKFF anser att kvinnor är för dumma i huvudet för att tänka själva.” menar Arpi                  

(2018-10-01).  

 

Den liberala skribenten Malin Lernfelt uttrycker liknande åsikter. Hon menar att myndigheten            

borde ha arbetat med svåra samhällsfrågor men att den istället ägnade sig åt trams. Lernfelt lyfter                

just projektet med menscertifiering som exempel på detta. Hon menar att projektet tar fokus från               

“viktiga” jämställdhetsfrågor som “mensmyndigheten” borde ha koncentrerat sig mer på. 

 

Och visst finns det skäl att känna tillfredsställelse över att myndigheten i sin nuvarande form går i                 

graven. Det som borde ha blivit en viktig statlig institution med uppdrag att på olika sätt driva på                  

och följa upp flera av vår tids svåraste och mest brännande samhällsfrågor, har istället blivit ett                

radikalvänsterpolitiskt spektakel (Lernfelt 2018-12-22). 

 

Kristdemokraten Sofia Damm diskuterar också “viktiga” jämställdhetsfrågor, i kontrast till vad           

som får antas vara “oviktiga” jämställdhetsfrågor. Hon motiverar KD:s jämställdhetspolitiska          

förslag på följande sätt: “Detta är konkreta och viktiga jämställdhetsförslag, som omedelbart            

skulle förbättra kvinnors ekonomi och andra livsvillkor.” (Damm 2018-12-20). Att just           

framställa jämställdhetsarbete som onödigt och löjeväckande argument är ett vanligt retoriskt           

grepp vid debatter om jämställdhetsarbete. Diskursen utgår fortfarande från åsikten att           

jämställdhet är viktigt och eftersträvansvärt, men att detta mål blockeras av “oviktigt”            

jämställdhetsarbete. Skiljelinjen mellan vad som är viktigt och oviktigt jämställdhetsarbete är           

godtycklig.  

 

Jonna Sima argumenterar däremot för menscertifiering som ett viktigt projekt. “Tänk att det             

nästan alltid anses viktigare att prioritera annat än kvinnors kropp och hälsa.” skriver Sima som               

svar till mencertifieringens kritiker. Vidare menar hon att projektet kan vara en metod för att               

bryta tabu kopplad till kvinnokroppen (Sima 2018-10-04). Representanter från organisationen          

MENSEN svarar i en debattartikel på kritiken deras projekt har mött. De motiverar projektets              

relevans med att hänvisa till arbetsmiljölagen och argumenterar för att en “mensvänligare”            
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arbetsplats kommer att bidra till bättre arbetsklimat för menstruerande personer. De vill även             

motverka tabu kopplat till mens (Hallencreutz, Rydström och Simon 2018-10-04). 

 

Även de partier som är för Jämställdhetsmyndigheten behöver förhålla sig till diskursen om att              

arbetet som bedrivs där skulle vara onödigt. När Miljöpartiet och Socialdemokraterna lyckades            

bilda regering och gav fortsatt ekonomiskt stöd till myndighetens verksamhet bemötte Annika            

Hirvonen Falk, Miljöpartiets talesperson i jämställdhetsfrågor, kritiken mot        

Jämställdhetsmyndigheten. Hon poängterar att myndigheten “arbetar med viktiga frågor, som att           

förebygga handel med kvinnor för sexuella ändamål, motverka könsstympning och utveckla           

metoder för att motverka hedersförtryck.” (SvD 2019-01-11). Hirvonen Falk menar att det lades             

för mycket fokus på myndighetens namn. Detta pekar mot att mycket jämställdhetsarbete är             

nedvärderat, och Hirvonen Falk tvingas argumentera för vikten av arbetet myndigheten utför.  

 

Detta tyder på en diskurs kring hur “oviktigt” jämställdhetsarbete tar fokus från, eller till och               

med försvårar, “viktigt” jämställdhetsarbete. En relevant följdfråga utifrån diskursen är: Viktigt           

för vem? Eftersom halva befolkningen menstruerar under en stor del av sina liv och okunskapen               

och besvären kopplade till menstruerande kroppar är stora går det att argumentera för att det               

skulle vara en relevant jämställdhetsfråga att arbeta med. Trots detta anses det, av många, vara               

mycket provocerande att skattepengar läggs på att förbättra menstruerande personers          

arbetssituation. En slutsats som går att dra utifrån diskursen är att det sker en förskjutning av                

problem med jämställdhet. Det kan tyda på ett förnekande av att ojämställdhet inte bara påverkar               

utsatta grupper, utan även kan få negativa konsekvenser för personer som i övrigt är              

privilegierade. Detta kommer att diskuteras vidare i de analytiska teman som följer. 

5.4 Sverige som jämställt land 

 

Ett återkommande diskursivt tema i diskussioner som rör jämställdhetsarbete i Sverige är att             

Sverige redan är ett av världens mest jämställda länder, men kan bli ännu mer jämställt.               

Diskursen går att härleda till en nationalistisk stolthet om Sverige som jämställt land. Detta              
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argument är vanligt förekommande både bland de som är för och mot Jämställdhetsmyndigheten.             

Hos de som är för införandet och det fortsatta bedrivandet av myndigheten är det viktigt att                

poängtera att Jämställdhetsmyndigheten är vägen till att Sverige ska bli ännu mer jämställt. I              

riksdagsmotionen om införandet av Jämställdhetsmyndigheten motiveras det på följande sätt:          

“Sverige är ett av världens mest jämställda länder. [...] Men mycket återstår att göra.              

(2016/17:2703, s. 1). Det är en motsägelsefull diskurs som både lyfter Sveriges framgångar och              

brister som jämställt land samtidigt. Detta kan kopplas till Sveriges starka självbild som ett              

jämställt land. Denna nationalistiska självbild kan medföra problematik (Griffin et. al. 2016, s.             

1). Den kan till exempel vara ett sätt att distansera Sverige från andra länder, och därmed även                 

skapa en nationalistisk bild av att vara bättre än andra länder. (Griffin et. al. 2016, s. 3).  

 

“Sverige har en feministisk regering.” står det i skrivelsen Makt, mål och myndighet - feministisk               

politik för en jämställd framtid. Vidare diskuteras det hur män och kvinnor har olika              

livsförutsättningar, men att den feministiska regeringen arbetar för att utjämna dessa           

förutsättningar. Detta jämställdhetsarbete ska utföras med målet att Sverige ska vara ett            

jämställdhetspolitiskt föregångsland (2016/17: 10, s. 65). Detta tyder på en diskurs där Sveriges             

jämställdhetspolitiska självbild är stark. En förutsättning för att ens kunna prata om Sveriges             

ojämställdhet är att först bekräfta Sveriges jämställdhet. För att kunna lyfta vad som kan              

förbättras måste det först fastställas hur långt Sverige redan har kommit. Problemet som             

framställs är alltså inte att Sverige är ojämställt, utan att Sverige inte har nått jämställdhet än. 

 

I Kvinnor, män och alla andra - En svensk genushistoria diskuterar Jens Rydström och David               

Tjeder historia utifrån ett perspektiv där de som oftast annars är osynliga i historien lyfts fram.                

Boken inkluderar bland annat ett resonemang om nutida Sverige, där jämställdhet råder som             

hegemonisk diskurs. Rydström och Tjeder menar att samhället har förändrats mycket vad gäller             

kvinnors praktiker under de senaste tre decennierna, men att däremot mäns praktiker inte har              

förändrats i samma utsträckning. De menar att det dock finns förväntningar på att aktivt sträva               

mot jämställdhet, vilket kan peka mot jämställdhet som hegemonisk diskurs i dagens Sverige             

(Rydström och Tjeder 2009, s. 58). 
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Diskursen om Sverige som jämställt land borde rimligtvis främst lyftas av de som är emot               

Jämställdhetsmyndigheten, eftersom argumentet att Sverige redan är jämställt kan styrka deras           

agens. Denna diskurs förekommer dock på båda argumentationssidor. I debattartikeln          

“Jämställdheten vinner på en egen myndighet” diskuterar Gunilla Carlsson från          

Socialdemokraterna varför hon anser att myndigheten behövs. Hon argumenterar för att en            

sammanhållen myndighet behövs för att kunna uppnå målet att män och kvinnor ska ha samma               

skyldigheter och möjligheter att forma sina liv. I artikeln lyfter Carlsson att det återstår mycket               

att förändra för att Sverige ska bli jämställt. Hon menar dock att målen är nåbara. “Den svenska                 

modellen leder till framtidstro och att makten delas lika mellan kvinnor och män.” skriver              

Carlsson (2017-02-23). I en debattartikel skriven av tre representanter från Liberalerna uttrycks            

liknande åsikter. De menar att svensk jämställdhetspolitik från 70-talet främst har hindrats av             

brist på sammanhängande arbete. De lyfter dock även hur långt Sveriges jämställdhetsarbete har             

kommit, och pekar mot det egna partiet som en drivkraft till det. Detta tyder på en diskurs där det                   

är viktigt att hänvisa till en nationalistisk stolthet för att tillåtas lyfta problem.  

 

Vårt parti Liberalerna föddes ur kampen för jämställdhet och för mäns och kvinnors lika              

rättigheter. Vi har varit motorn bakom de flesta reformer som gjort att Sverige färdats en lång väg                 

på sträckan mot ett jämställt samhälle, och vi tänker inte sänka farten (Arnholm et.al.              

2018-12-19).  

 

En alltför stark nationalistisk stolthet riskerar att förhindra jämställdhetsarbete, eftersom det kan            

bli svårt att erkänna “egna” problem med ojämställdhet. I koppling till den tidigare diskussionen              

om “viktigt” och “oviktigt” jämställdhetsarbete går det att se samband mellan att det arbete som               

anses vara viktigt också är det som troligtvis inte rör den egna gruppen. Att arbeta mot                

hedersrelaterat förtryck och våld är viktigt. Att arbeta för menstruerande kroppars rättigheter är             

inte det. Nedan kommer denna diskurs att fortsätta diskuteras, men utifrån fenomenet att problem              

kopplade till jämställdhet ofta förskjuts till att handla om andra grupper än den egna. 

30 



5.5 Jämställdhet för “de andra” 

 

Det sista diskursiva temat som kommer att diskuteras är att jämställdhetsarbete inte är något som               

behövs för “oss”, utan för “de andra”. Detta är ett förnekande av att det skulle finnas problem                 

inom den egna gruppen, och ett förskjutande av ansvar till andra. Diskursen går att koppla dels                

till Sveriges nationalistiska självbild som jämställt land, och dels till ett förlöjligande av det              

jämställdhetsarbete som faktiskt skulle kunna gynna många kvinnor, även om de är            

privilegierade i andra avseenden. 

 

I skrivelsen Makt mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid diskuteras              

jämställdhet som en del av arbetet för minskad segregation. “En grundsten i den svenska              

modellen är ett hållbart samhälle som håller ihop. Klyftor och segregation har dock vuxit under               

lång tid.” står det i skrivelsen. Vidare diskuteras det hur konsekvenserna av segregationen i              

Sverige hårdast drabbar unga tjejer i socioekonomiskt utsatta områden och att en trolig förklaring              

till det är hedersrelaterat våld och förtryck (2016/17:10, s. 64). Att dels prata om hur Sverige är                 

ett samhälle som “håller ihop” och dels diskutera segregation enbart i socioekonomiskt utsatta             

områden tyder på en ovilja att diskutera ojämlikheter i samhället i koppling till en svensk               

identitet. Det sker därmed en förskjutning av diskursen, som nedan kommer att exemplifieras i              

debatten om Jämställdhetsmyndigheten. 

 

Jämställdhet är inte något som rör “oss” utan “dem”. Vi måste prata om deras problem istället för                 

våra, och därmed slipper vi låtsas om våra problem. Denna diskurs går att utläsa i flera av                 

debattartiklarna skrivna i samband med den eventuella nedläggningen av         

Jämställdhetsmyndigheten. Ett exempel på det är Malin Lernfelts debattartikel         

“Mensmyndigheten gjorde jämställdheten en otjänst”. Hon efterfrågar en myndighet som “tar           

religiöst förtryck på allvar och inte sysslar med identitetspolitik, exkludering och trams.” Även             

om hon inte kopplar religiöst förtryck till någon specifik religion eller samhällsgrupp utgår ofta              

diskussioner om religiöst förtryck att det är något som rör “andra”. Vidare menar Lernfelt att               
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arbetet som bedrivs på Jämställdhetsmyndigheten är sorgligt, och att de som blir lidande av den               

fortsatt ojämställda situationen i Sverige idag är de som lever under “[...] våld och hot till följd                 

av könsrelaterat förtryck.” (Lernfelt 2018-12-22). Lernfelts argumentation pekar mot en          

förskjutning av de problem hon menar hindrar Sverige från att bli ett jämställt land. Detta visar                

på en rådande diskurs som lägger större fokus vid problem inom andra grupper än den egna. 

 

Samma typ av resonemang går att identifiera i en debattartikel skriven av politiska representanter              

från M, KD och C. De menar att införandet av myndigheten var skadligt för rådande fungerande                

jämställdhetsarbete. “Regeringen vill skapa en ny jämställdhetsmyndighet, men riskerar         

samtidigt att slå ut fungerande verksamheter som arbetar för kvinnofrid, mot hedersrelaterat våld             

och mot människohandel.” skriver de och visar i sin argumentation vilka jämställdhetsfrågor de             

tycker är viktigast (Hedberg et. al. 2017-06-13). Även i deras argumentation går det att utläsa att                

det inte är problem som de själva identifierar sig med. Att som politiker arbeta mot problem som                 

inte rör en själv är såklart nödvändigt. Det som däremot blir problematiskt är att bara erkänna                

problem inom andra grupper.  

 

Vidare andrafiering av diskurser om jämställdhet går att utläsa i artikeln “MP:            

Jämställdhets-myndigheten räddas”. Miljöpartiets talesperson i jämställdhetsfrågor, Annika       

Hirvonen Falk poängterar att myndigheten “[...] arbetar med viktiga frågor, som att förebygga             

handel med kvinnor för sexuella ändamål, motverka könsstympning och utveckla metoder för att             

motverka hedersförtryck.” (SvD 2019-01-11). Politiska representanter från Liberalerna        

poängterar samma sak som Hirvonen Falk i en debattartikel som argumenterar för myndighetens             

fortsatta bedrivande av sin verksamhet. “Men nu hotas en rad viktiga verksamheter av             

avveckling. All finansiering försvinner för uppdragen att sprida kunskap och information om            

mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.”             

skriver de i sin debattartikel (Arnholm et. al. 2018-12-19). Detta är jämställdhetspolitiska            

åtgärder som generellt associeras med utsatta kvinnor. Dessa åtgärder är naturligtvis väldigt            

viktiga och relevanta problem att arbeta med, men oavsett hur viktiga de är pekar diskursen mot                

en förskjutning av var problem med ojämställdhet finns som min analys syftar till att belysa.               
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Dessutom tyder den här argumentation på att jämställdhetsarbete rörande till exempel våld och             

jämställdhetsarbete beträffande andra problem är två skilda fenomen. Detta är naturligtvis inte            

fallet, utan förtryck mot kvinnor kan ta sig uttryck på en mängd sätt och olika förtryck verkar                 

inom samma system. I ovan diskuterade diskurs osynliggörs dock detta samband.  

 

Sammanfattningsvis går det alltså att utläsa en tendens av att förskjuta, och därmed förneka,              

problem kopplade till ojämställdhet inom den egna gruppen. Denna tendens förekommer även i             

debatten om Jämställdhetsmyndigheten, vilket visas ovan. Baserat på tidigare diskuterade          

analytiska teman går det att hitta samband mellan denna förskjutning och den nationalistiska             

identiteten om Sverige som jämställt land, samt till diskursen om jämställdhetsarbete som något             

onödigt eller fånigt. I analysen ovan har jag, utifrån Bacchis WPR-ansats, identifierat ett antal              

diskursiva teman kopplade till problemformulering av jämställdhet med utgångspunkt i debatten           

om Jämställdhetsmyndigheten. Med hjälp av de teoretiska verktygen diskursteori och tomma           

beteckningar har det gått att utläsa hur jämställdhetsbegreppet kan fyllas med väsentligt olika             

innehåll, och hur detta i sin tur kan påverka utfallet i jämställdhetsarbete. Avslutningsvis är alltså               

jämställdhet ett viktigt begrepp i svensk politik som beroende på ideologisk drivkraft får             

varierande innebörd.  
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6. Slutsatser 

 

Ovan genomfördes en diskursanalys av debatten om Jämställdhetsmyndigheten utifrån Bacchis          

WPR-ansats. Detta gjordes med utgångspunkt i följande tre frågeställningar: 

- Hur är “problemet” framställt i en specifik policy? 

- Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom framställningen av “problemet”? 

- Vilka effekter produceras via denna representation av “problemet”? (Bacchi 2009, s. xii).  

Med utgångspunkt i analysen är problemet, alltså ojämställdhet, framställt på ett antal sätt. Det              

finns dels en diskurs om myndigheten som problemet, dels om “onödigt” jämställdhetsarbete            

som ett hinder för det riktiga jämställdhetsarbetet och dels om “de andra” som problemet. De               

förutsättningar eller antaganden som ligger bakom framställningen av problemet är att           

ojämställdhet inte behöver arbetas ytterligare med, att ojämställdhet för i övrigt privilegierade            

kvinnor är ett icke-problem samt att ojämställdhet inte rör “oss”. Effekterna av            

problemrepresentationen blir att det skapas olika förståelse för hur jämställdhetsarbete bäst           

bedrivs, och i debatten innebar alltså detta att olika åsikter angående om            

Jämställdhetsmyndigheten skulle finnas eller inte, samt vilken typ av arbete myndigheten skulle            

bedriva.  

 

Vidare har tre slutsatser dragits baserat på analysen. De är: urvattning av jämställdhetsbegreppet;             

normativt jämställdhetsarbete och; feministisk politik - för vem? Dessa slutsatser kommer att            

diskuteras i texten nedan.  

6.1 Urvattning av jämställdhetsbegreppet 

 

Den första slutsatsen som går att dra utifrån analysen är att det har skett en urvattning av                 

jämställdhetsbegreppet. Jämställdhet kan innebära nästan vad som helst - och betyder därför            

ingenting? Att enbart tala om jämställdhet blir förhållandevis betydelselöst när begreppet kan            
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fyllas med signifikant olika betydelse. Att prata om att vara för jämställdhet blir därför relativt               

betydelselöst. Fokus bör snarare ligga på görandet av jämställdhet. Vid bedrivandet av            

jämställdhetspolitik är trots allt det som spelar roll vad som faktiskt genomförs, inte att partiet               

som genomför det säger sig vara för jämställdhet. Med jämställdhet som en hegemonisk diskurs              

är det relativt intetsägande att vara för jämställdhet.  

 

I urvattningen av jämställdhetsbegreppet sker även en förenkling av ojämställdhet. Genom att            

utpeka Jämställdhetsmyndigheten som hindret för jämställdhet sker en grav förenkling av hur            

ojämställdhet upprätthålls i ett samhälle. För att aktivt kunna arbeta mot ett mer jämställt              

samhälle är det viktigt att se de komplexa maktstrukturer som förhindrar att detta sker. Vid ett                

för stort fokus på Jämställdhetsmyndigheten osynliggörs dessa maktstrukturer. Detta kan kopplas           

till synen på vissa typer av jämställdhetsarbete som onödigt, Sveriges nationalistiska självbild            

som jämställt land och andrafiering av ojämställdhet. Vid analyser av jämställdhet är det             

nödvändigt att utgå från ett intersektionellt perspektiv för att förstå hur olika maktstrukturer             

samverkar och påverkar varandra. Avslutningsvis kommer jämställdhetsbegreppets betydelse att         

fortsätta förändras beroende på rådande samhällsdiskurser om jämställdhet. 

6.2 Normativt jämställdhetsarbete 

 

Den andra slutsatsen som går att dra utifrån analysen är att diskussioner om jämställdhet ofta               

förhåller sig till, och därmed återskapar, normativa föreställningar om vem jämställdhetsarbetet           

är till för. Exempelvis verkar ofta debatter rörande jämställdhet inom ett binärt könssystem. Vid              

diskussioner om jämställdhet är det nödvändigt att lyfta den strukturella ojämlikheten mellan            

män och kvinnor. Det kan dock bli problematiskt att bara se till just den strukturella               

ojämlikheten, dels eftersom alla inte är män eller kvinnor och dels eftersom män och kvinnor är                

mer än sina könstillhörigheter. Vid diskussioner om jämställdhet lyfts sällan andra faktorer än             

just maktobalans mellan män och kvinnor. Dessa diskussioner verkar alltså inom ett binärt             

könssystem och återskapar även detta system via sitt språkbruk. 
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Bacchi diskuterar hur binaritet ofta är centralt i debatter. Binaritet bygger på en exkludering av               

den ena sidan från den andra sidan. Förutom exkludering bygger binaritet även på en hierarki,               

där den ena sidan premieras över den andra. Binariteter kan fungera som en förenkling av i                

realiteten komplexa förhållanden (Bacchi 2009, s. 7). Debatter om jämställdhet bygger ofta på             

den förenklade binariteten män - kvinnor. Argument för varför jämställdhet behövs kan härledas             

till diskurser om att män och kvinnor är varandras motsatser, och därmed kompletterar varandra.              

Det går att dra slutsatsen att detta binära könssystem även återskapas i debatten om              

Jämställdhetsmyndigheten.  

 

Vidare utgår debatten om Jämställdhetsmyndigheten från normativa föreställningar om vem som           

är problemet vid ojämställdhet. Analysen pekade mot att det är vanligt förekommande med en              

andrafiering av ojämställdhet. Detta är en jämställdhetspolitisk diskurs som återskapar normen           

om att ojämställdhet inte är ett problem för “oss”, utan för “dem”. Den som är norm har makt att                   

skriva sig fri från narrativet att vara problemet. Detta kommer vidare att diskuteras under nästa               

underrubrik, med vinkeln på jämställdhetsarbete som utgår från en manlig norm. 

6.3 Feministisk politik - för vem?  

 

Den tredje slutsatsen som går att dra utifrån analysen är att diskurser kopplade till jämställdhet               

ofta utgår från en manlig norm. Utgångspunkten för ett jämställt samhälle blir att kvinnor allt               

mer ska ha möjlighet att fatta liknande livsval som män traditionellt har gjort. Detta skapar i                

utsträckning två problem; dels att mäns livsval prioriteras högre än kvinnors och dels att ansvaret               

för samhällsförändring läggs på kvinnor. En viktig notering är att det i vissa             

jämställdhetspolitiska kamper är förståeligt att den manliga normen har varit idealet, exempelvis            

i kampen om kvinnlig rösträtt, eftersom mäns samhällsvillkor ofta har varit bättre än kvinnors.              

Jag ställer mig dock kritisk till en samhällsdiskurs som utgår från att den manliga normen är                

bättre än den kvinnliga. Eftersom den nuvarande regeringen i Sverige är uttalat feministisk vill              

jag utifrån slutsatsen att deras jämställdhetspolitik följer en manlig norm ställa frågan:            

Feministisk politik - för vem? 
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Denna diskurs kommer bland annat till uttryck i utredning Makt, mål och myndighet. I en               

diskussion om ekonomisk jämställdhet på arbetsmarknaden uttrycks vikten av lika möjligheter           

till utbildning och arbete. Att kvinnor lönearbetar i mindre utsträckning än män lyfts som ett               

problem. Utredningen kommer fram till att kvinnor och män ungefär lägger ner lika många              

timmar på att arbeta, men att kvinnor lägger ner mer tid på obetald hemarbete. Enligt               

utredningen är den vanligaste orsaken att inte heltidsarbeta, både för män och kvinnor, att              

lämplig tjänst saknas (2016/17: 10, s. 19). Problemet som lyfts i utredning är att det inte råder                 

ekonomisk jämlikhet mellan män och kvinnor, och lösningen på problemet är att kvinnor ska              

lönearbeta i högre utsträckning. Den andra lösningen, att män lönearbetar i mindre utsträckning,             

diskuteras inte som ett reellt alternativ. Detta kan även härledas till ett kapitalistiskt arbetsideal              

som är en stark norm i samhället. En följd av jämställdhetsarbete som utgår från en manlig norm                 

blir alltså att ojämställdhet riskerar framställas som ett problem av och för kvinnor.  

 

Ytterligare en följd som kan uppstå vid jämställdhetsarbete utifrån en manlig norm är att              

kvinnors livserfarenheter nedprioriteras. I analysen gick det att utläsa framförallt i kontroversen            3

kring projektet med menscertifiering av arbetsplatser. Att arbeta med “kvinnligt kodade”           

problem ses som trams. Detta kan tyda på nedvärdering av “kvinnliga” upplevelser och därmed              

en ovilja att arbeta med dem. Detta leder till ett ifrågasättande vem regeringens feministiska              

politik är till för. Är en feministisk politik som utgår från manliga normer verkligen gynnsamt för                

kvinnor? Under slutsatsen om att det har skett en urvattning av jämställdhetsbegreppet kom jag              

fram till att görandet av jämställdhet är viktigare än att enbart säga sig vara för jämställdhet. En                 

liknande diskussion kan appliceras på diskurser kring feminism. Det viktigaste är inte att säga sig               

vara en feministisk regering - det är att bedriva feministisk politik. 

 

Avslutningsvis är jämställdhetspolitiken i Sverige en relevant aspekt att bedriva vidare forskning            

inom. Med utgångspunkt i tidigare forskning blir det tydligt att jämställdhetspolitiken är konstant             

föränderlig, och att den har förändrats mycket under de senaste årtiondena. Därför blir det viktigt               

3 Jag använder begreppet kvinna med vetskapen om att “kvinnligt kodade” problem inte drabbar alla kvinnor och att                  
de även kan drabba personer som inte är kvinnor, men att problemen nedprioriteras just för att de är kvinnligt                   
kodade.  
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att fortsättningsvis studera riktningarna den förändras i. Förslag på vidare forskning som kan             

bedrivas är undersökningar av vilka betydelser andra tomma beteckningar fylls med i svensk             

politik, granskningar av problemformuleringar inom andra politikområden samt en uppföljning          

kring vilka effekter Jämställdhetsmyndighetens arbete kommer att få på svenskt          

jämställdhetsarbete. 
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