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Abstract 

Jämställdhetsintegreringen är den övergripande strategin för att uppnå jämställdhet som 

används på alla politiska nivåer och har därmed har blivit ett norm. Studien ställer 

frågor om hur jämställdhetsintegreringen fungerar i ett flernivåsystem och vilka 

feministiska ideal, värderingar eller idéer den vilar på. Genom feministisk teori och 

flernivåstyrning undersöker studien feministiska idéer i jämställdhetsarbetet på den 

europeiska, nationella och regionala politiska nivån. Materialet består av offentliga 

dokument för jämställdhetsintegreringen vilka har analyserats genom feministiska 

idealtyper i en idé och ideologianalys. Resultaten för studien visar hur 

jämställdhetsintegreringen är präglad av feministiska idéer där den socialistiska 

feminismen är mest framträdande. Resultaten beskriver även hur 

jämställdhetsintegreringen fungerar i ett flernivåsystem och hur det påverkar vilka idéer 

som får ta plats.     

 

Nyckelord: jämställdhetsintegrering, flernivåsystem, feministisk ideologi, liberalfeminism, 

radikalfeminism, socialistisk feminism  
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 

Begreppet jämställdhet tenderar att bli urvattnat och många betraktar begreppet som en 

självklarhet, men vad betyder det egentligen? Att vara för jämställdhet är idag helt 

okontroversiellt och Sverige har inget politiskt riksdagsparti som uttalar att de är emot 

jämställdhet. Vad jämställdhet betyder och hur man bäst uppnår det varierar dock 

(Rönnblom, 2008). Den feministiska teorin, som är central vad gäller jämställdhet, innehåller 

olika förgreningar och vittnar om att det finns olika verklighetsuppfattningar, fokusområden 

och ideal. Frågan om jämställdhet borde alltså kunna vara ett dynamiskt politiskt fält. 

Sedan 1994 har Sverige haft jämställdhetsintegrering som strategi för att uppnå de 

jämställdhetspolitiska målen. Strategin återfinns även på internationell, europeisk och lokal 

nivå vilket innebär att jämställdhetsintegrering har blivit normen på samtliga politiska nivåer 

(Andersson 2018, 15). Men hur fungerar egentligen jämställdhetsintegreringen i ett 

flernivåsystem? Hur ser de konkreta målen och åtgärderna ut på de olika nivåerna och vilka 

feministiska ideal, värderingar eller idéer vilar de på? 

Tidigare forskning visar hur jämställdhet har avpolitiserats i ett alltmer komplext samhälle 

präglat av globala idéer, nationell politik till lokala självstyren (Andersson 2018, 14; 

Rönnblom 2008, 40–41). Tidigare forskning av jämställdhetsintegrering som strategi har 

fokuserat på utvärderingar men desto mindre på hur den fungerar, vilket Andersson (2018, 

15) belyser i sin studie. Andersson har fokus på huruvida jämställdhetsintegreringen skapar 

jämställdhet och bidrar till feministisk politik (Andersson 2018, 15). Vi hoppas kunna ge en 

annan beskrivning av hur jämställdhetsintegreringen fungerar med större fokus på 

feminismens olika idéer.  

Som Lundqvist förklarar i sin studie om demokratiska värden ställs aktörer idag inför 

motstridiga idéer, vilket han menar kan leda till att mer svårfångade värden, såsom 

demokrati, kommer i skymundan (Lundquist 2008, 31). Detta menar vi även bör belysas 

genom att ställa samma fråga gällande jämställdhets värden. Finns det en risk att de 

feministiska idéerna kommer i skymundan i flernivåsystem? Finns det plats för alla idéer och 

värden i en och samma strategi? Med utgångspunkt i föreställningen att jämställdhet ses som 



 

en självklarhet, där olika feministiska idéer inte blir synliga, så vill vi rikta ljuset mot dessa 

idéer. Genom att ha ett fokus på de feministiska idéerna och dess olikheter hoppas vi kunna 

bidra till att jämställdhet ska bli en fråga som berör och inte tas för given. 

 

1.2 Syfte/frågeställning  
 

Syftet med vår studie är att ur ett flernivåperspektiv beskriva och kartlägga vilka feministiska 

idéer som uttrycks inom jämställdhetsarbetet. Våra forskningsfrågor är: 

● På vilka feministiska idéer vilar de offentliga dokumenten för 

jämställdhetsintegreringen?  

● Finns det någon skillnad mellan den europeiska, nationella och regional nivån 

gällande vilka feministiska idéer som är framträdande?  

Fokus i studien kommer vara att beskriva hur de olika feministiska idéerna uttrycks i 

offentliga dokument för jämställdhetsintegrering. För att identifiera de feministiska idéerna 

kommer metoden idé och idealtypsanalys användas, där vi använder oss av den feministiska 

teorin för utformning av idealtyper. Studien kommer även utgå från ett flernivåperspektiv för 

att beskriva komplexiteten i jämställdhetsintegrering där ansvaret för genomförande är delad 

mellan olika politiska nivåer och aktörer. 

 

1.3 Jämställdhetsintegrering i ett flernivåsystem 

Jämställdhetsintegrering betyder att jämställdhetsperspektiv bör vara en del av allt arbete 

inom all verksamhet och alla politiska nivåer, istället för ett arbete vid sidan av (European 

Institute for Gender Equality, 2021). Detta innebär att "Jämställdhet skapas där ordinarie 

beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas, därför behöver jämställdhetsperspektivet 

finnas med och beaktas i det dagliga arbetet." (Jämställdhetsmyndigheten 2020, 8). 

Jämställdhetsintegrering är i sig en övergripande strategi och har därav ingen tydlig definition 

på exakta metoder för genomförandet av den. Det innebär att olika verksamheter eller nivåer 

kan använda olika verktyg eller metoder för att applicera strategin 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2020). Alla politiska nivåer (den europeiska, nationella och 



 

regionala) har utvecklat olika strategier, med olika verktyg och metoder för att genomföra 

jämställdhetsintegrering. Gemensamt för användning av jämställdhetsintegreringen är 

nämligen att det utformas en separat mer specifik strategi med tydliga mål och åtgärder. 

Denna strategi bör innefatta metoder och verktyg för att täcka alla nödvändiga dimensioner 

och bidrar till jämställdhetsintegreringens syfte om att den ska genomsyra all verksamhet 

(European Institute for Gender Equality, 2021). Eftersom jämställdhetsintegreringen är helt 

beroende av att respektive nivå utformar mål och åtgärder är det via nivåernas centrala 

aktörer och deras strategier vi kan finna jämställdhetsintegreringens idéer. Nedan kommer vi 

därför redogöra för jämställdhetsintegreringen på europeisk, nationell och regional nivå. 

 

1.3.1 Jämställdhetsintegrering europeisk nivå  

På den europeiska nivån är EU och Council of European Municipalities and Regions 

(CEMR) viktiga aktörer i arbetet med jämställdhetsintegrering.  

EU-kommissionen har utformat en jämställdhetsstrategi för 2020–2025 Ett jämställt EU i 

sikte - Jämställdhetsstrategi 2020–2025 (Europeiska kommissionen 2020). Ansvariga för 

implementerandet av strategin är EU:s jämställdhetsinstitut European Institute for Gender 

Equality (EIGE). Strategin fastställer politiska mål och åtgärder för att ta itu med 

jämställdhetsutmaningar i Europa och ”strävar efter att inkludera könsperspektivet inom alla 

politikområden, på alla nivåer och i alla led i beslutsfattandet” 

(https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/institutions-and-structures/european-union) och 

är alltså ett centralt dokument för jämställdhetsintegreringen på europeisk nivå.  

CEMR är en samarbetsorganisation för kommuner och regioner i hela Europa. I arbetet med 

jämställdhetsintegrering har CEMR utformat Den Europeiska Deklarationen för jämställdhet 

mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (Sveriges Kommuner och Landsting 

2009). Vilken har skrivits under av flera kommuner och regioner i Europa. I Sverige har alla 

regioner utom två undertecknat deklarationen. Således är deklarationen ett viktigt dokument 

för hur jämställdhetsintegreringen på den europeiska nivån vilket sedan påverkar den 

regionala nivån.  

 



 

1.3.2 Jämställdhetsintegrering nationell nivå  

På nationell nivå har vi två aktörer representerade; Jämställdhetsmyndigheten och 

Regeringen, där den förstnämnda har varit den mest intressanta för oss. 

Jämställdhetsmyndigheten är de som har i uppgift att verka för att regeringens nationella 

jämställdhetspolitiska mål uppnås. Här kan vi alltså finna en handlingsplan/strategi med mål 

och åtgärder. Det är dock regeringen som har formulerat de sex nationella 

jämställdhetspolitiska målen vilket gör även de till en viktig aktör på nationell nivå. För att 

analysera jämställdhetsintegreringen kommer vi utgå från de nationella jämställdhetspolitiska 

målen (https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/) och 

Jämställdhetsmyndighetens vägledning VÄGLEDNING -Stöd för att planera, organisera och 

följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering (Jämställdhetsmyndigheten 2020) 

Vägledningen är riktad till verksamheter och innehåller verktyg och metoder för att införa 

jämställdhetsintegrering i sitt arbete. 

  

1.3.2 Jämställdhetsintegrering regional nivå 

På regional nivå har vi identifierat två centrala aktörer för jämställdhetsintegreringen; 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Länsstyrelsen. SKR använder sig av CEMR-

deklarationen (från den europeiska nivån) som strategi och rekommenderar regioner att 

använda sig av den. Eftersom detta dokument analyseras på den europeiska nivån har vi valt 

att fokusera på Länsstyrelsen som aktör på den regionala nivån.  

Länsstyrelsens uppgift är att stödja regionala aktörer i deras arbete att uppnå regeringens 

nationella jämställdhetsmål. Under framtagandet av strategin ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE 

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017–2020 (Länsstyrelsen u.å) från Länsstyrelsen i Skåne har 

en dialog förts med viktiga aktörer i länet såsom Region Skåne (Länsstyrelsen u.å, 5). Västra 

Götalandsregionen hänvisar till den länsövergripande strategin Jämställt Västra Götaland 

Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2019–2022 (Västra Götaland u.å) på deras hemsida. 

 

 



 

 

Bild 1: Översiktsbild av de olika nivåerna och dess aktörer 

 

2. Teori 

I denna del presenteras våra valda teorier: flernivåstyrning och feministisk teori. Teorierna 

kommer ha olika syften för studien där flernivåstyrning kommer användas mer generellt för 

att beskriva fenomen och stärka resonemang medan den feministiska teorin kommer 

användas i syfte att skapa idealtyper för analys av material.  

 



 

2.1 Flernivåstyrning  

 

Ett flernivåsystem innebär även att den politiska styrningen sker på flera nivåer, det vill säga 

genom flernivåstyrning. Flernivåstyrning (multi- level governance) är en teori som används 

på olika sätt. Grunden för begreppet är en förklaring av en maktförskjutning, det vill säga att 

makten som tidigare enbart fanns centralt i den nationella nivån blir är fördelad. Vilket dels 

kan användas för att förklara maktförskjutning från nationell nivå ner till lokal nivå 

(regioner/kommuner) och upp till överstatlig nivå (tex EU) (Stegmann Mccallion 2007, 337). 

Men har även, på senare tid, använts som en beskrivning av förändring av den vertikala 

styrprocessen till en mer nätverksbyggande beslutsprocess med ökat maktfördelningen 

mellan flera aktörer (Bergmann-Winberg & Tallberg 2010, 5; Regeringen 2017, 61, 109). I 

vår studie kommer begreppet flernivåstyrning användas utifrån båda definitionerna; Den 

vertikala maktförskjutning genom de olika politiska nivåerna och den horisontella 

maktförskjutningen genom analyser av dokument från olika aktörer.  

 

2.2 Feministisk teori 

 

Jämställdhet är centralt i den feministiska teorin och rymmer flertalet olika idéer vad gäller 

jämställdhet och lämpar sig därför väl för att analysera vårt material. All feministisk teori har 

samma grund, nämligen att kvinnor är underordnade män och att detta förhållande bör 

ändras. Den feministiska teorin rymmer dock olika inriktningar vilka skiljer sig i vilka frågor 

som ska prioriteras, hur problem ska lösas eller hur jämställdhet uppnås på bästa sätt 

(Gemzøe 2012, 12–13). Tre feministisk ideologier som skiljer sig åt gällande dessa aspekter 

är liberalfeminismen, radikalfeminismen och socialistiska feminismen. Dessa ideologier har 

vi valt för att de på ett tydligt sätt skiljer sig från varandra och riktar in sig på olika aspekter 

av kvinnors villkor (Gemzøe 2012, 76). Liberalfeminism, radikalfeminism och socialistisk 

feminism är en vanlig uppdelning inom flera böcker om feminism (Freeman 2003, 12; 

Gemzöe 2012, 30; Hedenius, Björk & Shmulyar Gréen 2015, 114).  

 



 

2. 2.1 Liberalfeminism  

 

Grundläggande fri - och rättigheter är centralt för den liberala feminismen vilket kan förstås 

med bakgrund av att den liberala feminismen hade sin storhetstid under senare 1800-tal - 

1920; en tid där kvinnor inte hade rösträtt tex (Gemzøe 2012, 30–31). Idag är politisk och 

offentlig representation en viktig fråga i arbetet för jämställdhet vilket innebär ökad andel 

kvinnor representerade i både näringslivet samt offentliga sektorn (Gemzøe 2012, 37). Det är 

således inom det offentliga livet som liberalfeminismen främst formulerar mål och strategier 

för jämställdhet. För liberalfeminismen bygger argumentationen för jämställdhet på förnuftet; 

kvinnor är lika förnuftiga som män och ska därför inneha samma positioner som män i 

samhälle (Gemzøe 2012, 38). I grunden är män och kvinnor lika menar liberalfeminismen, 

men stereotypa könsroller leder till ojämställdhet (Hedenius, Björk & Shmulyar Gréen 2015, 

116).  

 

2. 2. 2 Radikalfeminism  

 

Inom radikalfeminismen står förtrycket av kvinnor i centrum (Gemzøe 2012, 45). Förtrycket 

av kvinnor, menar dem, möjliggörs av patriarkatet, det system som gynnar män och 

missgynnar kvinnor. Patriarkatet genomsyrar hela samhället och påverkar människors 

livsvillkor och möjligheter (Gemzøe 2012, 46–47). En konsekvens av patriarkatet är mäns 

våld/sexuellt våld mot kvinnor vilket är en viktig fråga för radikalfeminismen. Även 

prostitution och pornografi är konsekvenser av patriarkatet (Hedenius, Björk & Shmulyar 

Gréen 2015, 117). Det är främst inom den privata sfären som radikalfeminismen verkar, till 

skillnad mot liberalfeminismen som främst har fokus på den offentliga sfären (Gemzøe 2012, 

77)  

 

Enligt radikalfeminismen skiljer sig kvinnor och män åt till skillnad mot liberalfeminismen. 

En förutsättning för att nå framgång i jämställdhetsarbetet är, enligt radikalfeminismen, att 

kvinnor organiserar sig och att jämställdhetsarbetet tar utgångspunkt i kvinnors egna 

erfarenheter (Gemzøe 2012, 48). Radikalfeminismen har ett fokus på kvinnors kroppar där 

man vill uppvärdera och hylla den, tex kvinnors sexualitet, att menstruation inte är något 

“äckligt” eller rätten till abort (Gemzøe 2012, 53).  



 

 

2. 2. 3 Socialistisk feminism  

 

Denna feminism kallar Gemzøe (2012, 68) för socialistisk radikalfeminism, men hon skriver 

att flera andra författare benämner den för socialistisk feminism vilket är det vi också 

kommer göra. Inom den socialistiska feminismen kan man finna spår av marxism, nämligen 

att man har ett klassperspektiv. Till skillnad mot marxismen, som menar att det är 

kapitalismen som är roten till allt ont även kvinnoförtryck, menar dock den socialistiska 

feminismen att det är både kapitalismen och patriarkatet som upprätthåller de orättvisor som 

finns mellan män och kvinnor. Detta skiljer sig även från radikalfeminismen som endast har 

fokus på patriarkatet.  Ingen av dessa förtryckarsystem kan upphöra om inte den andre 

upphör. Ett exempel på det är kapitalismens behov av billig kvinnlig arbetskraft kontra 

patriarkatets behov av kvinnors obetalda hemarbete (Gemzøe 2012, 68). Den socialistiska 

feminismen delar även marxismens historiematerialistiska syn på människans natur: 

människans natur är ett samspel mellan biologi, sociala praktiker - däribland arbete - och 

fysiska omgivning. Synen på könens natur är att kvinnor varken är fundamentalt lika män, 

som liberalismen förutsätter, eller fundamentalt olika män (Gemzøe 2012, 73–74). 

 

Den socialistiska feminismen vill omdefiniera vad arbete innebär där man till skillnad mot 

marxismen, som kopplade arbete till produktion, även koppla det till omsorgsarbete. I 

omsorgsarbete ingår barnomhändertagande, kärlek, sexuell tillfredsställelse, upprätthållande 

av nära relationer (Gemzøe 2012, 70). Socialistisk feminism ser kvinnors ekonomiska 

underordning som en fundamental del av kvinnoförtrycket. Kvinnors lägre löner och deras 

utsatthet som lönearbetare i en global kapitalistisk ekonomi bidrar till att upprätthålla deras 

beroende av män. Jämlikhet mellan könen i arbetslivet är dock inte möjlig så länge kvinnor 

utför merparten av det obetalda arbetet i hemmet. Föreställningen att kvinnor är i första hand 

sexobjekt eller mödrar lever kvar i samhället i sin helhet, motverkar också att kvinnors arbete 

sker på samma villkor som mäns (Gemzøe 2012, 117).  

 



 

 

3. Metod 

 

I denna del kommer våra metoder för studien presenteras, även våra idealtyper, hur vi har gått 

tillväga vid kodning av vårt material samt begränsningar.    

 

3.1 Forskningsdesign 

 

Studien är en jämförande fallstudie och kan beskrivas som ett fall av hur feministiska idéer 

omvandlas i offentliga dokument. Jämförelsen kommer vara mellan de olika politiska 

nivåerna; den europeiska, nationella och regionala nivån (Eliasson m.fl. 2017, 109). Syftet 

med jämförelsen är att, ur ett flernivåperspektiv, få en bredare beskrivning av hur 

jämställdhetsintegreringen fungerar för att således kunna identifiera de feministiska idéerna.   

 

3.2 Urval  

 

För att besvara frågan om vilka feministiska idéer som jämställdhetsintegreringen vilar på har 

vi analyserat olika offentliga dokument som representerar jämställdhetsintegreringen på 

respektive nivå. De offentliga dokumenten är av olika slag och är centrala dokument 

innehållande problembeskrivningar, mål eller åtgärder. Val av vilka dokument som analysen 

ska bestå av motiveras i tidigare avsnitt om jämställdhetsintegrering i ett flernivåsystem (se 

rubrik 1.3).  

  

På regionala nivån har vi, utöver val av dokument, behövt göra ett urval av vilka regioner 

som ska representera denna nivå. Genom att välja två regioner istället för en går det att få en 

bredare beskrivning av jämställdhetsintegreringen på den regionala nivån. För val av regioner 

vi har valt fallen utifrån olika egenskaper som storlek, organisatoriska förutsättningar och 

lokalisering. Detta för att få en variation och en bredd i urvalet. Västra Götaland län och 

Region Skåne varierar i lokalisering. Däremot är dem lika inom andra områden såsom storlek 



 

och organisatoriska förutsättningar där dem båda har skrivit under CEMR-deklarationen samt 

har en tydlig strategi för jämställdhetsintegreringen utformad i samverkan med länsstyrelsen. 

Denna urvalsprincip passar bäst för vårt syfte där ambitionen är att beskriva med fokus för 

jämförelse mellan politiska nivåer, inte regioner. Andra urvalsstrategier såsom kritiska fall 

med gynnsamma eller ogynnsamma omständigheter lämpar sig, enligt Eliasson m.fl. (2017, 

161–162), bättre vid teoriprövande fallstudier.  

 

3.3 Kvalitativ idéanalys och idealtyper 

 

Syftet med studien är att identifiera de olika feministiska idéerna och vi har därför valt att 

göra en idé- och ideologianalys av vårt material. Enligt Bergström och Svärd (2018, 138) är 

denna metod användbar för att förstå och förklara drivkrafter och målsättningar, vilket även 

passar vårt valda material. Idé- och ideologianalyser kan vara av beskrivande, förklarande 

eller idé kritisk karaktär, där vi valt att göra en beskrivande analys. Många betraktar en 

beskrivande analys främst som ett steg på vägen mot förklarande, kritiserande eller normativa 

studier. Någon som försvarar beskrivande analyser är Beckman, han menar att goda 

beskrivningar har ett egenvärde och att även beskrivningar kan vara förklarande. En 

beskrivning förklarar förvisso inte varför något inträffat men förklarar dock vad som inträffar 

och analysen kan på så vis vara förklarande i betydelsen att det är klargörande eller 

upplysande (Beckman 2005 se Vedung 2018, 207). 

 

Genom att analysera dokument som inte direkt uttrycker vilka idéer de vilar på vill vi kunna 

påvisa resultat som inte är direkt framträdande och således säga någon om materialet som inte 

säger sig självt (Bergström och Svärd 2018, 140–141). En idéanalys handlar således alltid om 

att tolka dokument för att fastställa deras mening och innebörd. För att få dokumentet att säga 

något måste forskaren formulera frågor, skapa ett analytiskt schema och sedan tolka 

idématerialet utifrån detta (Vedung 2018, 202). För analysen har vi valt idealtyper som 

analysverktyg med fördelen att det ger oss möjligheten att kategorisera obearbetat material 

för att få fram vilka idéer som dokumenten vilar på (Bergström och Svärd 2018, 166). 

Idealtyperna är skapade utifrån de feministiska ideologierna; liberalfeminismen, 

radikalfeminismen, och socialistiska feminismen.  

 



 

 Liberal 

feminism 

Radikal 

feminism 

Socialistisk 

feminism 

Privat/offentlig sfär Offentligt sfär Privat sfär Offentlig och 

personlig sfär ska 

inte delas upp 

Hot mot att uppnå 

jämställdhet 

Könsroller Patriarkatet Kapitalism och 

patriarkatet 

Mål för att uppnå 

jämställdhet 

Politisk och 

offentlig 

representation 

 

Män och kvinnor 

ska ha samma 

grundläggande fri 

och rättigheter 

Stoppa förtrycket 

 

Stoppa mäns våld 

mot kvinnor 

Grundläggande 

materiella behov 

 

Arbetsdelningen 

Lösning/åtgärd för 

att uppnå 

jämställdhet 

Politisk och 

offentlig 

representation 

Utgå från kvinnors 

egna erfarenheter 

Ändrad syn på 

arbetet (både vad 

gäller vad 

kvinnor/män kan 

jobba med men 

också dela mera på 

hemarbetet)  

Bild 2: Analysschema skapade utifrån idealtyper 

 

3.4 Kodning av materialet  

 

Kodningen av materialet har utgått ifrån analysschemat ovan, men för att ytterligare 

kategorisera materialet har vi ställt följande frågor:  

 

● Hur beskrivs problemen med jämställdhet? Hur beskrivs utmaningarna med 

jämställdhetsarbetet? Uttrycks några specifika hot för att uppnå målet om 

jämställdhet? 

● Hur beskrivs målen? 

● Hur beskrivs åtgärderna? 

● Vilken ideologi är mest framträdande?   

 



 

Alla dokument har kodats i sin helhet, innefattande allt från beskrivningar till mål och 

åtgärder. Uppdelningen i analysschemat (mål, lösningar/åtgärder osv) har däremot inte endast 

kopplats till respektive kategori i materialet, utan även beskrivningarna i materialet har 

kunnat innehålla det som benämns som mål eller lösningar/åtgärder för varje idealtyp. 

 

Varje dokument har kodats enskild på varsitt håll för att sedan sammanställa resultaten, vilket 

gav oss möjlighet att se hur väl vårt analysschema fungerade. När vi sammanställde 

resultaten från respektive kodningar hade vi kodat väldigt lika, vilket förstärker reliabilitet för 

studien (Eliasson m.fl. 2017, 64–65). Inför kodningen av materialet har vi dock behövt göra 

vissa val gällande hur vi ska koda olika formuleringar och citat, vilket vi redogör för nedan.   

 

Allmän information eller allmänna feministiska idéer såsom “...jämställdhet ska råda mellan 

kvinnor och män...” (Sveriges Kommuner och Landsting 2009, 3) har vi valt att inte placera 

under någon av idealtyperna. Samma gäller vid tillfällen där det varit otydlig vilken idealtyp 

innehållet tillhört, detta för att undvika att utvalda delar av materialet tvingas in i vårt 

analysschema (Bergström och Svärd 2018, 166). Ett exempel på där det varit otydligt är det 

återkommande målet om jämställd hälsa. Målet kan å ena sidan kopplas till radikal 

feminismen och deras fokus på kroppen, men å andra sidan kopplas till socialistiska 

feminismens mål om grundläggande materiella behov.  

 

Vid tillfällen där själva målet inte har kunnat placeras har däremot har åtgärderna för målet 

jämställd hälsa haft en tydligare koppling till idealtyperna såsom åtgärden “Kvinnors dubbla 

roller med yrkesarbete och ansvar för hem- och omsorgsarbetet påverkar kvinnors hälsa 

negativt ” (Jämställt Västra Götaland 2019, 25) vilket vi placerat under socialistiska 

feminismens syn på arbete. Medan åtgärden “Kvinnor utgör majoriteten av dem som utsätts 

för våld i nära relationer, vilket innebär försämrad hälsa både på kort och på lång sikt” 

(Jämställt Västra Götaland 27, 2019) kopplas till radikalfeminismens mål om att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor. Därav har innehållet kunnat placeras inom ramen för våra idealtyper 

även om det konkreta målen i materialet inte kunnat placeras.  

  

Gällande kodning för offentlig och privat sfär är ideologiernas olika idéer starkt kopplat till 

respektives mål, vilket har haft en inverkan på hur vi valt att koda formuleringar rörande 

denna kategori. Där det varit tydliga beskrivningarna, mål eller åtgärder gäller representation 

i form av viktiga poster i yrkes- och politiskt liv såsom “Undertecknaren är medveten om att 



 

det är nödvändigt att anställa fler kvinnor och i mer kvalificerade befattningar” (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2009, 27) eller där fokus endast är inom verksamheter “För att 

arbetet med jämställdhetsintegrering ska få genomslag och leda till resultat och effekter 

krävs att arbetet sker i kärnverksamheten” (Jämställdhetsmyndigheten 2020, sid 22)  har vi 

kodat det som liberalfeminism. När det var tydlig att den privata/offentliga sfären inte kan ses 

som separata sfärer såsom exempelvis ”En bra utbildning ger inte bara möjligheter på 

arbetsmarknaden utan har också andra positiva effekter såsom bättre hälsa och 

levnadsvillkor...Det ökar individens besluts- och handlingsutrymme, och kan ses som en 

nyckel till möjligheter att forma samhället och det egna livet.” (Jämställt Västra Götaland 

2019, 16) har vi kodat det som socialistisk feminism. Medan när det varit tydligt att 

formuleringarna endast handlar om den privata såsom “bekämpning av våld mot kvinnor och 

av våld i hemmet” (Europeiska kommissionen, 2020) har det kodats som radikalfeminism.    

 

3.5 Begränsningar  

 

Att vi har valt att göra en beskrivande analys medför vissa begränsningar, såsom att vi endast 

besvarar frågor om hur jämställdhetsintegreringen beskrivs och inte om varför den är 

utformad som den är (Eliasson m.fl. 2017, 135–136). Bergström och Svärd förklarar (2018, 

138–139) hur en idé och ideologianalys brukar vara en del av en större undersökning. För att 

få en mer förklarande del av vår studier hade analysen kunnat kompletteras med en 

diskursanalys rörande beslut som ledde fram till utformningen av strategierna.  

 

Gällande urval av material och fall hade vi kunnat göra ett bredare urval (Eliasson m.fl. 2017, 

225–226). Dels genom att välja flera analysenhet, såsom internationell eller kommunal nivå 

men även genom att analysera ett bredare material. Att endast analysera offentliga dokument 

för strategier av jämställdhetsintegrering gör att vi missar eventuell information gällande 

konflikter i skapandet av dessa. Vi kan endast utläsa vilka idéer dokumenten vilar på och inte 

vad som skedde innan eller efter, vilket exempelvis skulle utläsas av dokument gällande 

konkreta beslut om jämställdhetsintegreringens utformning. För att få en ännu bättre bild av 

den regionala nivån hade det även varit en fördel att analysera flera regioner. Kodning och 

tolkning av materialet tar dock mycket tid i anspråk där det handlar om att läsa igenom 



 

materialet flera gånger. Vi valde därför att begränsa antalet analysenhet samt regioner då vi 

var rädda att inte hinna med vår kvalitativa ansats inom de givna tidsramarna.  

 

4. Analys och resultat  

 

I denna del kommer analyser från varje dokument redovisas i en sammanställning av varje 

politisk nivå. Avslutningsvis kommer en sammanfattande diskussion av resultatet där vi 

jämför de olika nivåerna. För att presentera våra resultat har vi utgått ifrån följande 

kategorier: problembeskrivningar, mål och åtgärder.  

 

4.1 europeisk nivå 

 

Resultaten för den europeiska nivån är en sammanställning av dokumenten Ett jämställt EU i 

sikte - Jämställdhetsstrategi 2020–2025 och Den Europeiska Deklarationen för jämställdhet 

mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.  

 

Problembeskrivningarna för den europeiska nivån är övervägande liberalfeministiska idéer. 

Ett exempel är ett citat av ordförande i Europeiska kommissionen Ursula von der Leyen som 

presenteras”...I affärslivet, politiken och samhällslivet kan vi nå vår fulla potential bara om 

vi använder all talang och hela den mångfald som står till buds...”. Citatet ger direkt ett 

intryck för liberalfeminismen idéer om att fokus för jämställdhetsarbetet främst bör vara i den 

offentliga sfären samt vikten av offentlig och politisk representation. Ett annat exempel är 

formuleringar såsom “…representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen...” 

och “... en grundläggande rättighet ...”  som kan kopplas till liberalfeminismens centrala mål. 

 

Vad gäller uppsatta mål inom den europeiska nivån så finns det variation mellan dokumenten. 

I EU:s jämställdhetsstrategi är målen övervägande liberalfeministiska med fokus på politisk 

och offentlig representation samt grundläggande fri och rättigheter. Detta uttrycks i mål som 

”Att vi alla kan STYRA och delta i ekonomin och samhällslivet på lika villkor” och ”Att vi 

alla har FRIHET att välja vår egen väg i livet”. I CEMR-deklaration är det däremot den 



 

socialistiska feminismens idéer som är dominerande. Ideologins fokus på hur den offentliga 

och den privata sfären inte bör separeras visas i mål med formuleringar såsom “Underlätta 

för de anställda att förena arbetsliv och privatliv…” men även i formuleringen 

”Undertecknaren erkänner rätten till bostad…” vilket kan kopplas till ideologins idé om en 

jämn fördelning av grundläggande materiella behov.  

 

Åtgärderna på den europeiska nivån har däremot övervägande social feministiska idéer. 

Exempel som “Förbättra tillgången till barnomsorg och annan omsorg av god kvalitet och 

inom ekonomiskt räckhåll…” eller “...uppmuntra män att utnyttja sin rätt till ledighet för 

vård av anhöriga...” kan båda kopplas till socialistiska feminismens lösning om ändrad syn 

på arbete.  

Sammanfattningsvis vilar jämställdhetsintegreringen för den europeiska nivån övervägande 

på liberalfeministiska och socialistisk feministiska idéer. Att båda ideologierna var lika 

framträdande beror främst på skillnader gällande målen i de olika dokumenten där CEMR-

deklarationen domineras av socialistisk feminism medans det är liberalfeminismen som 

dominerar i EU:s jämställdhetsstrategi. Trots att det är en övervägande representation av 

socialistisk- och liberalfeministiska idéer på den europeiska nivån är även 

radikalfeminismens idéer representerade. De radikalfeministiska idéerna är däremot främst 

framträdande i mål och beskrivningar gällande könsrelaterat våld, sexuella trakasserier och 

våld i nära relation så som exempelvis “...öka medvetenheten och samla in fakta över hela 

EU om utvecklingen av könsrelaterat våld och sexuella trakasserier…”.  

4.2 Nationella nivå    

 

Resultaten för den nationella nivån är en sammanställning av dokumenten Mer om 

jämställdhetspolitikens mål och Vägledning Stöd för att planera, organisera och följa upp 

arbetet med jämställdhetsintegrering. På den nationella nivån har vi endast kopplat mål samt 

beskrivningar till de feministiska idéerna eftersom konkreta åtgärder saknas. 

 

Problembeskrivningarna på den nationella nivå är övervägande socialistisk feministiska idéer, 

vilket visas genom stort fokus på ekonomiska aspekter. Detta framställs bland annat i ett 

exempel de valt att lyfta fram “Att beakta jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel 

förändrade Högskolan i Kristianstad sin resursfördelningsmodell, eftersom cirka 70 procent 



 

av resurserna tilldelas män.” men även genom formuleringen “Resultatet av arbetet med 

jämställdhetsintegreringen….ger effekter på samhällsnivå, exempelvis att skillnaden i 

ekonomiska förutsättningar mellan kvinnor och män minskar och verksamheten bidrar till 

ekonomisk jämställdhet”. Båda citaten kan kopplas till socialistiska feminismens mål om en 

jämställd fördelning av grundläggande materiella behov, det vill säga en jämn ekonomisk 

fördelning.  

 

Gällande konkreta mål för den nationella nivån är de sex jämställdhetspolitiska målen 

centrala. Två av de jämställdhetspolitiska målen “Jämställd utbildning” och “Jämställd 

hälsa” kan inte kopplas till någon specifik ideologi. Detta är något alla ideologier ställer sig 

bakom även om åtgärder kan skiljas åt. I resterande mål är alla ideologiers viktiga frågor 

representerade. Liberalfeminismens viktigaste frågor om politisk och offentlig representation 

återfinns i målet “En jämn fördelning av makt och inflytande”. Socialistiska feminismens 

lösning om att ändra syn på arbetet, men även deras mål om grundläggande materiella behov 

återfinns i två av målen “Ekonomisk jämställdhet” och “Jämn fördelning av det obetalda 

hem- och omsorgsarbetet”. Radikalfeminismens viktigaste frågor om att bekämpa mäns våld 

mot kvinnor återfinns i målet “Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Trots att alla ideologier 

är representerade har målen övervägande socialistisk feministiska idéer på den nationella 

nivån.  

 

Sammanfattningsvis vilar jämställdhetsintegreringen, gällande beskrivningar och mål, för den 

nationella nivån övervägande på socialistisk feministiska idéer. Radikalfeminismens idéer var 

minst representerade för denna nivå, även om mål gällande bekämpning av våld mot kvinnor 

finns med.   

 

4.3 Regional nivå 

 

Resultaten för den regionala nivån är en sammanställning av dokumenten Jämställt Västra 

Götaland Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2019–2022 och ETT JÄMSTÄLLT 

SKÅNE Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017–2020. Trots givna begränsningar vid urval av 

endast två regioner kan vi se vissa likheter och således göra en sammanställning av den 

regionala nivån.  



 

 

Problembeskrivningarna på den regionala nivån är övervägande socialistisk feministiska 

idéer. Ett exempel är “...klass och kön i kombination har en stor påverkan på 

studieresultaten...” vilket kopplas till socialistiska feminismens problembeskrivning av hur 

patriarkatet och kapitalismen upprätthåller orättvisor mellan män och kvinnor. Även 

socialistiska feminismens lösning om ändrad syn på arbete gick att urskilja såsom ”Generellt 

leder kvinnors dubbelarbete till mindre fritid och därmed till sämre möjligheter att engagera 

sig i föreningar och att utöva fysisk aktivitet.” Dessutom är den socialistiska feminismens mål 

om jämställd fördelning av grundläggande materiella behov representerad ”Förutom att det 

innebär lägre deltagande i hälsofrämjande aktiviteter innebär det också att kvinnor inte i lika 

hög grad konkurrerar om samhällets resurser”. 

Målen för den regionala nivån har, likt beskrivningarna, övervägande socialistisk feministiska 

idéer. Detta visas i mål som exempelvis ”Kvinnors och mäns villkor för att kombinera hem- 

och omsorgsarbete med lönearbete ska vara likvärdiga” vilket kan kopplas till socialistiska 

feminismens lösning om ändrad syn på arbete, både vad gäller vad kvinnor och män kan 

jobba med men även fördelning av omsorgsarbete.  

Åtgärderna på den regionala nivån är även de dominerade av den socialistiska feminismens 

idéer, däremot är de inte konsekvent dominerade utan det finns en viss skillnad mellan 

regionerna. I åtgärderna för Västra Götalands strategi är liberalfeminismens idéer 

representerade i samma utsträckning som de socialistisk feministiska idéerna. Exempelvis är 

en åtgärd “Bryt deltidsnormen i kvinnodominerade branscher och öka mäns uttag av 

föräldrapenning” kopplat till socialistisk feminism och synen på arbete där omsorgsarbetet 

ska vara lika för män och kvinnor medan åtgärden “Öka andelen kvinnliga företagare” kan 

kopplas till liberalfeminismens mål om offentlig representation. Åtgärderna för region Skåne 

är det däremot radikalfeminismens idéer som tar lika stor plats som de socialistisk 

feministiska. Exempel som “…behövs ökade kunskaper om normer och maktordningar…” 

visar på idén om att det finns strukturella maktordningar såsom patriarkatet vilket kopplas till 

både till socialistisk feminism och radikalfeminism.   

 

Sammanfattningsvis vilar jämställdhetsintegreringen för den regionala nivån övervägande på 

socialistisk feministiska idéer. Detta är främst framträdande gällande målen. Den regionala 

nivån har en tydlig förankring i de nationella jämställdhetspolitiska målen, vilket kan vara en 



 

förklaring till övervägandet av socialistisk feministiska idéer på denna punkt. För båda 

regionerna är radikalfeminismens idéer främst förekommande när det gäller målet om att 

mäns våld mot kvinnor ska upphöra, såsom exempelvis målet “Långsiktiga och hållbara 

strukturer för att motverka mäns våld mot kvinnor” eller beskrivningar såsom ”Det är 

vanligare att kvinnor blir utsatta för våld eller hot om våld i arbetet”.  

 

4.4. Sammanfattande resultat och diskussion     

 

Tabellen nedan (se bild 3) visar en sammanställning av vår kodning där den ideologi som 

varit mest framträdande har placerats i tabellen. Som tabellen visar är det övervägande 

socialistisk feministiska idéer. Liberalfeminismen är främst framträdande på den europeiska 

nivån medan radikalfeminismen endast är framträdande i åtgärderna för Region Skåne. På 

den nationella nivån saknar dokumentet för de nationella jämställdhetspolitiska målen 

problembeskrivningar medan hela nivån saknar konkreta åtgärder.  

 

Politiska 

nivåer 

Dokumenten Problembeskrivni

ng 

Mål  Åtgärd 

 

Europeisk 

nivå 

EU: strategi liberalfeminism  liberalfeminism  socialistisk 

feminism 

 CEMR-

deklarationen 

liberalfeminism socialistisk 

feminism 

socialistisk 

feminism 

 

Nationell nivå 

De nationella 

målen 

--saknas-- socialistisk 

feminism 

--saknas-- 

 Jämställdhets

myndighetens 

vägledning  

socialistisk 

feminism 

socialistisk 

feminism 

-saknas-- 

 

 

Regional nivå 

Jämställt 

Västra 

Götaland 

socialistisk 

feminism 

socialistisk 

feminism 

socialistisk 

feminism/ 

liberalfeminism 

 Ett jämställt 

Skåne 

socialistisk 

feminism 

socialistisk 

feminism 

socialistisk 

feminism 

/radikalfeminism 

Bild 3: Resultat kodning  



 

 

Den socialistiska feminismen tar övervägande störst plats i flernivåsystemet, det vill säga att 

det inte finns några större skillnader mellan de politiska nivåerna gällande vilka feministiska 

idéer som är framträdande. Om vi ändå ska visa på en skillnad är det gällande den europeiska 

nivån där liberalfeminismen har lika stor plats, detta ser vi inte gällande den nationella eller 

regionala nivån. Radikalfeminismen dominerar aldrig inom något fält. Däremot kunde vi se 

att deras idéer återfanns i samtliga dokument men då främst i mål kopplade till att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor. Radikalfeminismen blir en enskild fråga, vilket inte går linje med 

ideologin som helhet där problem relaterade till mäns våld, förtryck och patriarkala strukturer 

borde vara en helt central del för att uppnå jämställdhet.   

 

Att det finns ett tydligt mönster i vilka feministiska idéer som tar mest plats eller minst plats 

skulle kunna antas bekräfta Anderssons (2018) och Rönnbloms (2008) studier om att 

jämställdhetsfrågan har avpolitiserat. Detta innebär att man får betrakta 

jämställdhetsintegreringen präglad av stor konsensus vad gäller de feministiska idéerna.  

 

Liberalfeminism återfinns oftast inom problembeskrivningar och i är stort sett aldrig 

övervägande inom mål och åtgärder. Att två ideologier framträder lika mycket ser vi endast 

bland åtgärder på regional nivå. Ett sätt att se på resultatet är utifrån flernivåstyrning; Från 

den högsta nivån i vår studie (Europa) tillhör problembeskrivningarna, vilka ofta ligger som 

grund för både mål och åtgärder, liberalfeminismen. Det som i systemets lägsta nivå (regional 

nivå) kommer ut som åtgärder är en blandning av olika feministiska idéer.  

 

Att det saknas dokument med tydliga åtgärder för jämställdhetsintegreringen på den 

nationella nivån kan även tolkas som en effekt av jämställdhetsintegrering i flernivåsystem. 

Eftersom det fanns tydligare åtgärder i strategierna på de andra nivåerna förstärker det teorin 

om att det skett en maktförskjutning från den nationella centrala nivån till regional och 

europeiskt nivå, samt mellan olika aktörer. Dock följer ändå regionerna den nationella nivån 

vad gäller de feministiska idéerna vid problembeskrivningar och målen.  

 

Trots givna begränsningar visar resultaten för vår studie vilka idéer de offentliga dokumenten 

för jämställdhetsintegreringen vilar på. Dessutom visar resultaten hur 

jämställdhetsintegreringen är ett exempel på en strategi präglad av flernivåstyrningen, där den 

nationella nivån saknar ett tydligt fokus på åtgärder som istället är fördelade till regional nivå 



 

och europeisk nivå. Genom att undersöka ett flernivåsystem utifrån de feministiska 

ideologierna och jämföra de olika politiska nivåerna går det att se hur 

jämställdhetsintegreringen i hög utsträckning är byggd på idéer som återfinns inom 

feminismens olika ideologier. Även om vissa idéer fick ta större plats förekom alla ideologier 

och är representerade i alla politiska nivåer. 
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