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ABSTRACT 

This thesis explores a prominent practice in modern society: critique. More precisely, the 

institutionalisation of critique is investigated, as the thesis aims to understand what sort of 

critique the Swedish Gender Equality Agency performs. Through a synthesis of thoughts from 

the poststructuralist tradition and contemporary critical theory, two ideal-types of feminist 

criticism – system bursting and system reproducing critique – are developed. Questions that 

correspond to these ideal-types are then posed to the material, which consists of texts from the 

agency’s webpage, regulatory letters from the government, annual reports, and a sample of 

other publications made by the agency. The analysis reveals that the Swedish Gender Equality 

Agency exercises both types of critique. Additionally, it demonstrates that a certain critical 

practice – amongst the numerous that the agency exercises – can possess both system bursting 

and system generating properties simultaneously. The thesis thereafter concludes that the 

critique performed by the agency can be improved, however there are limits regarding to which 

extent the agency can practice system bursting critique.  
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1 INTRODUKTION 

I en rad föreläsningar under sjuttio- och åttiotalet utforskar Michel Foucault kritikens 

västerländska historia. Enligt Foucault kännetecknades den kristna kyrkan, och tiden då denna 

dominerade samhället, av idén att ”varje individ, oavsett ålder och ställning, i livets alla skeden 

och i alla sina handlingar, måste styras och tillåta sig styras, det vill säga ledas mot sin frälsning, 

av någon till vilken hon är bunden i ett totalt och samtidigt minutiöst detaljerat 

lydnadsförhållande” (2011, s. 129). Med tiden förändrades dock sättet som människor styrdes 

på. Från och med 1400-talet rationaliserades styrningen succesivt, dels genom sekularisering 

(styrningens tillvägagångssätt förändrades), dels genom utvidgning (i den mening att fler blev 

föremål för styrning). I samband med att detta började människor fråga sig hur man kan bli 

styrd på ett annat sätt än detta: ”hur inte låta sig styras på detta sätt, med dessa medel, i namn 

av dessa principer, för sådana ändamål och genom sådana procedurer, inte såhär, inte därför, 

inte av dem” (ibid., s. 130). Det var vid denna tid, menar Foucault, som den så kallade kritiska 

hållningen föddes. Han fortsätter och förtydligar:  

”[n]ågonting tycks ha fötts i Europa under denna tid, någonting som ställdes mittemot och som 

motvikt mot, eller snarare som på en gång styrningskonsternas partner och vedersakare, som en 

utmanande handling, som ett sätt att förkasta dem, att begränsa dem, att finna ett korrekt mått för 

dem, att omvandla dem, att söka undfly dem eller åtminstone tränga undan dem, allt utifrån en 

grundläggande misstro, men samtidigt som en utveckling av styrningskonsterna” (ibid.). 

Kritikens historia bör också beskrivas i termer av, och i relation till, upplysningen. I en 

tidningsartikel från 1784 beskriver Immanuel Kant upplysning som lösgörande från ett 

omyndighetstillstånd – som lösgörande från en godtycklig auktoritet – genom tillvaratagande 

av människans eget förstånd (Kant 1784 i Foucault 2007, s. 29–37; Foucault 2011, s. 131–

132).1 Upplysningen kännetecknas med andra ord av en ”permanent kritisk attityd” (Isenberg 

2011, s. 58) till samtiden, varför man sammanfattningsvis kan hävda att ”religionen [under 

upplysningen och den tid som hittills följt] ersattes av den kritiska moralen” (ibid., s. 53). 

Men hur kritisk är egentligen kritiken? Det västerländska samhället karaktäriseras av en 

institutionalisering av kritik som innebär att kritik stundom oskadliggörs genom att tillåtas 

(Grundenäs et al. 2011, s. 10–14). I denna uppsats utforskas den institutionaliserade 

kritikverksamhet som bedrivs av Jämställdhetsmyndigheten – vad är det egentligen för sorts 

 
1 Kant benämner detta upplysning – inte kritik – men senare teoretiker förstår detta som en del av kritikbegreppet 

(Foucault 2011, s. 131–132). 
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kritik som Jämställdhetsmyndigheten bedriver? Nedan presenteras först problemet med 

ojämställdhet i Sverige idag och Jämställdhetsmyndighetens uppkomst. Därefter redovisas 

uppsatsens syfte och frågeställning. Detta följs av en redogörelse för tidigare forskning om 

kritikbegreppet och institutionalisering av jämställdhetsarbete. I anslutning till detta motiveras 

uppsatsens relevans, varefter uppsatsens resterande disposition slutligen presenteras. 

1.1 Bakgrund: Jämställdhetsmyndigheten – en kritisk institution 

Sverige är inte ett jämställt land. Vad gäller makt och inflytande så kvarstår ”[m]äns dominans 

på centrala maktpositioner i politiken, offentlig förvaltning och näringslivet” (SOU 2015:86, s. 

21). Samma mönster återupprepar sig beträffande ekonomisk jämställdhet – kvinnor tenderar 

exempelvis att arbeta mer deltid än män och arbete i kvinnodominerade sektorer värderas lägre 

än arbete i mansdominerade sektorer. Dessutom består ”en oförklarad löneskillnad mellan 

könen om cirka 5,8 procent sett till arbetsmarknaden som helhet” även om det ”i beräkningen 

tas med att utbildning, yrke, sektor, ålder och arbetstid spelar roll för vilken lön en person får” 

(ibid., s. 23). Vidare tar kvinnor mer ansvar för det obetalda arbetet samtidigt som de överlag 

upplever att de har sämre hälsa än män. Därtill kvarstår problem med mäns våld mot kvinnor 

(SOU 2015:86, s. 22–28; SCB 2020). 

Trots att Sverige i dagsläget inte är jämställt så är utvecklingen generellt positiv och arbetet för 

att uppnå jämställdhet omfattande (SOU 2015:86, s. 34; SCB 2020). Sveriges övergripande 

ambition är att ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv” 

(Regeringskansliet 2017). För att uppnå detta arbetar man med sex delmål: en jämn fördelning 

av makt och inflytande; ekonomisk jämställdhet; jämställd utbildning; jämn fördelning av det 

obetalda hem- och omsorgsarbetet; jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

(ibid.).  

Tyvärr är arbetet emellertid inte alltid effektivt och hållbart. Riksrevisionen skrev 2015 att 

”[f]lera utredningar har pekat på ett behov av tydligare reglering och stabilare struktur för att 

organisera jämställdhetspolitiken på ett effektivare sätt” (RIR 2015:13, s. 85) och i den 

offentliga utredningen Mål och myndighet: En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken från 

2015 konstaterade man att det krävs en ”sammanhållen styrning av jämställdhetspolitiska 

insatser” (SOU 2015:86, s. 36). Med andra ord ansågs jämställdhetsarbetet behöva en förändrad 

institutionell struktur – en ”fast och permanent struktur på nationell nivå” (Dir. 2016:108). Till 

följd av detta beslutade regeringen att inrätta en ny myndighet: Jämställdhetsmyndigheten 

(SOU 2015:86, s. 38 ff.; Skr. 2016:17/10). Jämställdhetsmyndighetens verksamhet påbörjades 
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den 1 januari 2018 i Angered i Göteborg. På sin hemsida skriver myndigheten att den, i enighet 

med behoven som synliggjordes i utredningarna, ämnar ”samordna, följa upp och på olika sätt 

ge stöd inom jämställdhetens områden” (Jämställdhetsmyndigheten 2021 a).  

Det kan tyckas, och är nog, stort och glädjande att vi kommit så långt i kampen för jämställdhet 

att det inrättats en myndighet med ansvar för just detta. Å andra sidan finns det – som tidigare 

noterats – de som kritiserar institutionalisering av kamp och kritik, vilket införandet av 

Jämställdhetsmyndigheten ofrånkomligen är ett exempel på eftersom myndigheten ställer sig 

kritisk till, och försöker råda bot på, ojämställdhet. Det finns till och med de som menar att viss 

typ av kritisk verksamhet reproducerar det system som kritiseras – i detta fall patriarkatet – 

snarare än att demontera det (se exempelvis Bartonek 2018, s. 64 ff.; Butler 2006, s. 4; hooks 

2015, s. 37–44, 110–118; Mohanty 2003, s. 198, 213–214; Hill Collins – Bilge 2016, s. 179 ff.; 

Benschop – van den Brink 2014; Grundenäs et al. 2011, s. 10–14). I ljuset av detta avser denna 

uppsats utreda vilken typ av kritik som Jämställdhetsmyndigheten bedriver. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens övergripande syfte är att utforska Jämställdhetsmyndighetens kritiska verksamhet 

för att därigenom bidra till en ökad förståelse för hur vi kan åstadkomma ett jämställt samhälle. 

Utifrån ett teoretiskt ramverk som tar avstamp i en distinktion mellan systembrytande och 

systemgenererande kritik (Bartonek 2018) – vilken syntetiseras med teorier från Foucault, Amy 

Allen, Nancy Fraser, Chantal Mouffe och Judith Butler – utvecklas idealtyper för 

systembrytande respektive systemgenererande feministisk kritik.2 Mot en poststrukturell 

bakgrund utförs därefter en idealtypsanalys på material från Jämställdhetsmyndigheten, för att 

besvara uppsatsens frågeställning: Vilken typ av kritik bedriver Jämställdhetsmyndigheten?  

Uppsatsen avser alltså förstå Jämställdhetsmyndighetens kritikpraktik. Mer specifikt ämnar jag 

klargöra, och följaktligen också synliggöra, underliggande sanningsantaganden och 

maktstrukturer, och därigenom möjliggöra förändring. En sådan verksamhet ligger i linje med 

Foucaults poststrukturella ramverk i allmänhet och hans tankar om kritik i synnerhet (Foucault 

2011, s. 127–152).3 Detta innebär att uppsatsen, samtidigt som den granskar en kritisk 

verksamhet, själv bedriver kritik: uppsatsen utför en form av metakritik, en kritik av kritiken.  

 
2 Uppsatsen har en inneboende teoriutvecklande delfrågeställning: Vad utgör systembrytande respektive 

systemgenererande feministisk kritik? 
3 Uppsatsen har en poststrukturell grundval, men influeras även av samtida kritisk teori. I teori- och metodavsnitten 

förtydligas varför bägge dessa skolor behövs för att förverkliga uppsatsens syfte. 
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1.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras först tidigare forskning om kritikbegreppet och institutionaliserat 

jämställdhetsarbete. Avslutningsvis motiveras uppsatsens relevans. 

1.3.1 Kritikbegreppet 

En av kritikforskningens mest centrala förgrundsgestalter är Friedrich Hegel, som under början 

av 1800-talet utvecklade ett dialektiskt tankesystem där kritik, snarare än en frigörande praktik, 

förstås som reproducerande det system som kritiseras. Kritiken betraktas som verkningslös, 

åtminstone i relation till vad den initialt avser uppnå – Hegel menar alltså att ”[d]e historiska, 

filosofiska, och politiska systemen bildas […] på grund av att de möter och måste hantera en 

kritik eller negation, inte därför att de slipper detta” (Bartonek 2018, s. 34). I boken Kampen 

om kritiken (2018) utvecklar Anders Bartonek en distinktion mellan systembrytande och 

systemgenererande kritik som utgår från detta Hegelianska dilemma. Det är i denna klarsynta 

och pedagogiskt förmedlade distinktion, vilken presenteras utförligt i teoriavsnittet, som 

uppsatsen tar avstamp.  

Över ett sekel efter Hegels teoretiserande återaktualiserade Frankfurtskolan, vilken kommit att 

kallas den kritiska teorin, kritikbegreppet. Frankfurtskolan är trots sitt namn inte en enhetlig 

forskningstradition, men teoretiker som räknas hit förenas överlag i en kritik av den rådande 

kapitalistiska samhällsordningen. Max Horkheimer och Theodor Adornos bok Upplysningens 

dialektik (1981) är ett av de mest framträdande verken och får därför här exemplifiera hur 

forskningen kring kritik kan se ut inom Frankfurtskolan. I Upplysningens dialektik ställer sig 

Horkheimer och Adorno skeptiska till det kritiska tänkandets fokus på framsteg vilket resulterat 

i att upplysningen ”slagit om i vad vi annars förstås som dess motsats” (Ramsay 2007, s. 131) 

– det förstånd som exempelvis Kant åberopade används inte längre rationellt utan irrationellt 

och instrumentellt. Författarna betonar att vi, för att åstadkomma upplysning, måste ägna oss åt 

självreflektion: upplysningen måste upplysas (Horkheimer – Adorno 1981; Ramsay 2007, s. 

125–135). Den samtida författaren Allen, som vi återkommer till i teoriavsnittet, är en av många 

som därefter fört vidare tanken om självkritik (Allen 2017, s. XV).  

Den poststrukturella idétraditionen erbjuder även den en ansenlig mängd forskning kring 

kritikbegreppet. I boken The Politics of Truth (2007) frågar sig Foucault – som vi bekantat oss 

med vid det här laget och som vi ska återkomma till i teoriavsnittet – vad kritik är, och 

konstaterar att det handlar om ”den reflekterade olydnadens konst” (2011, s. 131) och om att 
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synliggöra underliggande maktstrukturer och sanningsdiskurser. Kritik går ut på att ”inte låta 

sig styras på detta sätt” (ibid., s. 130). 

Det finns även kritikforskning med fokus på kampen för just jämställdhet. Butler har 

exempelvis belyst problematiken med systemgenererande feminism, och hävdar att feminism 

som utgår från den förtryckande kategorin ’kvinna’ skapar och befäster ett subjekt som 

patriarkatet förutsätter. Kön är nämligen något som ’görs’ enligt Butler (2006, s. 2–8). Vi ska 

återkomma och utveckla detta resonemang i teoriavsnittet. Även bell hooks utforskar 

feminismens fallgropar, och fastslår att det finns olika så kallade feminismer. Vissa feminismer 

benämner hon som reformistiska och följaktligen kompatibla med existerande klasstrukturer – 

dessa är enligt hooks ”vulnerable to cooptation by mainstream capitalist patriarchy” (2015, s. 

111) – medan andra feminismer är revolutionära och därför påkallar radikal strukturell 

förändring (ibid., s. 37–44, 110–118).4, 5 

1.3.2 Institutionaliserat jämställdhetsarbete 

Även den tidigare forskningen rörande institutionaliserat jämställdhetsarbete är omfattande. 

Nedan ges först en överblick över tidigare forskning kring könade institutioner, varefter 

forskning om relationen mellan stat och jämställdhetsarbete presenteras. Slutligen introduceras 

tidigare studier av relationen mellan stat och jämställdhetsarbete i samtida Sverige. 

Institutioner är ofta könade. Robin Ely och Debra Meyerson har till exempel visat att förändring 

kan vara svår att åstadkomma eftersom organisationer är ”inherently gendered as a result of 

having been created by and for men […samtidigt som strukturerna] have become deeply 

embedded in organizations, so deeply embedded as to appear to be gender neutral” (2000, s. 

142). Eftersom institutioner har inneboende maktstrukturer så riskerar kritik att tappa slagkraft 

när den institutionaliseras. Chandra Talpade Mohanty har exempelvis skrivit att genusstudier 

assimileras eftersom de utövas i ett konservativt och manligt dominerat akademiskt landskap 

(2003, s. 198, 213–214). I snarlika drag har Elaine Swan och Steve Fox analyserat 

mångfaldsarbete och hur detta, samtidigt som det kommit att praktiseras, löper en risk att 

avradikaliseras (2010).  

 
4 Butler och hooks uttrycker sig inte själva i termer av systembrytande och systemgenrereande kritik.  
5 För den som önskar få inspiration och en överblick över samtida kritikforskning rekommenderas Fronesis 

temanummer från 2011 om just kritik (Wennerhag 2011).  
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Ovanstående forskning rör institutioner i allmänhet, inte staten specifikt. Det finns emellertid 

även en ansenlig mängd litteratur som behandlar statens relation till jämställdhetsarbete. I 

boken Feminists Theorize the State ger Johanna Kantola en överblick över olika idétraditioners 

uppfattning av staten. Kantola visar hur staten av vissa forskare förstås som en inneboende och 

därför ofrånkomligen patriarkal institution, andra uppfattar staten som neutral, medan 

ytterligare andra ser staten som ett redskap för att utöva så kallad statsfeminism (2006, s. 1–21) 

(se även Mazur – McBride 1995; Randall – Waylen 1998; MacKinnon 1989; Okin 1989; 

Ferguson 1984; Eisenstein 1979; Bergqvist 1999; Hernes 1987).  

Vad gäller relationen mellan stat och jämställdhetsarbete i just Sverige så har till exempel 

Katharina Tollin kartlagt jämställdhetspolitikens moderna historia i sin doktorsavhandling Sida 

vid sida: en studie av jämställdhetspolitikens genealogi 1971–2006 (2011). Vidare erbjuder 

Kerstin Alnebratt och Malin Rönnblom en utomordentlig överblick över jämställdhetspolitiken 

i Sverige. I boken Feminism som byråkrati: jämställdhetsintegrering som strategi (2016) har 

författarna, utifrån ett kritiskt perspektiv, tagit ett helhetsgrepp om jämställdhetspolitiken och 

dess ambition och organisering i Sverige åren innan etablerandet av Jämställdhetsmyndigheten 

(se även Rönnblom 2011; Boman et al. 2013; Callerstig 2014). 

1.3.3 Relevans 

I ljuset av ovanstående tidigare forskning står det klart att denna uppsats tar avstamp i ett gediget 

forskningsfält. Det finns emellertid kunskapsluckor som gör uppsatsen inomvetenskapligt 

relevant. Genom att förena tidigare separata teorier kan kritikbegreppet belysas ur en ny vinkel: 

vad är systembrytande respektive systemgenererande kritik i jämställdhetssammanhang? Det 

behövs dessutom fler studier av hur det förhåller sig med kritikverksamheten i praktiken – 

kritikforskningen förefaller överlag teorifokuserad och behöver kompletteras med forskning på 

en lägre och mer kontextkänslig abstraktionsnivå. Vidare saknas – trots att forskningen om 

institutionaliserat jämställdhetsarbete i allmänhet och i Sverige i synnerhet är omfångsrik – 

analyser av Jämställdhetsmyndigheten. Detta beror rimligen på att myndigheten till följd av sin 

unga ålder inte varit föremål för omfattande forskning.  

Uppsatsen är därtill utomvetenskapligt relevant. Jämställdhet utgör helt enkelt, men icke desto 

mindre betydelsefullt, ett grundläggande demokratiskt värde. Det förefaller därför oumbärligt 

att analysera verksamheten hos en av de potentiellt mest avgörande aktörerna som arbetar för 

att åstadkomma jämställdhet i Sverige – Jämställdhetsmyndigheten. 
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1.4 Disposition 

I det som följer presenteras först uppsatsens teoretiska ramverk. Här tydliggörs initialt vilka 

vetenskapliga traditioner som uppsatsen tar avstamp i och syntetiserar, liksom spänningen 

mellan dessa och hur den överbryggas. Därefter introduceras och definieras systembegreppet 

och det specifika system som uppsatsen behandlar, nämligen patriarkatet. Avsnittet avslutas 

med att idealtyper för systembrytande respektive systemgenererande feministisk kritik 

utarbetas. När det teoretiska ramverket färdigställts presenteras uppsatsens metod. Här 

redovisas uppsatsens konkreta tillvägagångssätt innan den poststrukturella ansatsen och dess 

metodologiska implikationer diskuteras. Därefter introduceras det material som är föremål för 

analys, vartefter analysen genomförs. Efter detta sker en avslutande diskussion där resultatet 

först sammanfattas. I detta avsnitt framförs även resonemang gällande hur en systembrytande 

kritik kan uppnås, uppsatsens tillkortakommanden och vidare forskning.  
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2 TEORI 

Överlag kan kritik förstås som ”den frivilliga ickeunderkastelsens konst, den reflekterade 

olydnadens konst” (Foucault 2011, s. 131). Kritik motsätter sig något och föreslår kanske till 

och med ett alternativ – den ”uttrycker möjligheten att allt också hade kunnat vara på annat 

sätt” (Isenberg 2011, s. 49). Samtidigt är det vanskligt att ge en sammanfattande bild av vad 

kritik är, eftersom kritik inte är en, utan många – inte singular, utan plural – inte homogen, utan 

heterogen (Bartonek 2018, s. 12; Carleheden 2011, s. 62; Pühl 2011, s. 156).  

Denna uppsats tar avstamp i en distinktion som belyser skillnaden mellan systembrytande och 

systemgenererande kritik, vilken presenteras av Bartonek6 i boken Kampen om kritiken (2018). 

Han skriver:  

”[k]ritik är systemgenererande därigenom att den hjälper till att generera, utveckla och stärka slutna 

system. Kritiken har här funktionen av att vara en intern utmaning som systemet behöver för att 

hålla sig stabilt och samtidigt utvecklas. Systemet förblir stabilt genom att vara mobilt och för detta 

ändamål behöver systemet ett ’tuggmotstånd’ som inte hotar det till livet. Systembrytande kritik blir 

därmed tvärtom en kritik som försöker hindra systemen från att slutas som system och istället 

försöker finna vägar att bryta upp dem” (ibid., s. 12).  

Man kan hävda att systemgenererande kritik inte utgör en riktig kritik, utan en skenkritik. 

Uppsatsens avsikt är emellertid inte att avgöra kritikens egentliga natur, det vill säga vilken av 

dessa kritikuppfattningar som är den sanna. Uppsatsen antar att samtliga typer av kritik 

existerar, eller åtminstone skulle kunna existera, och utreder därför istället vilken eller vilka av 

dessa kritiktyper som praktiseras av Jämställdhetsmyndigheten. 

I följande teoriavsnitt utvecklas två idealtyper utifrån Bartoneks distinktion – genom en 

syntetisering av flertalet teoretiker preciseras vad som utgör systembrytande respektive 

systemgenererande feministisk kritik i en samtida svensk kontext. Men innan dessa idealtyper 

kan utvecklas diskuteras den ontologiska spänning som existerar mellan de 

vetenskapstraditioner som används i uppsatsens teoretiska ramverk. Här motiveras också varför 

teorierna, trots att de delvis tar avstamp i olika skolor, är kompatibla. Därefter definieras 

systembegreppet och det specifika system som denna uppsats behandlar, nämligen patriarkatet. 

 
6 Bartonek är inte den första att skilja mellan systemgenererande och systembrytande kritik, Axel Honneth (2009) 

och Allen (2017) är exempel på två teoretiker som använder samma gränsdragning. Jag har dock valt att utgå från 

Bartoneks text, dels eftersom han utforskar distinktionen i detalj och erbjuder en överblick av samtidens förståelse 

av fenomenet, dels eftersom han presenterar den på ett pedagogiskt och tillgängliggjort sätt. 
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Slutligen utarbetas de omnämnda idealtyperna: först presenteras fem egenskaper som den 

systembrytande feministiska kritiken besitter, vartefter fyra egenskaper för den 

systemgenererande feministiska kritiken redovisas. I slutet av teoriavsnittet återfinns en tabell 

som sammanfattar kritiktypernas egenskaper. 

2.1 En syntetisering av teorier från olika vetenskapliga traditioner 

Uppsatsen använder teoretiker från både den poststrukturella (Foucault, Mouffe och Butler) och 

den samtida kritiska skolan (Allen och Fraser). Det existerar dock en ontologisk och 

epistemologisk spänning mellan dessa vetenskapliga traditioners grundvalar, vissa teoretiker är 

till och med direkt oeniga med varandra (Fraser 2020, kap. 7; Arruzza 2015, s. 29). Den samtida 

kritiska teorin tenderar – och jag vill betona att det handlar om just tendenser – att hävda att det 

i viss utsträckning finns en objektiv verklighet som det, åtminstone delvis, går att nå objektiv 

kunskap om. Den samtida kritiska teorin har därtill explicita normativa anspråk. Den 

poststrukturella vetenskapstraditionen påstår istället snarare att det inte finns en meningsfull 

verklighet bortom det diskursiva rastret, vilket får till följd att det inte heller går att dra en gräns 

mellan ontologi och epistemologi. Den poststrukturella skolan har därtill en benägenhet att 

avstå från normativa anspråk; man verkar snarare emot, eller för att synliggöra, ett system än 

för ett annat. Å andra sidan har den samtida kritiska teorin och poststrukturalismen mycket 

gemensamt, inte minst då bägge kan betraktas som vidareutvecklingar av den marxistiska 

skolan. Dessutom har bägge ett kritiskt syfte samtidigt som de intresserar sig för strukturer och 

makt (Pühl 2011, s. 154–155; Ramsay 2007, s. 125 ff.; Winther-Jørgensen – Phillips 2000, s. 

9, 23–26, 32, 37 ff.). 

Jag har valt att använda teorier från bägge skolorna eftersom de utgör utmärkta redskap för att 

förstå Jämställdhetsmyndighetens kritiska verksamhet – de kompletterar, som vi ska se, 

varandra väl. När teorierna inkorporeras i uppsatsens ramverk sker dessutom ofrånkomligen en 

varsam omstöpning – genom att använda en viss teoretiker måste uppsatsen alltså inte ansluta 

sig till hela dennes särskilda epistemologiska och ontologiska position. Uppsatsen har en egen 

ontologisk och epistemologisk utgångspunkt, med vilken de inkluderade teorifragmenten är 

kompatibla. I detta sammanhang fungerar den poststrukturella respektive kritiska teorin alltså 

som kompletterande snarare än konkurrerande redskap som tillsammans bildar ett dynamiskt 

teoretiskt ramverk. 
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2.2 System   

När spänningen mellan de olika vetenskapliga traditionerna som ligger till grund för uppsatsens 

teoretiska ramverk nu utretts finns det, innan systembrytande och systemgenererande kritik 

presenteras utförligt, även anledning att göra en utvikning om vad ett system egentligen är. 

Nedan definieras först vad ett system är i abstrakta termer. Därefter presenteras det system som 

just denna uppsats behandlar – patriarkatet. 

2.2.1 System i abstrakta termer 

Bartonek definierar system i abstrakta termer, som ”en struktur eller sammanhang som till sin 

tendens och strävan utgör en sluten konstruktion och i vilket alla delar är representationer och 

exempel av systemets allmänna princip” (2018, s. 12). Denna förståelse av system 

korresponderar med, och används framöver som synonym till, det som i och med uppsatsens 

poststrukturella ansats benämns diskurs.  

Diskursbegreppet är tätt sammanlänkat med makt, vilket förstås som något produktivt – makt 

möjliggör. Därtill är en av maktens mest framträdande egenskaper att den är ofrånkomlig, den 

finns överallt eftersom den ”kommer överallt ifrån” (Foucault 2002, s. 103) samtidigt som den 

inte kan erhållas eller förvärvas (ibid., s. 103 ff.). En diskurs kan i ljuset av detta beskrivas som 

en produktiv struktur som utgörs av sociala praktiker7 – den är ramverket genom vilket vi förstår 

världen. Kort sagt möjliggör diskursen tänkande och handlande. Men samtidigt som diskursen 

möjliggör så är den rådande diskursen bara ett av många alternativ, varför praktiserandet av en 

diskurs innebär ”en reducering av [andra] möjligheter” (Winther-Jørgensen – Phillips 2000, s. 

34). Diskursen är med andra ord även begränsande (Foucault 2002, s. 103 ff.; Bacchi 2009, s. 

35; Bergström – Boréus 2012, s. 358 ff.; Winther-Jørgensen – Phillips 2000, s. 43–45; 

Wagenaar 2015, s. 111 ff.).  

Det rådande systemet utgör alltså bara ett av många möjliga alternativ: diskursen lider av en 

avsaknad av rationell grund utanför systemet självt: ”every social order is a contingent 

articulation of power relations that lacks an ultimate rational ground” (Mouffe 2013, s. 131).8 

Det förhåller sig dock så att rådande diskurser – i synnerhet hegemoniska sådana – tenderar att 

 
7 Uppsatsen utgår från en bred förståelse av diskursbegreppet, som inkluderar allt ifrån språk och kritikpraktik till 

ekonomi.  
8 I detta avseende finns en nyansskillnad mellan uppsatsens syn på system och den samtida kritiska teorins 

uppfattning som, åtminstone i viss utsträckning, menar att överbyggnaden (motsvarande diskursen) är konstituerad 

– det vill säga determineras – av ett bakomliggande och externdiskursivt ekonomiskt system (som diskursen i sin 

tur emellertid påverkar: det sker en växelverkan mellan bas och överbyggnad) (Ramsay 2007). 
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framstå ofrånkomliga, som objektiva och som självklart sanna (Winther-Jørgensen – Phillips 

2000, s. 45). Men trots att diskursen utgör en starkt formande struktur som höjer makten i 

dunkel, så är diskurser och makt inte fixerade (om än trögrörliga). Foucault skriver att ”där 

makt finns, finns motstånd” (2002, s. 105). Således pågår en ständig diskursiv kamp: förändring 

är möjlig!9 Med detta i åtanke kan denna uppsats förstås undersöka huruvida 

Jämställdhetsmyndighetens kritiska verksamhet är en del av den patriarkala diskursen (eller 

snarare om den är en förutsättning för den), eller om den istället utgör en utmanande 

motdiskurs.10 

2.2.2 Patriarkatet  

Uppsatsen undersöker det patriarkala systemet. Trots att otaliga forskningsartiklar och 

publikationer behandlar patriarkatet och använder begreppet, så är det svårt att hitta en 

övergripande definition. Kanske beror det på att man tar förgivet vad patriarkatet är, eller tvärt 

om – att vi inte alls är överens om vad begreppet avser (Carlsson et al. 1983; Miller 2017). I 

uppsatsen åsyftar patriarkatet kvinnans strukturella underordning och mannens strukturella 

överordning. Det är alltså detta som utgör ’systemets allmänna princip’. Strukturell 

underordning avser att kvinnor – på makronivå – är underordnade män: det kvinnligt kodade 

värderas till exempel lägre än det manligt kodade, kvinnor som grupp har lägre lön än män och 

kvinnor som grupp utför mer obetalt arbete. Den strukturella underordningen åsyftar också att 

det inte är en medveten underordning som bedrivs av män gentemot kvinnor, istället är 

underordningen förankrad i det system som vi alla lever i och formas av (SOU 2015:86, s. 22–

26; Carlsson et al. 1983, s. 56; Gillian – Snider 2018, s. 5–7, 33; Hill Collins – Bilge 2016, s. 

11–13; Barnett – Duvall 2005, s. 18–20; hooks 2015, s. 1–6; Yuval-Davis 1997, s. 5–9). 

Innan vi går vidare finns anledning att göra ett antal förtydliganden rörande denna definition. 

För det första tar sig patriarkala strukturer uttryck i andra och mer abstrakta former än just mäns 

förtryck av kvinnor. Det patriarkala systemet återfinns – för att ge ett konkret exempel – i 

våldpraktiker överlag, och inkluderar således även våld i homosexuella relationer och 

våldsamma relationer mellan vuxna och barn. Detta innebär att patriarkatet inte bara handlar 

om relationen mellan kvinnor och män, utan även om relationen mellan kvinnor och kvinnor 

och om människor i största allmänhet (hooks 2015, s. 1, 61 ff.). 

 
9 Detta innebär att en diskurs, samtidigt som den är konstituerande, och konstitueras. 
10 Jag vill betona att en diskursiv förståelse av systemfenomenet inte innebär ett ointresse för materiella företeelser. 

Istället antas att de materiella företeelserna ges mening genom ett diskursivt raster. 
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För det andra förhåller det sig så att det patriarkala systemet är tätt sammanlänkat – till och med 

intrinsikalt sammanbundet – med andra förtryckande maktordningar (i uppsatsens terminologi 

system) som baseras på klass, hudfärg, etnicitet, sexualitet, funktionsvariation och ålder. 

Sexism, rasism och kapitalism förutsätter varandra (hooks 2015; Fraser 2020; Butler 2006; 

Yuval-Davis 1997, s. 5–8; Mohanty 2003, s. 61; Scholz 2009; Arruzza et al. 2019; Wallerstein 

2018, s. 87, 97; Knox 2016). För att tydliggöra: Roswitha Scholz skriver att ”the male gender 

should be understood as the gender of capitalism” och att “the commodity-producing 

civilizational model […] has its foundation in the oppression and marginalization of women” 

(2009, s. 4). Vidare menar Nira Yuval-Davis att ”[g]ender, ethnicity and class, although with 

different ontological bases and separate discourses, are intermeshed in each other and 

articulated by each other in concreate social relations. They cannot be seen as additive and no 

one of them can be prioritized abstractly” (1997, s. 7–8). Även om uppsatsen intresserar sig för 

det patriarkala systemet innebär detta att patriarkatet alltså inte kan utforskas isolerat. Detta får, 

som vi ska konstatera i föreliggande avsnitt, konsekvenser för vilken typ av feministisk kritik 

som är systembrytande respektive systemgenererande. Det ska i samband med detta även 

påpekas att begreppet ’patriarkat’, liksom uppsatsens definition av detta, riskerar att försumma 

och osynliggöra skillnader mellan kvinnor – människor på samma plats och i samma tid drabbas 

olika av patriarkatet på grund av samverkande förtryckande maktordningar (Butler 2006, s. 5–

9, 48; Yuval-Davis 1997, s. 5–7). 

Observera, för det tredje, att den binära uppdelningen mellan kvinnor och män som definitionen 

förutsätter är problematisk, inte minst då den utgör en falsk dikotomi som exkluderar icke-

binära11. Därtill riskerar en analys som tar utgångspunkt i denna dikotoma kategorisering att 

själv reproducera de kategorier som förutsätts (vi återkommer till detta i avsnitt 2.3.5). Å andra 

sidan är kvinnor och män ofrånkomligen två centrala kategorier för analysen (Butler 2006; 

Fahlgren et al. 2016, s. 64 ff.). I detta dilemma återfinns en spänning mellan olika förståelser av 

könsbegreppet. Kön kan dels förstås som socialt konstruerat, dels som en materiell realitet. 

Poststrukturalister som Butler ansluter sig till den första uppfattningen, medan kritiska 

 
11 Begreppet ’icke-binär’ är inte problemfritt i sammanhanget. För det första exkluderas fler än icke-binära ur 

dikotomin – det finns många som inte uppfyller den smala normen gällande vad som utgör en ’riktig’ kvinna och 

en ’riktig’ man. För det andra sker en andrafiering genom benämningen ’icke-binär’. De som inte uppfyller normen 

beskrivs inte i termer av vad de är, utan i termer av vad de saknar – de är icke. Begreppet ’HBTQ-person’ utgör 

ett möjligt alternativ, men även denna benämning medför problem. Referensen till sexualitet går till exempel inte 

att likställa med könsidentitet. Därtill kan exempelvis transsexuella passa in i den dikotoma könsförståelsen. Jag 

har därför valt att avstå från begreppet ’HBTQ-person’. Tyvärr saknas – åtminstone såvitt jag vet – mer korrekta 

och mindre andrafierande benämningar, varför jag har valt att ändå använda begreppet ’icke-binär’. Det ska dock 

betonas att begreppet i denna uppsats ska förstås mycket brett. 
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teoretiker i en större utsträckning tar kategorierna för givet (jämför exempelvis Butler 2006, s. 

8–10; Fraser 2020). Uppsatsen använder teoretiker från båda skolorna och ämnar således belysa 

könsbegreppet ur bägge dessa perspektiv. Med andra ord ansluter sig uppsatsen inte ensidigt 

till någon utav dessa uppfattningar, utan inspireras av Siv Fahlgren, Katarina Giritli Nygren och 

Anders Johanssons resonemang, vilket lyder som följer: ”[e]n kan förhålla sig kritisk till 

skapandet av specifika grupperingar [… som] reproducerar uppdelningar och gränsdragningar, 

samtidigt som en kan se hur de utgör en viktig, rentav nödvändig, grund för politisk agens” 

(2016, s. 65). Uppsatsen antar med andra ord en ”medvetet ambivalent position” (ibid., s. 66). 

Vi kommer alltså utgå från ovanstående definition – som inbegriper dessa kategorier – men 

användningen sker vaksamt, med medvetenhet om dess förenklande karaktär, exkluderande 

funktion och reproducerande roll.  

Det ska, slutligen, även noteras att det inte finns ett universellt patriarkat (Yuval-Davis 1997, s. 

5–7; Butler 2006, s. 5, 48). Uppsatsen undersöker endast det patriarkala systemet i en samtida 

svensk kontext och åsyftar hädanefter detta specifika patriarkat vid användning av begreppet.  

När systembegreppet och det specifika system som denna uppsats behandlar, nämligen 

patriarkatet, nu redovisats kan idealtyperna utarbetas: vad utgör systembrytande respektive 

systemgenerande feministisk kritik i en samtida svensk kontext? Nedan presenteras ett urval av 

kännetecken för respektive kritiktyp. Vid urvalet av teorier som används för att beskriva 

kritiktypernas egenskaper har jag ämnat åstadkomma en balans mellan bredd, vilket förefaller 

särskilt centralt då det saknas tidigare forskning om Jämställdhetsmyndighetens övergripande 

kritikverksamhet, och djup. De egenskaper som redovisas bedöms vara synnerligen relevanta, 

men de är inte är uttömmande – man bör med andra ord vara medveten om att det finns andra 

teorier med vilka materialet kan skäras. 

2.3 Systembrytande kritik 

En systembrytande feministisk kritik antas besitta fem egenskaper. För det första synliggör en 

systembrytande feministisk kritik underliggande sanningsantaganden och maktstrukturer 

rörande ojämställdhet. För det andra föreslår denna kritiktyp en utopi vars referenspunkt är 

framtiden, och problematiserar denna. För det tredje beaktas samtliga aspekter av det patriarkala 

systemet, det vill säga både omfördelning, erkännande och representation. För det fjärde antar 

en systembrytande feministisk kritik att jämställdhet är en politisk fråga. Slutligen utgår en 

systembrytande feministisk kritik, för det femte, inte från den patriarkala kategorin ’kvinna’. I 

det som följer presenteras och förtydligas dessa egenskaper i tur och ordning.  
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2.3.1 En systembrytande kritik synliggör underliggande sanningsantaganden och 

maktstrukturer rörande ojämställdhet 

Den systembrytande kritiken är en kritik som motarbetar och demonterar ett system, men på 

vilket sätt? Här kan man skilja mellan ytterligare två typer av, eller poler hos, systembrytande 

kritik – positiv och negativ (Hörnqvist 2011, s. 84).  

En negativ systembrytande kritik utgår från systemet i fråga och kritiserar detta, utan att själv 

erbjuda och påkalla ett alternativt system. Foucault, som läsaren rimligen är bekant med vid det 

här laget, skriver till exempel att kritik endast existerar ”i förhållande till något annat än sig 

själv: den är ett verktyg, ett medel för en framtid eller en sanning som den inte kommer att 

känna och som den inte kommer att bli” (2011, s. 128). Kritik är här ”den rörelse varigenom 

subjektet tar sig rätten att utfråga sanningen om dess effekter på makten och makten om dess 

sanningsdiskurser” (ibid., s. 131). Denna typ av kritik har ”inget eget normativt program. Dess 

etos är just oviljan att låta sig styras” (Brännström 2011, s. 124). Genom att bedriva negativ 

kritik försöker man alltså förstå och exponera systemet i vilket man lever, och genom detta 

synliggöra alternativ. I uppsatsens fall handlar det om att förstå och exponera ojämställdhet. Ett 

sådant synliggörande av maktstrukturer och sanningsdiskurser i det patriarkala systemet är till 

sin natur systembrytande eftersom kritiken uppenbarar orättvisor och därigenom möjliggör 

förändring (Brännström 2011, s. 123; Pühl 2011, s. 154–155; Hörnqvist 2011, s. 87).12  

2.3.2 En systembrytande kritik föreslår en utopi vars referenspunkt är framtiden och 

problematiserar denna 

En positiv systembrytande kritik tar, till skillnad från den negativa, avstamp i en normativ idé 

om framtida, alternativa, system – den erbjuder en utopi. Vad krävs för att en sådan utopi ska 

vara systembrytande?  

I boken The End of Progress: Decolonizing the Normative Foundations of Critical Theory 

(2017) problematiserar Allen den framgångstanke som går hand i hand med normativa 

ambitioner. För att anse att framgång åstadkommits krävs nämligen en referenspunkt, som inte 

sällan utgörs av dåtiden. När dåtiden utgör referenspunkten förstås framgång linjärt och som 

ett historiskt faktum. Utopin ger i dess fall därtill intryck av att baseras på universella normativa 

ståndpunkter, som i själva verket emellertid är högst kontextspecifika, och kontexten som 

 
12 Negativ kritik kan dock ha systemgenererande inslag om sättet på vilket kritiken utövas förstärker de 

subjektspositioner som patriarkatet förutsätter (se 2.3.5). 
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ståndpunkterna formulerats i – och formats av – utgörs av just det system13 som utopin ämnar 

överkomma. Bourdieu uttrycker det som att det sker en ”unconscious universalization of the 

particular case” (Bourdieu i Allen 2017, s. 153). I fallet med jämställdhet kan det exempelvis 

handla om att målet med jämställdhet är att kvinnor ska bli som män, vilket innebär att mannen 

tillåts utgöra det universella subjektet (Benschop – Verloo 2011, s. 280; Ely – Meyerson 2000, 

s. 106).  Denna förståelse av utveckling är tätt sammanbunden med rasism och imperialism, 

och betraktar samtida Västeuropa som det mest framgångsrika. Allen uttrycker det som att ”the 

language of progress and development is the language of oppression and domination” (2017, s. 

3). Framgång uppstår därför, paradoxalt nog, först när framgångsdiskursen upphör (ibid., s. 1, 

5, 11–25, 69). 

Det blir här återigen tydligt att patriarkatet inte kan angripas som ett isolerat system. Dåtiden 

(och nutiden) utgörs av sammanlänkade system – patriarkat, kapitalism och rasism – och det 

räcker inte att överkomma vissa delar av detta systemnexus, det behövs en revolution där målet 

inte är att ”maximize […] freedom within the existing system[s]” (hooks 2015, s. 5). Det finns 

med andra ord inte en kapitalistisk feministisk utopi eller en rasistisk feministisk utopi, eftersom 

rasism och kapitalism är intrinsikalt patriarkala (hooks 2015; Fraser 2020; Butler 2006; Yuval-

Davis 1997, s. 5–8; Mohanty 2003, s. 61; Scholz 2009; Arruzza et al. 2019; Wallerstein 2018, 

s. 87, 97; Knox 2016).14  

När dåtiden utgör den moraliska måttstocken och formar den normativa visionen saknas sann 

emancipatorisk potential – en kritik som bygger på en sådan normativ grund blir 

systemgenererande. Men detta betyder inte att vi måste överge alla utopiska ambitioner, Allen 

skriver: ”one can be against progress as a ‘fact’, as a backward-looking claim […], while still 

being for progress as a forward-looking moral and political imperative” (2017, s. 127). En 

positiv systembrytande kritik är således möjlig – ”feminismen behöver mot-utopier” (Fahlgren 

et al. 2016, s. 105). 

Allen föreslår istället att utopin förstås i relation till framtiden. Utopin – det nya systemet – 

måste vara frigjord från dåtiden. Därtill måste man, i utformandet av utopin, praktisera 

ödmjukhet, problematisering och självreflexivitet – man måste förstå att utopin är 

historiespecifik och således bibehålla en kritisk distans till den utopi som man föreskriver. 

 
13 Allen använder sig inte själv av systembegreppet i någon större omfattning.  
14 Uppsatsen rymmer dessvärre inte en mer omfattande förklaring av varför patriarkat, kapitalism och rasism är 

ömsesidigt konstituerande. Den läsare som vill få en mer detaljerad förståelse hänvisas till avsnitt 2.2.2 och till 

de angivna källorna. 
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Genom att konstant kritisera den föreskrivna utopin kan man nämligen konstruera ett mer 

medvetet moraliskt imperativ och synliggöra de maktstrukturer som finns inneboende i varje 

utopi (Allen 2017, s. 11–16, 113, 172, 193-197, 206–210, 227).15 När framtiden utgör den 

moraliska måttstocken, det vill säga när utopin inte bär spår av patriarkala, rasistiska och 

kapitalistiska system, och när utopin ständigt problematiseras och kontextualiseras har det 

moraliska imperativet systembrytande potential.16 

2.3.3 En systembrytande kritik beaktar både omfördelning och erkännande, och har därtill 

en rättvis representation av dem som är berättigade till detta 

För att kritik ska vara systembrytande krävs vidare att den beaktar samtliga aspekter av det 

patriarkala systemet. Vilka är dessa? I boken Fortunes of Feminism: From State Managed 

Capitalism to Neoliberal Crisis (2020) analyserar Fraser den västerländska feminismens 

utveckling. Hon menar att den feministiska rörelsen kring 60-talet var tätt sammanbunden med 

andra kamper som ämnade omstörta ett orättvist kapitalistiskt och rasistiskt samhälle. Under 

denna period koncentrerade sig feminismen på omfördelning (’redistribution’) av 

socioekonomiska tillgångar med målet att uppnå ekonomisk jämställdhet.17 Under 80-talet 

skedde emellertid en så kallad kulturell vändning, där kampen istället kom att fokusera på 

erkännande (’recognition’) i den kulturella domänen, vilket till exempel rör jämn representation 

i politiska organ. Kampen för erkännande kopplas ofta samman med identitetspolitik och gick 

hand i hand med den framväxande neoliberala diskursen, som inte är kompatibel med de 

omfattande omfördelningskrav som ’första vågens feminism’ åberopade (ibid., s. 1–22).18 

Fraser menar att den kulturella vändningen tyvärr, snarare än att komplettera 

omfördelningskampen med ytterligare krav (på erkännande), konkurrerade ut och 

 
15 Även den nya normativa visionen präglas ofrånkomligen av sanningsantaganden och maktstrukturer som kan 

ha förödande konsekvenser. Honneth skriver exempelvis att kritik som använder sig av externa måttstockar – vilket 

förefaller rimligt när man vill frigöra sig från ett system som man anser ha totalt förkastlig normativ grund – ”skulle 

inta ett alltför distanserat perspektiv för att bli förstådd av sina adressater. Därför finns det i dessa fall alltid en fara 

att kritiken gör anspråk på ett elitistiskt specialvetande, som lätt kan missbrukas för manipulativa syften” (2011, 

s. 199). Med andra ord finns det ”risker med en samhällskritik som redan från början brutit med den egna kulturens 

moraliska horisont” (ibid., s. 202). Detta är centrat att beakta när man praktiserar systembrytande kritik. Dessvärre 

ligger dessa överväganden utanför uppsatsens syfte och frågeställning som endast rör vilken sorts kritik som 

Jämställdhetsmyndigheten praktiserar i relation till nuvarande system.  
16 Moraliska imperativ som har dåtiden som referenspunkt kan i verkligheten sällan helt särskiljas från moraliska 

imperativ som har framtiden som referenspunkt, och vice versa (Allen 2017, s. 229). Verkligheten utgörs inte av 

renodlade idéer. hooks skriver: ”to be truly visionary we have to root our imagination in our concrete reality while 

simultaneously imagining possibilities beyond that reality” (2015, s. 110).   
17 Uppsatsen antar att en rättvis fördelning innebär att bägge könen erhåller lika stora socioekonomiska tillgångar 

på en strukturell nivå. 
18 Observera att Frasers distinktion mellan omfördelning och erkännande inte ska förstås som en distinktion mellan 

det materiella och det immateriella. Fraser menar att ”injustices of misrecognition are just as material as injustices 

of maldistribution” (2020, s. 243). 
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underordnade feminismens föregående ambition: ”[t]he effect was to subordinate social 

struggles to cultural struggles, the politics of redistribution to the politics of recognition” (ibid., 

s. 6). Till följd av detta blev den nya feminismen med sitt ensidiga fokus på erkännande ”the 

’new spirit of capitalism’” (ibid., s. 295).  

Fraser påstår att rättvisa kräver åtgärder i fler än en dimension för att realiseras. Jämställdhet – 

rättvisa – förutsätter omfördelning av socioekonomiska tillgångar och erkännande i den 

kulturella domänen. Hon uttrycker det sammanfattningsvis som: ”no redistribution without 

recognition” och ”no recognition without redistribution” (2020, s. 233–234) (ibid., s. 4–5, 217, 

233–234).19 Fraser föreslår därefter ytterligare en dimension av rättvisa: representation. Innan 

man kan anse att de socioekonomiska medlen fördelats rättvist och att olika grupper erhåller ett 

rättvist erkännande måste man fråga sig vem som är ett relevant subjekt att ta i beaktande. 

Rättvisa kan inte uppnås om man på förhand exkluderar vissa grupper (2020, s. 259–269). 

Fraser beskriver att den tredje dimensionen rör ”who is included in, and who [is] excluded from, 

the circle of those entitled to a just distribution and […] recognition” (ibid., s. 263) och 

sammanfattar återigen: ”no redistribution or recognition without representation” (ibid., s. 269, 

min kursivering).  

Vad utgör en rättvis representation i Jämställdhetsmyndighetens fall? För 

Jämställdhetsmyndigheten förefaller en rimlig rättvis representation innebära att åtminstone 

alla inom Sveriges gränser20 inkluderas. För att åstadkomma en sådan representation måste 

myndigheten ha ett intersektionellt perspektiv: jämställdhet rör inte bara vita heterosexuella 

kvinnor från den övre medelklassen, utan även svarta homosexuella kvinnor från underklassen. 

Man måste dessutom inkludera icke-binära i arbetet (Fraser 2020; Butler 2006; hooks 2015; 

Yuval-Davis 1997; Mohanty 2003).  

 
19 Moishe Postone visar dock att omfördelning (distribution) är ett otillräckligt villkor för att överkomma det 

nuvarande kapitalistiska systemet. Istället, resonerar Postone, måste vi förändra produktionen som kännetecknar 

ett kapitalistiskt system (1993, s. 8 ff.; se även Carleheden 2011, s. 65). Av organisatoriska skäl behandlas dock 

denna dimension i samband med analysen som relaterar till Allens teori (se 5.2.1).  
20 Genom formuleringen ’människor inom Sveriges gränser’ avser jag inkludera fler än svenska medborgare. Att 

endast inkludera svenska medborgare exkluderar de mest utsatta, såsom papperslösa flyktingar och de som är offer 

för människohandel. Det är dock möjligt att uppsatsen i detta avseende ändå – genom att begränsa sig till 

människor inom Sveriges gränser – blint accepterar nuvarande statscentrerade organisering av det internationella 

rummet, och således blir systemgenererande. Denna debatt utgör dock en uppsats i sig, varför jag – i ljuset av hur 

det internationella rummet faktiskt är organiserat – avgränsar mig till att inkludera ’människor inom Sveriges 

gränser’ (för vidare resonemang se Hurrell (2007)). Uppsatsen kan helt enkelt inte kritisera alla system samtidigt. 

Vi återkommer till detta i avsnitt 6.3.  
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Notera, i anslutning till detta, att användning av feminismens till synes centrala subjekt – 

kvinnan – riskerar att osynliggöra olikheter och förtryck inom gruppen. Butler belyser detta väl 

när hon skriver att hon motsätter sig feminism som antar att “there must be a universal basis for 

feminism” (2006, s. 5). Butler menar att “feminist politics could do without a ‘subject’ in the 

category of women […] which denies the internal complexity and indeterminacy of the term 

and constitutes itself only through the exclusion of some part of the constituency that it 

simultaneously seeks to represent“ (ibid., s. 194). Detta innebär att en kritikpraktik som utgår 

från ’kvinnan’ i detta avseende är systemgenererande. Så är särskilt fallet om man använder 

kategorin utan att reflektera över intersektionella dimensioner inom den. 

Man kan sammanfattningsvis fastslå att endast den kritik som belyser samtliga aspekter av det 

patriarkala systemet har systembrytande potential – med andra ord måste en systembrytande 

kritik beakta både omfördelning och erkännande samt ha en rättvis representation av dem som 

är berättigade till omfördelning och erkännande. För att åstadkomma det sistnämnda krävs att 

myndigheten har ett genomgående intersektionellt perspektiv.  

2.3.4 En systembrytande kritik antar att jämställdhet är en politisk fråga 

Ytterligare en förutsättning för att en kritikpraktik ska vara systembrytande är att den förstår att 

jämställdhet är en politisk fråga. I boken Agonistics: Thinking the World Politically (2013) 

belyser Mouffe varför. Hennes resonemang tar avstamp i en distinktion mellan ‘the political’ 

och ’politics’: 

“’The political’ refers to this dimension of antagonism which can take many forms and can emerge 

in diverse social relations. It is a dimension that can never be eradicated. ‘Politics’, on the other 

hand, refers to the ensemble of practices, discourses and institutions that seeks to establish a certain 

order and to organize human coexistence in conditions which are always potentially conflicting, 

since they are affected by the dimension of ‘the political’ (ibid., s. 2–3).  

Mouffe fortsätter: 

“political questions are not mere technical issues to be solved by experts. Proper political questions 

always involve decisions that require making a choice between conflicting alternatives. This is 

something that cannot be grasped by the dominant tendency in liberal thought, which is 

characterized by a rationalist and individualist approach. This is why liberalism in unable to 

adequately envisage the pluralistic nature of the social world, with the conflicts that pluralism 

entails. These are conflicts for which no rational solution could ever exist, hence the dimension of 

antagonism that characterizes human societies” (ibid., s. 3).  
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Mouffe konstaterar alltså att konflikt är ofrånkomlig och att den bör uppmärksammas.21 I 

uppsatsens fall innebär Mouffes teori att Jämställdhetsmyndigheten utgör en politisk institution 

(som motsvarar Mouffes ’politics’) som påverkas av den jämställdhetspolitiska dimensionen 

(the ’political’). Och denna jämställdhet är i sin tur alltså inte en ensidigt teknisk fråga med en 

behändig rationell lösning på individnivå22, utan en konfliktfylld och ’osmidig’ vision – 

åtminstone i relation till det samtida patriarkala systemet. Jämställdhet är helt enkelt politisk.23 

I en kritikkontext får Mouffes resonemang till följd att systembrytande kritik måste erkänna 

och ta hänsyn till ofrånkomliga konflikter och angripa dessa på en strukturell nivå.  

2.3.5 En systembrytande kritik utgår inte från den patriarkala kategorin ’kvinna’ 

Slutligen utgår en systembrytande kritik inte från den patriarkala kategorin ’kvinna’.24 Kön är 

nämligen något som görs. Kategorin ‘kvinna’ uppstår ur en preformativ aktivitet – Butler 

skriver att “gender is manufactured through a sustained set of acts, positioned through the 

gendered stylization of the body” (2006, s. XV). Detta innebär att man, genom att utgå från 

kvinnan som en kategori, skapar, förstärker och befäster kategorin (ibid., s. 2–8). Butler 

förklarar: ”[f]eminist critique ought also to understand how the category of ‘women’, the 

subject of feminism, is produced and restrained by the very structures of power through which 

emancipation is sought” (ibid., s. 4). Kategorin ’kvinna’ är alltså i sig en patriarkal kategori. 

För att undkomma denna problematik förespråkar Butler att den emancipatoriska kampen 

istället bör utföras genom repetition av omstörtande vardagliga handlingar som ifrågasätter vår 

nuvarande föreställning om kön, såsom att bära kläder som utmanar våra könsnormer (ibid., s. 

200–203). 

Uttryckt i uppsatsens termer innebär detta att den feministiska kritiken blir systemgenererande 

om den utgår från den patriarkala kategorin ’kvinna’. Varje gång kategorin förutsätts och 

 
21 Det är emellertid viktigt att konflikten inte ”take the form of an ‘antagonism’ (struggle between enemies) but 

the form of an ‘agonism’ (struggle between adversaries)” (Mouffe 2013, s. 7). Konflikten bör alltså utspela sig 

mellan ’rådgivare’ snarare än ’fiender’ (se även Mouffe 2005; Allen 2017, s. 169). 
22 Mikael Carleheden analyserar samtidens kritik och konstaterar att ”politiska problem nu ses som individuella. 

Det är med andra ord inte det privata som blivit politiskt, utan det politiska som blivit privat” (Carleheden 2011, 

s. 65). I uppsatsens fall betyder detta att ett strukturellt problem som (felaktigt) antas vara ett individuellt problem 

omöjliggör, eller åtminstone försvårar, en systembrytande lösning på strukturell nivå. Ojämställdhet beror ju – 

som konstaterats ovan – inte på kvinnors individuella tillkortakommanden, utan på strukturellt förtyck. För mer 

om varför kritik avväpnas när den individualiseras och privatiseras se Bauman (2002, s. 123 ff.). 
23 För mer om varför just jämställdhet är en politisk fråga, se Mouffe (2005, kap. 5), Fahlgren et al. (2016 kap. 3) 

samt Alnebratt – Rönnblom (2016). 
24 Följande resonemang gäller även kategorin ’man’, men uppsatsen avgränsar sig till resonemang kring kategorin 

’kvinna’ på grund av sitt begränsade omfång. Detsamma gäller även diskussionen rörande att kategorin ’kvinna’ 

osynliggör skillnader inom gruppen. Naturligtvis osynliggör även kategorin ’man’ olikheter inom denna grupp. 
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används befästs dess existens. Den feministiska kritiken är systembrytande om den istället 

avstår från att använda kategorin.  

2.4 Systemgenererande kritik  

Efter att fem egenskaper hos systembrytande feministisk kritik i en samtida svensk kontext nu 

utkristalliserats är det hög tid att behandla den systemgenererande kritiken. Förståelsen av kritik 

som systemgenererande tar sin utgångspunkt i Friedrich Hegels tankar om dialektik. Enligt 

Hegel är kritik nödvändig för ett systems fortlevnad – som tidigare citerats anser han att ”[d]e 

historiska, filosofiska, och politiska systemen bildas […] på grund av att de möter och måste 

hantera en kritik eller negation, inte därför att de slipper detta” (Bartonek 2018, s. 34). Hegel 

menar alltså att kritik ”hindras genom att tillåtas” (ibid., s. 35) och kritiken – negationen – 

förstås således som produktiv (ibid., s. 31). Men vad, mer exakt, utgör en systemgenererande 

feministisk kritik i en samtida svensk kontext? Utifrån ovanstående resonemang om 

systembrytande kritik kan vi även utarbeta egenskaper hos en systemgenererande feministisk 

kritik, de utgör helt enkelt motsatsen till den systembrytande kritikens kännetecken.25  

2.4.1 En systemgenererande kritik föreslår en utopi som bär spår av dåtiden och 

problematiserar inte denna 

En systemgenererande kritik föreskriver, för det första, en utopi som tar avstamp i en 

framgångstanke som bär spår av samtida patriarkala, rasistiska och kapitalistiska system – 

utopins referenspunkt är dåtiden, varför den saknar sann emancipatorisk potential. Vidare 

förstås den normativa visionen som ahistorisk trots att utopin är historiespecifik. Därtill 

återfinns en avsaknad av självreflexivitet, kritisk distans, ödmjukhet och problematisering av 

utopin. 

2.4.2 En systemgenererande kritik fokuserar ensidigt på antingen omfördelning eller 

erkännande och saknar därtill, eller alternativt, en rättvis representation 

För det andra fokuserar en systemgenererande feministisk kritik ensidigt på antingen 

omfördelning eller erkännande. Man har därtill, eller alternativt, en bristfällig representation av 

dem som är berättigade till en rättvis omfördelning och ett rättvist erkännande, vilket 

uppkommer om man saknar ett intersektionellt perspektiv. 

 

 
25 Den första egenskapen hos den systembrytande kritiken finner dock ingen motsvarighet här. 
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2.4.3 En systemgenererande kritik förnekar att jämställdhet är en politisk fråga 

En systemgenererande kritik förnekar, för det tredje, att jämställdhet är en politisk fråga. Man 

antar istället, felaktigt, att ojämställdhet är ett problem med behändiga rationella och tekniska 

lösningar som återfinns på individnivå – man antar helt enkelt att jämställdhet kan adderas till 

nuvarande patriarkala system utan konflikt. Jämställhet antas, paradoxalt nog, vara kompatibel 

med patriarkatet. 

2.4.4 En systemgenererande kritik utgår från den patriarkala kategorin ’kvinna’ 

En systemgenererande feministisk kritik antar slutligen, för det fjärde, att det finns en universell 

bas för den feministiska kampen och utgår följaktligen från kategorin ’kvinna’. Varje gång 

kategorin förutsätts och används så reproduceras och befästs dess existens.  

*** 

Genom en syntetisering av flertalet teoretiker har Bartoneks distinktion mellan systembrytande 

och systemgenererande kritik nu utvecklats till idealtyper för systembrytande respektive 

systemgenererande feministisk kritik i en samtida svensk kontext. Dessa idealtyper ska, efter 

en redogörelse för metod och material, appliceras på materialet.  

Observera dock, innan vi går vidare, att kritiktyperna inte är renodlade i verkligheten. Det som 

presenterats här i teoriavsnittet är idealtyper och ideal’poler’ – den negativa kritikens fråga ’hur 

kan man komma bort från detta?’ implicerar till exempel den positiva och normativa kritiska 

frågan ’till vad?’. Den positiva kritiken följer således ur den negativa.26 Det kommer dessutom 

visa sig att det finns en spänning mellan de olika kritikegenskaperna som gör att en och samma 

verksamhet kan vara både systembrytande och systemgenererande samtidigt.27 Genom att i 

detalj beakta vilka egenskaper som Jämställdhetsmyndighetens verksamhet besitter ämnar 

uppsatsen möjliggöra en nyanserad förståelse för sättet på vilket kritiken, i samma ögonblick, 

kan vara både systembrytande och systemgenererande. 

 

 

 
26 Det förhåller sig därtill så att det som vid ett tillfälle är systembrytande kritik vid ett annat tillfälle kan vara 

systemgenerande. Gränsen är flexibel och måste förstås i förhållande till föreliggande system. 
27 Spänningen beror inte nödvändigtvis på att egenskaperna kan härledas till olika teoretiska skolor 

(poststrukturalism och samtida kritisk teori). 
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Tabell 1: kritiktypernas egenskaper 

Systembrytande feministisk kritik • En systembrytande kritik synliggör underliggande sanningsantaganden och 

maktstrukturer rörande ojämställdhet. 

• En systembrytande kritik föreslår en utopi vars referenspunkt är framtiden och 

problematiserar denna. 

• En systembrytande kritik beaktar både omfördelning och erkännande, och har 

därtill en rättvis representation av dem som är berättigade till detta. 

• En systembrytande kritik antar att jämställdhet är en politisk fråga. 

• En systembrytande kritik utgår inte från den patriarkala kategorin ’kvinna’. 

 

Systemgenererande feministisk kritik • En systemgenererande kritik föreslår en utopi som bär spår av dåtiden och 

problematiserar inte denna. 

• En systemgenererande kritik fokuserar ensidigt på antingen omfördelning eller 

erkännande och saknar därtill, eller alternativt, en rättvis representation. 

• En systemgenererande kritik förnekar att jämställdhet är en politisk fråga. 

• En systemgenererande kritik utgår från den patriarkala kategorin ’kvinna’. 
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3 METOD 

Uppsatsens metodologiska ansats bär stora likheter med en idealtypsanalys – metoden utgörs 

närmare bestämt av en diskursanalytisk28 idealtypsanalys. Nedan presenteras först uppsatsens 

konkreta tillvägagångssätt, varefter den poststrukturella förståelsen av kunskap och dess 

implikationer redovisas. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Observera att följande redogörelse utgör en förenkling av uppsatsens tillvägagångssätt. I mångt 

och mycket sker arbetet abduktivt och består således av en löpande och fruktbar dialog mellan 

teori, metod och material (Wagenaar 2015, s. 241 ff.).   

3.1.1 Teoriutveckling 

För att besvara uppsatsens frågeställning ’vilken typ av kritik bedriver 

Jämställdhetsmyndigheten?’ krävs först en utkristallisering av vad som utgör systembrytande 

respektive systemgenererande feministisk kritik i en samtida svensk kontext – idealtyper måste 

utvecklas. Detta sker, som setts ovan, genom en syntetisering och kontextualisering av teorier 

från den poststrukturella vetenskapstraditionen och den samtida kritiska skolan.  

3.1.2 Konkret kartläggning av Jämställdhetsmyndighetens kritikpraktik 

För konkret kartläggning av Jämställdhetsmyndighetens kritikpraktik utvecklas frågor utifrån 

idealtypernas egenskaper. Dessa frågor ställs sedan till materialet, och lyder som följer: 

- Synliggör Jämställdhetsmyndigheten underliggande sanningsantaganden och 

maktstrukturer rörande ojämställdhet? 

- Har utopin, om en sådan föreslås, dåtiden eller framtiden som referenspunkt, och 

problematiseras utopin? 

- På vilket sätt förhåller sig Jämställdhetsmyndigheten till omfördelning, erkännande och 

representation?  

- Betraktar Jämställdhetsmyndigheten jämställdhet som en politisk fråga? 

- Utgår Jämställdhetsmyndigheten från den patriarkala kategorin ’kvinna’? 

För att besvara frågorna krävs en flexibilitet i sättet på vilket materialet läses – ibland är 

materialets övergripande innehåll relevant, medan andra frågor kräver närläsning av specifika 

 
28 Uppsatsen ämnar synliggöra underliggande sanningsantaganden och maktstrukturer, och därigenom möjliggöra 

förändring. 
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formuleringar. Notera också, innan vi går vidare, att flertalet av de ovanstående frågorna är 

stängda, det vill säga att de besvaras med ’ja’ eller ’nej’. Trots detta ämnar analysen nyansera 

resonemangen – uppsatsen frågar sig alltså exempelvis inte bara huruvida underliggande 

sanningsantaganden och maktstrukturer synliggörs eller ej, utan undersöker också sättet på 

vilket detta eventuellt görs. Eftersom frågorna formats efter en dialog mellan teori, metod och 

empiri har materialet dessutom, trots att vissa frågor är stängda, initialt lästs relativt öppet. 

3.2 En poststrukturell kunskapssyn  

I det som följer presenteras och utreds det poststrukturella antagandet att kunskap är makt. Mot 

bakgrund av detta kan uppsatsens användning av både poststrukturell och samtida kritisk teori 

sedan förtydligas och motiveras än mer. Därefter presenteras riktlinjer för god poststrukturell 

forskning.   

3.2.1 Kunskap är makt 

Utifrån ett poststrukturellt perspektiv är kunskap alltid förbunden med makt, varför objektiv 

kunskap är omöjlig: objektivitet är ideologisk och vetande är makt (Foucault 2002, s. 108). Med 

detta i åtanke strävar uppsatsen inte efter att erbjuda (omöjlig) objektiv kunskap, utan avser 

blott erbjuda en av många möjliga analyser.  

Att makt är tätt sammanlänkad med kunskap innebär att även uppsatsens kritik har inneboende 

maktstrukturer. Uppsatsens kritik uppenbarar enligt poststrukturalismen alltså inte en sanning 

skild från makt som den samtida diskursen döljer. Det förhåller sig däremot så att teorin som 

ligger till grund för analysen är ett verktyg för att ”inte låta sig styras på detta sätt, med dessa 

medel, i namn av dessa principer, för sådana ändamål och genom sådana procedurer, inte såhär, 

inte därför, inte av dem” (Foucault 2011, s. 130).29 Teorin åberopar i uppsatsens fall att 

människor inte ska låta sig styras av en patriarkal diskurs och är därför på sätt och vis 

preskriptiv. Det innebär att teorin inte enbart är ett redskap för att fullfölja den poststrukturella 

analysens ambition att synliggöra underliggande maktstrukturer i rådande diskurs. Teorin 

erbjuder, påbjuder och implicerar också en alternativ jämställdhetsdiskurs – en utopi – vars 

maktkonsekvenser i någon mån anses bättre än de rådande. Detta normativa påstående görs mot 

bakgrund av den samtida kritiska teorin. Återigen ser vi hur den negativa kritikpraktiken (’hur 

kan man komma bort från detta?’) är sätt sammanlänkad med den positiva kritikpraktiken (’till 

vad?’). Fahlgren et al. sammanfattar ovanstående resonemang om kunskap och makt: 

 
29 Notera att människor frågar sig hur man kan gå tillväga för att inte styras så mycket, man frågar sig alltså inte 

hur man helt kan bli fri från styrning. 
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[d]et handlar inte om att ”göra om forskning till politik, utan [… om att förstå att] forskning också 

är politik, eller åtminstone en del av de maktordningar som politik arbetar med. Att inse detta är inte 

att relativisera kunskap eller att reducera det som studeras till enbart sociala konstruktioner eller 

subjektiva uttryck, det är istället att kräva än högre noggrannhet av en mer oförutsägbar forskning” 

(2016, s. 13).  

De fortsätter och klargör: 

”[e]n emancipatorisk syn på vetenskapen innebär således inte att säga att den ska vara politik. Istället 

hävdar den att det inte går att dra någon enkel gräns mellan kunskap och politik, och att forskning 

måste ta hänsyn till att sådant som makt utgör integrerade aspekter av all kunskap” (ibid., s. 15). 

3.2.2 Riktlinjer för poststrukturell forskning 

Avsaknaden av objektiva ambitioner innebär emellertid på intet sätt att forskningen saknar 

riktlinjer: en poststrukturell analys eftersträvar för det första intersubjektivitet vilket innebär att 

forskningsprocessen ska vara transparent och kritiserbar. Detta åstadkoms bland annat genom 

att presentera resonemang på ett tillgängliggjort sätt, genom att löpande befästa en viss tolkning 

av materialet genom citat och motivering och, inte minst, genom explicitgörande av olika 

antaganden (Winther-Jørgensen – Phillips 2000, s. 28–30, 44, 148–154; Hollis 2002, s. 202 ff.; 

Wagenaar 2015, s. 5–6). 

För det andra måste forskaren vara självreflexiv eftersom hen inte kan undersöka något utan att 

själv påverka det, ontologi och epistemologi flyter samman (Winther-Jørgensen – Phillips 2000, 

s. 28–30, 148). Forskaren måste således exempelvis vara medveten om sin egen ställning i 

samhället. För mig innebär det bland annat att reflektera över att jag är en svensk kvinna som 

drabbas negativt av ojämställdhet, men som samtidigt åtnjuter en rad privilegier till följd av att 

jag är vit, ung, heterosexuell och utan funktionsvariation. Den självreflexiva ambitionen 

innebär därtill att forskaren måste vara medveten om att hen både en del av den samhälleliga 

diskursen om jämställdhet och det patriarkala systemet, vilket komplicerar granskningen – det 

är svårt att ifrågasätta det man tar förgivet. Å andra sidan kan man hävda att ”[t]he spectator 

does not always see more of the game than the player” (Hollis 2002, s. 212).  

För det tredje måste uppsatsens egen kritikpraktik förhålla sig till de kriterier som 

Jämställdhetsmyndighetens verksamhet bedöms utifrån. På vilket sätt används till exempel 

kategorin ’kvinna’ i uppsatsens analys av Jämställdhetsmyndigheten? Även den kritik som 

uppsatsen utövar måste med andra ord vara självreflexiv. Vi återkommer till detta i avsnitt 6.3. 
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Slutligen har en god poststrukturell forskning inga generaliserande ambitioner. Enligt 

poststrukturalismen är kunskap historiespecifik (Winther-Jørgensen – Phillips 2000, s. 148). 

Detta ska dock inte förstås som en nackdel, utan som konsekvens och erkännande av den 

epistemologiska och ontologiska grundvalen. 

 

  

 

  



 

 

31 

 

4 MATERIAL 

När uppsatsens konkreta tillvägagångssätt presenterats och den poststrukturella förståelsen av 

kunskap liksom dess implikationer för uppsatsen nu redovisats återstår endast en redogörelse 

för uppsatsens material innan analysen kan påbörjas. I föreliggande avsnitt sker först en 

övergripande diskussion rörande materialval, vartefter urvalet preciseras.  

4.1 Text som material 

Uppsatsen har för avsikt att ta ett helhetsgrepp om Jämställdhetsmyndighetens verksamhet. 

Samtidigt begränsas materialet som kan analyseras av vilket material som är tillgängligt och av 

uppsatsens omfång.  

Uppsatsen kommer undersöka textmaterial. Detta beror helt enkelt på att en stor del av 

Jämställdhetsmyndighetens verksamhet utgörs av textproduktion eller aktiviteter som redovisas 

i textformat. Detta material finns dessutom att tillgå och är synnerligen behändigt i tider av 

pandemi. Samtidigt bör man dock vara medveten om att aktiviteter såsom konferenser och 

seminarier exkluderas ur materialet, förutsatt att de inte redovisas i textformat 

(Jämställdhetsmyndigheten 2018 a, s. 16–17; Jämställdhetsmyndigheten 2018 b, s. 30–36; 

Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 17). Detta innebär att slutsatser dras om kritikpraktiken 

överlag trots att alla verksamhetstyper inte analyseras. Jag bedömer emellertid att det inte finns 

skäl att tro att de kritikpraktiker som exkluderas skiljer sig väsentligt från 

Jämställdhetsmyndighetens övriga verksamhet.   

Under uppsatsens gång har jag konstaterat att Jämställdhetsmyndighetens verksamhet inte alltid 

går att särskilja från andra myndigheters arbete. Det beror dels på att Jämställdhetsmyndigheten 

samarbetar med andra myndigheter, varför exempelvis utredningar ibland publiceras i flera 

myndigheters namn. Dels har Jämställdhetsmyndighetens verksamhet inte uppstått i ett vakuum 

– flertalet uppdrag har övertagits från andra myndigheter.30 Vid bearbetning av materialet har 

jag varit vaksam på potentiella förändringar som kan ha uppstått när uppdrag bytte myndighet, 

men i övrigt har jag valt att behandla den verksamhet som myndigheten redovisar – även om 

de delvis förut utfördes av en annan myndighet – som just Jämställhetmyndighetens.  

 

 
30 Jämställdhetsmyndigheten övertog exempelvis uppdraget att samordna jämställdhetsintegrering från Nationella 

sekretariatet för genusforskning (Jämställdhetsmyndigheten 2019 d, s. 10). 
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4.2 Urval 

På grund av uppsatsens begränsade omfång gällande tid och utrymme görs ett urval av material 

som gör anspråk på att ge en någorlunda representativ bild av myndighetens verksamhet. 

Närmare bestämt analyseras material som antas ge en överblick av myndighetens verksamhet. 

Således lämnas exempelvis fördjupande utredningar därhän. Det material som lämnas därhän 

är naturligtvis relevant för att förstå myndighetens verksamhet, men jag bedömer det som 

rimligt att först förstå myndighetens övergripande verksamhet och därefter analysera material 

som ger en djupare förståelse. Tyvärr rymmer denna uppsatts bara analys myndighetens 

övergripande uppdrag. Jag avser dock, i ljuset av detta, vara uppmärksam på det faktum att 

materialet som analyseras snarare ger en bred än en djup förståelse för myndighetens 

verksamhet, och tar detta i beaktande i analysen. 

Det material som uppsatsen till syvende och sist analyserar för att förstå 

Jämställdhetsmyndighetens kritiska verksamhet är dels regleringsbrev och årsredovisningar 

(Socialdepartementet 2017; Socialdepartementet 2018; Arbetsmarknadsdepartementet 2019; 

Arbetsmarknadsdepartementet 2020; Jämställdhetsmyndigheten 2018 a; 

Jämställdhetsmyndigheten 2019 a; Jämställdhetsmyndigheten 2020 a). Därtill erbjuder 

Jämställdhetsmyndighetens hemsida användbart material (Jämställdhetsmyndigheten 2017 a–

e; Jämställdhetsmyndigheten 2018 b–d; Jämställdhetsmyndigheten 2019 b–d; 

Jämställdhetsmyndigheten 2020 b; Jämställdhetsmyndigheten 2021 a–f).  

Vid vissa tillfällen har det funnits behov av att komplettera ovanstående material med dokument 

som närmare beskriver centrala delar av myndighetens verksamhet – det rör sig om rapporter 

som hanterar uppföljning och analys av jämställdhetspolitiken, HBTQ-frågor samt 

jämställdhetsintegrering31 (Jämställdhetsmyndigheten 2018 e; Jämställdhetsmyndigheten 2019 

d–e; Jämställdhetsmyndigheten 2020 c–d).  

Slutligen kompletteras analysen av en bok, närmare bestämt Alnebratt och Rönnbloms 

Feminism som byråkrati: Jämställdhetsintegrering som strategi (2016) som analyserar och 

teoretiserar kring jämställdhetsarbete i en svensk kontext. Boken knyter an till – och 

konkretiserar – det teoretiska resonemang som förs av Mouffe, men inkluderas i analysen 

istället för i teorin då boken i mångt och mycket är empiriskt inriktad, och det material som 

 
31 Jämställdhetsintegrering behandlas utförligt i analysen, men kan tillsvidare förstås som Sveriges mest 

framträdande strategi för att uppnå jämställdhet, vilken går ut på att integrera jämställdhetsfrågor i myndigheters 

ordinarie verksamhet (Jämställdhetsmyndigheten 2021 c). 
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hanteras är snarlikt det som behandlas i uppsatsen. Att presentera Alnebratt och Rönnbloms 

resonemang i teoriavsnittet vore helt enkelt att gå händelserna i förväg. Men vad har då denna 

uppsats analys att tillföra, om materialet som analyseras är snarlikt? För det första är Alnebratt 

och Rönnbloms analys utförd innan Jämställdhetsmyndigheten etablerades, varför det finns ett 

behov av att undersöka om något förändrats. För det andra finner jag det relevant att analysera 

deras resonemang i ljuset av uppsatsens teoretiska ramverk med fokus på systembrytande och 

systemgenererande kritik. 
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5 ANALYS 

Nedan analyseras Jämställdhetsmyndighetens kritikpraktik genom att de frågor som 

presenterats i metodavsnittet ställs till materialet. I enighet med detta utreds först myndighetens 

synliggörande verksamhet, vartefter den utopi som Jämställdhetsmyndigheten ämnar uppnå 

behandlas. Därefter undersöks huruvida myndigheten arbetar för att åstadkomma både 

omfördelning och erkännande, och om man har en rättvis representation av dem som är 

berättigade till detta. Detta följs av en analys av om Jämställdhetsmyndigheten betraktar 

jämställdhet som en politisk fråga. Slutligen utreds myndighetens användning av den 

patriarkala kategorin ’kvinna’. Varje avsnitt avslutas med en, förhoppningsvis klargörande, 

sammanfattning. 

5.1 Synliggör Jämställdhetsmyndigheten underliggande sannings-

antaganden och maktstrukturer rörande ojämställdhet? 

I följande avsnitt presenteras först Jämställdhetsmyndighetens kunskapsproducerande och 

kunskapsförmedlande verksamhet, vartefter denna problematiseras och analyseras i termer av 

kritik.  

5.1.1 Jämställdhetsmyndighetens kunskapsproducerande verksamhet  

En betydande del av Jämställdhetsmyndighetens uppdrag är att utföra analys och uppföljning – 

att ”synliggöra” (Jämställdhetsmyndigheten 2021 c) (Jämställdhetsmyndigheten 2018 a, s.  10, 

18–19; Jämställdhetsmyndigheten 2019 a, s. 6, 14–19; Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 6, 

14–18; Jämställdhetsmyndigheten 2021 a; Arbetsmarknadsdepartementet 2019–2020; 

Socialdepartementet 2017–2018). På sin hemsida skriver myndigheten att:  

”[t]idigare utredningar har visat att det finns ett stort behov av en samlad bild och analys av 

utvecklingen inom jämställdhetsområdet. En av Jämställdhetsmyndighetens viktigaste uppgifter är 

att systematiskt följa och analysera samhällets utveckling och jämställdhetspolitikens möjligheter 

att styra mot de sex jämställdhetspolitiska delmålen på ett långsiktigt hållbart sätt. […] I arbetet 

använder myndigheten, förutom egna uppföljningar och analyser, tillgänglig statistik, studier, 

aktuell forskning och andra myndigheters uppföljningar med relevans för området” (2019 f). 

I rapporten System för uppföljning och analys av jämställdhetspolitiken: Återrapportering av 

regleringsbrevsuppdrag föreslår32 myndigheten hur uppföljnings- och analysarbetet kan 

 
32 Regleringsbreven och återrapporteringsbreven vittnar om att dessa förslag också blivit verklighet 

(Socialdepartementet 2017–2018; Arbetsmarknadsdepartementet 2019–2020; Jämställdhetsmyndigheten 2018 a, 

s.  18–19; Jämställdhetsmyndigheten 2019 a, s. 14–19; Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 14–18). 
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utvecklas på en nationell nivå för att ”åstadkomma en uppföljning som är sammanhållen, 

systematisk och långsiktigt hållbar” (2018 e, s. 3). Arbetet delas in i tre delar. I dokumentet 

uttrycker myndigheten för det första att det vore lämpligt att det sker en årlig analys av statistik 

på jämställdhetsområdet i relation till de jämställdhetspolitiska delmålen33. Man föreslår, i 

anslutning till detta, att man ska göra en ”översyn och utveckling av de indikatorer som SCB 

[Statistiska centralbyrån] har tagit fram” (ibid., s. 7) för att möjliggöra en analys som kan ”följas 

på ett lättillgängligt sätt över tid, brytas ned på regional och lokal nivå och brytas ned på 

ytterligare redovisningsgrupper utöver kön” (ibid.). Man vill också utreda om andra typer av 

indikatorer (effekt- och processindikatorer snarare än resultatindikatorer som dominerar 

statistiken idag) kan inkluderas i analysen (ibid., s. 6–7, 32).  

För det andra rekommenderar Jämställdhetsmyndigheten att man varje år gör fördjupade studier 

på ett fåtal områden både i relation till respektive delmål och med mer tematisk karaktär (2018 

e, s. 6–7, 13, 16–30; 2019 a, s. 12). Gällande arbetet med fördjupad uppföljning av delmålen 

föreslår myndigheten till exempel – i relation till det första jämställdhetspolitiska delmålet (en 

jämn fördelning av makt och inflytande) – att man studerar ”kvalitativa och till synes dolda 

processer […] och mer osynliga former av diskriminering” (2018 e, s. 16) och i anslutning till 

det andra jämställdhetspolitiska delmålet om ekonomisk jämställdhet vill man bland annat 

undersöka värdediskrimineringen på svensk arbetsmarknad och kartlägga utmaningar för att 

åstadkomma ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsvariation (2018 e, s. 18; 2021 

g). Angående de jämställdhetspolitiska delmålen – och myndighetens arbete överlag – 

identifieras därtill ett kunskapsglapp rörande intersektionell analys som man ämnar fylla 

(Jämställdhetsmyndigheten 2018 e, s. 16–30). Gällande utredningar med tematisk karaktär 

nämns bland annat en så kallad longitudinell panelstudie som möjliggör en djupare förståelse 

av komplexa fenomen och deras utveckling över tid. Dessutom ser man ett behov av 

metastudier som analyserar frånvaron av förändring och som kartlägger hur lämplig 

målstyrningen är som organisationsform för jämställdhetsarbetet (ibid., s. 7, 13–14, 30). Detta 

vittnar om en självreflexiv ambition – man föreslår utvärdering av den organisationsform 

(målstyrning) som myndigheten själv lyder under, vilket innebär att man inte bara synliggör 

underliggande sanningsantaganden och maktstrukturer i systemet som man lever i, utan även 

problematiserar sättet på vilket man försöker överkomma detta system. 

 
33 Delmålen återfinns sammanfattade i avsnitt 1.1 och presenteras utförligt i avsnitt 5.3. 
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För det tredje föreslår Jämställdhetsmyndigheten att man återkommande, närmare bestämt var 

sjätte år, ska göra en samlad analys av utvecklingen mot jämställdhet (2018 e, s. 6–7).  

5.1.2 Jämställdhetsmyndighetens kunskapsförmedlande verksamhet 

Utöver myndighetens egen kunskapsframställande verksamhet så förmedlar 

Jämställdhetsmyndigheten kunskap till andra organisationer: man avser ”presentera, 

tillgängliggöra och kommunicera fakta kring jämställdhet” (2019 a, s. 14) (2018 a, s. 19; 2020 

a, s. 34; 2021 a–b). Man har till exempel ett vetenskapligt råd som kvalitetssäkrar och 

kunskapsbelägger andra myndigheters jämställdhetsarbete (Jämställdhetsmyndigheten 2019 a, 

s. 16–17; Jämställdhetsmyndigheten 2021 f). Därtill organiseras forum som ämnar uppmuntra 

till kunskapsutbyte och kunskapsutveckling: ”[m]yndighetens uppgift är att skapa användbara 

plattformar för möten och kunskapsöverföring mellan olika delar av samhället” 

(Jämställdhetsmyndigheten 2018 b) (Jämställdhetsmyndigheten 2021 c, e). Det handlar bland 

annat om ’träffar’ för jämställdhetsintegrerande myndigheter (JiM och JiM+) 

(Jämställdhetsmyndigheten 2021 e). Arbetet med kunskapsutbyte rör inte bara nationella, utan 

även internationella, sammanhang (Jämställdhetsmyndigheten 2018 c; 

Jämställdhetsmyndigheten 2019 a, s. 15–18). 

Vidare förmedlar Jämställdhetsmyndigheten – och detta förefaller särskilt relevant för den 

övergripande samhälleliga kunskapsutvecklingen rörande jämställdhet – kunskap till andra 

kunskapsproducerande institutioner. Jämställdhetsmyndigheten har nämligen i uppdrag att 

jämställdhetsintegrera högskolor och universitet (JiHU). På myndighetens hemsida står det att 

myndigheten ska ”stödja alla statliga lärosäten samt Chalmers tekniska högskola och 

Högskolan i Jönköping, totalt 33 stycken, med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i all sin 

verksamhet” (2021 d). Genom insatser som bidrar till mindre könsbundna studieval, jämställda 

karriärvägar och jämställd fördelning av forskningsmedel skapar man rimligen – på ett 

metaplan – förutsättningar för en jämställd kunskapsproduktion i utbildnings- och 

forskningsorganisationer (Jämställdhetsmyndigheten 2020 c, s. 6). Jämställdhetsmyndigheten 

skriver att ”ojämställdhet mellan kvinnor och män […] tenderar att upprätthållas och 

reproduceras inom akademin” (2021 d). Genom jämställdhetsintegrering på universitet och 

högskolor bidrar alltså Jämställdhetsmyndigheten därför – utan att själv producera kunskap – 

till att skapa förutsättningar för en mer jämställd kunskapsproduktion i andra organisationer.  
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5.1.3 Exkurs: en problematisering av Jämställdhetsmyndighetens kunskapsproduktion  

Man kan emellertid problematisera Jämställdhetsmyndighetens kunskapsproduktion. För det 

första kan man fråga sig vilken typ av kunskap som produceras. Generellt förefaller 

myndigheten ha en rimlig balans mellan kvantitativa och kvalitativa analyser, och en 

medvetenhet om deras respektive styrkor och svagheter. Myndigheten ämnar å ena sidan ”skapa 

en tydlig bild av olika situationer och förhållanden med hjälp av mätbara faktorer” (2019 c, 

min kursivering) samtidigt som den, å andra sidan, ”problematiserar och granskar vilka normer 

och värderingar som ligger bakom de redovisade siffrorna” (ibid., min kursivering) Samtidigt 

kan man i denna formulering se hur kvantitativ analys premieras och är utgångspunkt för vad 

man väljer att undersöka djupare – utifrån detta uttryck antas statistiken komma först, därefter 

ska man förstå varför statistiken ser ut som den gör. Detta riskerar att försumma ojämställdhet 

som inte kan mätas kvantitativt. Alnebratt och Rönnblom analyserar svensk jämställdhetspolitik 

och skriver att ”[v]i blir vad vi mäter, eller rättare, jämställdhet blir det som mäts. Det som inte 

mäts blir inte gjort” (2016, s. 34). Mitt intryck är dock inte att denna problematik genomsyrar 

myndighetens verksamhet, det finns ambitioner med annan inriktning och utgångspunkt, bland 

annat i de årliga fördjupande studierna (Jämställdhetsmyndigheten 2018 a, s. 19; 

Jämställdhetsmyndigheten 2019 a, s. 15–16; Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 14–18). 

För det andra måste man bära med sig att Jämställdhetsmyndigheten ofrånkomligen är en statlig 

institution. Kunskapen som produceras är i någon mån alltid kunskap ’uppifrån’: det är inte 

primärt kunskap som erhållits från medborgarna utan snarare kunskap om dem. Den kunskap 

som produceras är exempelvis snarare akademisk än erfarenhetsbaserad. Den ena typen av 

kunskap är inte sämre än den andra, men de synliggör olika saker och på olika sätt, varför 

Jämställdhetsmyndighetens kunskapsproduktion är otillräcklig – den behöver kompletteras av 

exempelvis vardagsnära skildringar av ojämställt föräldraskap från en sjukskriven 

ensamstående mamma i Strömstad (jämför Hill Collins – Bilge 2016, s. 31 ff.).34 

*** 

Man kan sammanfattningsvis fastslå att Jämställdhetsmyndigheten utövar en systembrytande 

negativ kritik då man ämnar synliggöra – och faktiskt synliggör – underliggande 

sanningsantaganden och maktstrukturer rörande ojämställdhet, vilket är en förutsättning för att 

sedermera tillintetgöra patriarkatet. Man sprider därtill den kunskap som producerats. 

 
34 Vi ska återkomma till ytterligare ett potentiellt problem med kunskapsproduktion i avsnitt 5.4.5. 
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Myndigheten förefaller också själv vara medveten om kunskapsproduktionens betydelse, man 

skriver: ”[f]ör att kunna förändra maktförhållanden mellan könen krävs kunskap och 

medvetenhet om såväl bristen på jämställdhet som vilka mekanismer som bidrar till att 

upprätthålla den” (SOU 2015:86 citerad i Jämställdhetsmyndigheten 2018 e, s. 8). Man bör 

dock vara vaksam på, och reflektera över, vilken typ av kunskap som produceras och förmedlas. 

5.2 Har utopin, om en sådan föreslås, dåtiden eller framtiden som 

referenspunkt, och problematiseras utopin? 

Jämställdhetsmyndigheten utövar en positiv kritik med en normativ vision – man arbetar för att 

uppnå en, vad vi kan kalla, jämställd utopi. I det mål, med tillhörande delmål, som myndigheten 

avser förverkliga är den normativa visionen tydlig: kvinnor och män bör, som bekant, ha 

”samma makt att forma samhället och sina egna liv” (Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 6) 

(Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 6–7). Har den jämställda utopin som föreslås 

systembrytande potential? Nedan påvisas först att utopin bär spår av dåtiden, vartefter vi 

konstaterar att problematisering av utopin dessutom frånvarar. I anslutning till detta utreds 

huruvida Jämställdhetsmyndigheten har en ahistorisk eller historiespecifik förståelse av 

jämställdhet. Slutligen sammanfattas resonemanget i kritiktermer.  

5.2.1 Utopin bär spår av dåtiden 

Jämställdhetsmyndighetens utopi bär spår av det system som den ämnar överkomma. För det 

första utgår mål och delmål från kategorierna ’kvinnor’ och ’män’ (Jämställdhetsmyndigheten 

2020 a, s. 6–7). I en postpatriarkal verklighet är dessa kategorier rimligen inte bara likställda, 

utan även irrelevanta. Jämställdhetsmyndighetens mål är således förankrade i att likställa två 

kategorier som i sig är relevanta endast inom ett patriarkalt system. Att arbeta för att förverkliga 

dessa mål innebär således att man ofrånkomligen förstärker de kategorier som patriarkatet 

förutsätter (se vidare resonemang i 2.3.5 och 5.5).  

För det andra återfinns patriarkala kvarlevor i delmålen. För att belysa detta behöver vi 

skärskåda formuleringen av två delmål. Delmål två rörande ekonomisk jämställdhet lyder 

”[k]vinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger 

ekonomisk självständighet livet ut” (Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 7, min kursivering). 

Samtidigt formuleras delmål fyra som rör det obetalda hem- och omsorgsarbetet: ”[k]vinnor 

och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika 

villkor” (ibid., min kursivering). I båda delmålen återfinns ordet möjlighet – ett ord med positiva 

konnotationer. Men det är bara i det fjärde delmålet som ordet ansvar med mindre positiva 
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konnotationer brukas. Implicit förefaller det kvinnligt kodade obetalda arbetet betraktas som 

mer utav en börda än det manligt kodade betalda arbetet som enkom är en möjlighet– och detta 

kan förstås som ett arv från den patriarkala kontext i vilken delmålen utformats.  

Man kan också, för det tredje, konstatera att utopin som vid första anblick framstår tidlös bär 

spår av det kapitalistiska sammanhang i vilket den är konstruerad. Utopin förutsätter till 

exempel lönearbete: ”kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt 

arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut” (Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 7). 

Man förutsätter också en distinktion mellan betalt och obetalt arbete – dessa presenteras som 

två separata delmål (ibid.).35  

Man får överlag – och detta är särskilt centralt – intryck av att mål och delmål, trots att de är 

formulerade i termer av just mål, snarare är förankrade i problem – problem som i sin tur 

härstammar i det patriarkala systemet. Utopin är formulerad i positiva termer men är i själva 

verket snarare en reaktion på, och negation36 av, nuvarande system. Målens referenspunkt är 

således dåtiden, varför utopin inte är systembrytande: dåtiden blir ofrånkomligen 

Jämställdhetsmyndighetens framtid. Den jämställda utopin är därför på ett märkligt sätt 

förankrad i det patriarkala system som den vill överkomma. 

5.2.2 Avsaknad av problematisering och kontextualisering 

Jämställdhetsmyndigheten uppvisar en antydan till problematiserande ambition då man, som 

tidigare nämnts, föreslår en analys av målstyrning som styrform (2018 e, s. 30), någon sådan 

har emellertid inte genomförts ännu. I övrigt frånvarar reflektion över utopins utseende, målen 

som arbetet tar avstamp i är obestridliga fakta. Således återfinns inte den ödmjukhet, 

problematisering, självreflexivitet och kritiska distans som en systembrytande kritik 

förutsätter.37 Jämställdhetsmyndigheten tycks med andra ord inte medveten om utopins 

historiespecificitet, utopin finns helt sonika till i en ahistoriskt vakuum, vilket får till följd att 

utopins förankring i det dåtida systemet osynliggörs.  

Jämställdhetsmyndighetens ahistoriska förståelse av jämställdhet återfinns även i dess 

resonemang om internationell kunskapsutveckling. Myndigheten agerar ofta som expert i 

internationella sammanhang: man skriver exempelvis att ”[d]et finns ett stort internationellt 

 
35 För vidare resonemang se Postone (1993) och Scholz (2009). 
36 Begreppet negation ska i detta fall inte förstås i foucauldiansk anda.  
37 Det är inte Jämställdhetsmyndigheten själv som formulerat dessa mål och delmål, men verksamheten präglas 

ändock av dem. 
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intresse för svensk jämställdhetspolitik och svenskt jämställdhetsarbete. Att sprida erfarenheter 

och kunskap [till andra länder och internationella organisationer] är en viktig uppgift för 

myndigheten” (2018 c). Man har, i dessa sammanhang, en tendens att uttrycka sig som om man 

betraktar sig själv som en mer kunnig och mer utvecklad agent än mottagande part – Sverige 

ska sprida sin kunskap till andra kontexter. Man ska lära andra, underförstått mindre utvecklade, 

om vår framgång. Här återkommer den problematiska, ahistoriska och imperialistiska, 

förståelsen av jämställdhet och utveckling.38 Å andra sidan tar sig stora delar av det 

internationella arbetet sig formen av just samverkan – av ”kunskaps- och erfarenhetsutbyte” 

(Jämställdhetsmyndigheten 2018 c). Det är alltså både ett kunskapsgivande och ett 

kunskapstagande (Jämställdhetsmyndigheten 2018 e, s. 26–27, 31; Jämställdhetsmyndigheten 

2019 e, s. 16–18, 35; Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 17, 29). Detta tyder, i motsats till 

föregående citat, på att Jämställdhetsmyndigheten inte nödvändigtvis betraktar Sverige som ett 

mer utvecklat land i relation till andra – det vittnar om att man faktiskt för ett ödmjukt samtal.  

*** 

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att det alternativa system som i positiv kritikanda 

eftersträvas, den så kallade jämställda utopin, har dåtiden som referenspunkt. Med andra ord 

bär utopin spår av systemet som den ämnar överkomma. Detta beror i synnerhet på att utopin, 

som uttrycks i det övergripande jämställdhetsmålet och de delmål som kopplas till detta, i själva 

verket snarare är en reaktion på problem i nuvarande system än en vision bortom det. Därtill 

framstår utopin som obestridlig fakta – problematisering, självreflektion och kritisk distans 

frånvarar. Jämställdhetsmyndigheten tenderar därför att förstå jämställdhet som något 

ahistoriskt. Jämställdhetsmyndigheten bedriver i detta avseende följaktligen en 

systemgenererande kritik. 

 

 

 

 
38 Notera att vad som föreskrivs här inte är relativism – att jämställdhet är ett kontextspecifikt ideal. Istället 

uppmuntras en mer ödmjuk förståelse för hur jämställdhet kan ta sig till uttryck och åstadkommas. Sveriges 

tillvägagångssätt och utformning av mål är inte de enda tänkbara (Allen 2017, s. 100 ff., 209 ff.).  
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5.3 På vilket sätt förhåller sig Jämställdhetsmyndigheten till omfördelning, 

erkännande och representation? 

I föreliggande avsnitt konstateras först att Jämställdhetsmyndigheten arbetar för att uppnå både 

omfördelning och erkännande. I anslutning till detta presenteras de delmål som tidigare berörts 

i detalj. Därefter sker en utvikning rörande huruvida myndigheten eftersträvar jämn fördelning 

och jämt erkännande i termer av möjlighet eller utfall. Efter detta analyseras representationen 

– vilka anser myndigheten vara berättigade till rättvis fördelning och rättvist erkännande? 

Slutligen klargörs vad detta innebär i termer av systembrytande och systemgenererande kritik.  

5.3.1 Omfördelning och erkännande  

Jämställdhetsmyndighetens arbete syftar till att uppnå Sveriges jämställdhetspolitiska ambition 

– vilken vi återkommit till ett antal gånger vid det här laget – nämligen att ”kvinnor och män 

ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” (Jämställdhetsmyndigheten 2018 a, 

s. 10; Jämställdhetsmyndigheten 2019 a, s. 6–7; Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 6–7). 

Detta övergripande mål är indelat i sex delmål som i stor omfattning vägleder myndighetens 

arbete. 

För det första eftersträvas en jämn fördelning av makt och inflytande. Detta innebär att 

”[k]vinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma 

villkoren för beslutsfattande” (Jämställdhetsmyndigheten 2019 b).  För det andra vill man 

uppnå ekonomisk jämställdhet, vilket definieras som att ”[k]vinnor och män ska ha samma 

möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut” 

(ibid.). För det tredje eftersträvas en jämställd utbildning: ”[k]vinnor och män, flickor och 

pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig 

utveckling” (ibid.). För det fjärde vill man åstadkomma en jämn fördelning av det obetalda 

hem- och omsorgsarbetet. Med detta åsyftas att ”[k]vinnor och män ska ta samma ansvar för 

hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor” (ibid.). För det femte ämnar 

man uppnå en jämställd hälsa vilket innebär att ”[k]vinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 

samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor” (ibid.). Sist 

men inte minst eftersträvar man, för det sjätte, att mäns våld mot kvinnor ska upphöra – 

”[k]vinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 

integritet” (ibid.) (Jämställdhetsmyndigheten 2017 a-e; Jämställdhetsmyndigheten 2018 d).  

Delmålen som präglar Jämställdhetsmyndighetens verksamhet visar att myndigheten arbetar 

för att uppnå både omfördelning och erkännande. Delmål ett – en jämn fördelning av makt och 
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inflytande – korresponderar påtagligt med erkännandedimensionen. Det gör även det sista 

delmålet; att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Att våldet upphör är en förutsättning för att 

erkänna kvinnors grundläggande människovärde. Vidare resonerar myndigheten kring delmål 

fem, jämställd hälsa, och skriver här att jämställd hälsa dels är ett mål i sig, men att jämställd 

hälsa också ”bidrar […] till ett jämställt och aktivt deltagande i samhället” (2017 e) vilket är en 

förutsättning för att åstadkomma erkännande. Delmål två och fyra – ekonomisk jämställdhet 

och en jämn fördelning av det obetalda arbetet – svarar i sin tur tydligt mot 

omfördelningsdimensionen.39 Delmål tre som rör jämställd utbildning påverkar även det, trots 

att det inte är formulerat explicit i termer av omfördelning eller erkännande, enligt 

Jämställdhetsmyndigheten möjligheten till omfördelning och erkännande då utbildning 

påverkar framtida försörjningsmöjligheter och inflytande i samhälleligt beslutsfattande (2017 

c; 2018 e, s. 19).  

Delmålen presenteras, och hanteras stundom, separat men Jämställdhetsmyndigheten betraktar 

dem som ”ömsesidigt beroende, de förstärker och förutsätter varandra” (2018 e, s. 10). Att 

myndigheten är medveten om att delmålen är beroende av varandra stämmer väl överens med 

Frasers förståelse av förutsättningarna för att uppnå social rättvisa i form av jämställdhet – ”no 

redistribution without recognition” och ”no recognition without redistribution” (2020, s. 233–

234).  

5.3.2 Möjlighet eller utfall?  

Innan vi går vidare vill jag göra en kort utvikning om sättet på vilket målen är formulerade. Det 

finns nämligen en viss tvetydighet – man fokuserar stundom på möjlighet, stundom på utfall.  

Huvudmålet – ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” 

(Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 6, min kursivering) tycks referera till att utfallet ska vara 

samma: fördelningen av makt ska vara likställd. När det övergripande målet återges på 

myndighetens hemsida skriver man emellertid att ”[m]ålet för jämställdhetsarbetet i Sverige är 

att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv” 

(2021 a, min kursivering). Här tycks målet vara mindre långtgående – det är inte nödvändigtvis 

så att det är ett jämt utfall vi ämnar åstadkomma, utan möjlighet till jämt utfall. Delmål ett 

ämnar, i samma anda, åstadkomma ”[e]n jämn fördelning av makt och inflytande” 

 
39 Omfördelning och erkännande kan egentligen inte isoleras såsom denna formulering kan ge intryck av – att 

omsorgsarbete fördelas jämställt innebär till exempel sannolikt att det också kommer värderas annorlunda, eller så 

kan man omvänt verka för att oavlönat arbete ska värderas högre och följaktligen därigenom åstadkomma en mer 

jämställd fördelning.  
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(Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 7). Detta indikerar att utfallet är intressant, det vill säga 

att Jämställdhetsmyndigheten är intresserad av hur makten de facto är fördelad. Men i direkt 

anslutning till denna formulering preciseras att man med detta delmål avser att ”[k]vinnor och 

män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för 

beslutsfattandet i samhällets alla sektorer” (ibid., min kursivering). Samma 

formuleringsmönster upprepar sig i delmål två, tre och fem medan delmål fyra och sex – 

jämställd fördelning av obetalt arbete och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra – är 

formulerade i termer av utfall (Jämställdhetsmyndigheten 2017 a–e; Jämställdhetsmyndigheten 

2018 a, s. 10; Jämställdhetsmyndigheten 2018 d; Jämställdhetsmyndigheten 2019 a, s. 6–7; 

Jämställdhetsmyndigheten 2019 c; Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 6–7).  

Det är möjligt att myndigheten sätter likhetstecken mellan lika möjlighet och lika utfall, men 

så är inte nödvändigtvis fallet, och ett fokus på lika möjlighet istället för lika utfall innebär 

mindre långtgående och följaktligen svagare jämställdhetsmål – möjlighet till lika erkännande 

innebär inte lika erkännande, och möjlighet till jämställd fördelning innebär inte jämställd 

fördelning. För att fastslå hur Jämställdhetsmyndigheten förstår dessa mål krävs analys av mer 

omfattande material. 

5.3.3 Representation 

Vi kan alltså sluta oss till att Jämställdhetsmyndigheten verkar för både omfördelning och 

erkännande, men hur ser det ut med representationen, det vill säga vilka inkluderas och 

exkluderas från rätten till omfördelning och erkännande? För att åstadkomma en rättvis 

representation måste Jämställdhetsmyndigheten ha ett intersektionellt perspektiv – har 

myndigheten det? Under rubriken Vad är jämställdhet? på Jämställdhetsmyndighetens 

hemsida definieras jämställdhet som ett tillstånd där ”kvinnor och män har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet” (2019 c). I direkt 

anslutning till denna korta och koncisa definition återfinns ett stycke som problematiserar 

ett endimensionellt perspektiv på jämställdhet. Myndigheten skriver: 

”[v]arken kvinnor eller män utgör några enhetliga grupper. En människas möjligheter i livet 

påverkas också av vilken socioekonomisk grupp man tillhör, var i landet man bor, liksom av 

etnicitet, ålder, sexuell orientering, funktionsförmåga och annat som faller inom ramen för 

diskrimineringsgrunderna. I arbetet med jämställdhet är det därför viktigt att reflektera över hur alla 

dessa kategorier samverkar med varandra. Först då är det möjligt att förstå hur ojämlikhet skapar 

olika förutsättningar för grupper eller individer” (ibid.). 
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Man konstaterar sedan att man därför måste ta hänsyn till könsmaktsordningen på samma gång 

om man beaktar ”maktordningar baserade på kategorier såsom social bakgrund, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder” (2018 e, s. 9). 

Jämställdhetsmyndigheten har alltså en explicit intersektionell förståelse av jämställdhet. 

Återspeglas detta i myndighetens övriga verksamhet? 

På de platser där Jämställdhetsmyndigheten vill ge överblickbar information om sitt arbete, det 

vill säga i den typ av material som uppsatsen analyserar, så är användningen av det 

generaliserande uttrycket ’kvinnor och män’ (ibland även ’flickor och pojkar’) omfattande 

(2017 a–e; 2018 a, s. 10; 2018 d; 2019 a, s. 6–7; 2019 b, g; 2020 a, s. 6–7). Detta genomgripande 

språkbruk har exkluderande konsekvenser. Uttrycket ’kvinnor och män’ osynliggör skillnader 

inom grupper kvinnor och inom gruppen män. Vilka kvinnor och vilka män inkluderas – bara 

de som utgör normen, den relativt priviligierade vita heterosexuella kvinnan från övre 

medelklassen, eller alla (vi återkommer snart till detta)? Man vill dessutom åstadkomma 

jämställdhet mellan två kön – mellan kvinnor och män – och texten får detta att framstå som 

sant, självklart och ofrånkomligt. I denna återkommande formulering impliceras en dikotom 

förståelse av kön, och bara de som tillhör antingen kategorin ’kvinna’ eller kategorin ’man’ är 

föremål för en rättvis omfördelning och ett rättvist erkännande. Med andra ord exkluderas och 

osynliggörs icke-binära genom den till synes mycket breda, abstrakta och inkluderade 

formuleringen ’kvinnor och män’.40  

Det förekommer även andrafiering av HBTQ-personer i andra formuleringar. I anslutning till 

myndighetens HBTQ-satsning fastslår Jämställdhetsmyndigheten nämligen att ”det finns 

beröringspunkter mellan arbetet för jämställdhet och arbetet för HBTQ-personers rättigheter 

och möjligheter. De förenas exempelvis i gemensamma syften att motverka destruktiva normer 

och utjämna makt kopplat till kön” (2020 e). Här inkluderar man HBTQ-perspektiv men 

omnämner det samtidigt som något annat: HBTQ-frågor har beröringspunkter med, men är inte 

en del av, jämställdhet. Samma tankegång återkommer även när myndigheten diskuterar delmål 

sex – man skriver att mäns våld mot kvinnor har ”en stark koppling till närliggande former av 

våld såsom våld i samkönade relationer” (2018 d). Detta citat tyder på att myndigheten 

 
40 Alnebratt och Rönnblom analyserar utredningen som la grunden för delmålsutformningarna (vilken alltså inte 

gjordes av Jämställdhetsmyndigheten själv) och konstaterar att utredningen diskuterar att de kategorier som målen 

– vilka i stor utsträckning har kommit att prägla Jämställdhetsmyndighetens arbete – förutsätter är exkluderande. 

Denna medvetenhet avspeglas emellertid inte i hur målen sedan kom att formuleras (2016, s. 37).  
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inbegriper fler än heterosexuella kvinnor och män i sitt arbete, men citatet vittnar samtidigt om 

att våld i samkönade relationer inte riktigt inkluderas i målet. Våld i samkönade relationer har 

en ’stark koppling’ och är ’närliggande’ men är trots det, eller just därför, något annat – något 

i utkanten av, eller kanske till och med utanför, jämställdhetsfrågan.  

I kontrast till det exkluderande språkbruket förefaller myndighetens verksamhet i övrigt präglas 

av en intersektionell ambition. I allt ifrån regleringsbrev till årsredovisningar och publikationer 

som finns listade på myndighetens hemsida återfinns tecken på detta: 

Jämställdhetsmyndigheten har, som tidigare konstaterats, en intersektionell kunskapsambition. 

Vidare arbetar man, bland annat, med mäns våld mot kvinnor med funktionsvariation; 

ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsvariation; våldsförebyggande arbete i 

hederskontext och våld samkönade relationer; HBTQ-frågor samt prostitution och 

människohandel med barn, unga och vuxna. I detta avseende inbegriper myndighetens arbete 

även kvinnor och flickor som inte nödvändigtvis, eller kanske till och med sällan, är svenska 

medborgare (Socialdepartementet 2017, s. 3–4; Socialdepartementet 2018, s. 3; 

Arbetsmarknadsdepartementet 2019, s. 5; Arbetsmarknadsdepartementet 2020, s. 3–9; 

Jämställdhetsmyndigheten 2018 a, s. 29 ff.; Jämställdhetsmyndigheten 2018 e, s. 7, 31 ff.; 

Jämställdhetsmyndigheten 2019 a, s. 12–13, 33 ff.; Jämställdhetsmyndigheten 2019 g; 

Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 12–13, 26–31; Jämställdhetsmyndigheten 2021 g).41 

Vi kan således konsterna att Jämställdhetsmyndigheten har en explicit intersektionell förståelse 

av jämställdhet och de regleringsbrev, årsredovisningar och publikationer som finns listade på 

myndighetens hemsida tyder på att man har en intersektionell förståelse. Samtidigt har 

myndighetens skenbart inkluderande språkbruk exkluderande konsekvenser – icke-binära 

exkluderas och HBTQ-personer andrafieras samtidigt som skillnader inom grupperna kvinnor 

och män osynliggörs. Vi kan följaktligen sluta oss till att det inte går att dra några entydiga 

slutsatser om Jämställdhetsmyndigheten har en rättvis representation. Det vore önskvärt med 

en djupare analys av Jämställdhetens verksamhet för att få en bild av hur det intersektionella 

perspektivet omsätts i myndighetens dagliga verksamhet, vilket dessvärre inte ryms i denna 

uppsats. 

 
41 Jämställdhetsmyndighetens jämställdhetsintegreringsprojekt bidrar även den till intersektionell 

medvetenhet i andra myndigheter. När Migrationsverket genomförde jämställdhetsintegrering kom man 

exempelvis till insikt om att den asylsökande mannen utgjorde normen i asylprocessen – i heterosexuella 

par intervjuades mannen vanligtvis först och det var endast han som normalt erhöll bankkort 

(Jämställdhetsmyndigheten 2019 d, s. 26). Myndigheten anser dock själv att jämställdhetsintegreringen 

brister ur ett intersektionellt perspektiv (men man anser att detta kan, och bör, åtgärdas) (ibid., s. 39, 42). 
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*** 

Vi kan sammanfattningsvis slå fast att Jämställdhetsmyndigheten ämnar åstadkomma både en 

rättvis fördelning och ett rättvist erkännande (med reservation för att det är osäkert huruvida 

rättvis fördelning och rättvist erkännande åsyftar möjlighet eller utfall). Man kan därtill 

konstatera att Jämställdhetsmyndigheten har en intersektionell ambition och såldes ämnar 

åstadkomma en rättvis representation. Denna ambition omsätts emellertid inte alltid i praktiken. 

På det hela taget innebär detta att Jämställdhetsmyndigheten har en ambition om att praktisera 

det som i uppsatsens termer kallas systembrytande kritik, men att ambitionen stundom brister.  

5.4 Betraktar Jämställdhetsmyndigheten jämställdhet som en politisk 

fråga? 

Nedan utforskas huruvida Jämställdhetsmyndigheten förstår jämställdhet som något politiskt. 

För det första konstateras att Jämställdhetsmyndigheten förstår ojämställdhet som ett 

strukturellt problem, vilket är en förutsättning för att behandla frågan i den politiska sfären. För 

det andra analyseras om myndigheten använder kategorierna ’kvinnor’ och ’män’ för att belysa 

konflikt och ansvar. För det tredje utreds innebörden av att myndighetens arbete utgår från 

målformuleringar istället för problemformuleringar. För det fjärde utforskas en av 

Jämställdhetsmyndighetens mest framträdande strategier för att uppnå jämställdhet – 

jämställdhetsintegrering – och dess implikationer för synen på om jämställdhet är något 

politiskt eller opolitiskt. För det femte frågar vi oss om Jämställdhetsmyndighetens 

kunskapsproduktion kan betraktas som en typ av avpolitisering. Slutligen sammanfattas dessa 

resonemang: betraktar Jämställdhetsmyndigheten jämställdhet som en politisk fråga? 

5.4.1 Strukturen är problemet  

Jämställdhetsmyndigheten förstår strukturen – det patriarkala systemet – som orsaken till 

ojämställdhet. Man kungör explicit att ojämställdhet upprätthålls och reproduceras av samhället 

(2021 d) och skriver exempelvis att en individs möjligheter påverkas av vilken (vilka) grupp(er) 

hen tillhör: ”ojämlikhet skapar olika förutsättningar för […] individer” (2019 c). För att 

åstadkomma förbättring vill man arbeta med både formella och informella strukturer (2017 a). 

Man vill exempelvis förändra normer som resulterar i könsbundna studieval: ”kvinnor och män, 

flickor och pojkar” ska ”inte hindras av strukturer och fördomar” (2017 c) och myndigheten 

arbetar med sådant som normer rörande ”kommersialisering och exploatering av 

kvinnokroppen” och ”mäns och pojkars våldsutsatthet och kroppsliga integritet” (2018 d). 
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Att Jämställdhetsmyndigheten betraktar strukturen42 snarare än individen som orsaken till 

problemet återspeglas även i målformuleringarna. Målet deklarerar, som bekant, att ”kvinnor 

och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” (Jämställdhetsmyndigheten 

2020 a, s. 6). Man vill närmare bestämt att kvinnor och män ska ha samma möjlighet till makt 

och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, att utföra obetalt arbete samt till 

hälsa och kroppslig integritet, vilket inte är fallet nu. Förutsättningarna anses alltså i nuläget 

vara orättvisa – individer har inte samma möjlighet till följd av ett patriarkalt system och målet 

är att man ska eliminera systemet så att individen ges möjlighet att verka fritt 

(Jämställdhetsmyndigheten 2017 b; Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 7; 

Jämställdhetsmyndigheten 2021 e). 43 

Att Jämställdhetsmyndigheten ser strukturen – inte individen – som orsaken till problemet är, 

som vi konstaterat i teorin, en förutsättning för att behandla ojämställdhet som ett politiskt 

problem och således bedriva systembrytande kritik. Om man istället hade ålagt individen 

ansvaret hade ojämställdhet avpolitiserats. 

5.4.2 ’Kvinnor’ och ’män’ – ett sätt att belysa konflikt och ansvar?  

Kategorierna ’kvinnor’ och ’män’ har, som presenterats i teorin och som diskuteras ovan och 

nedan (avsnitt 5.3.3 och 5.5) en systemgenererande funktion eftersom användning av 

kategorierna både exkluderar icke-binära, döljer skillnader inom grupperna och reproducerar 

de subjekt som patriarkatet förutsätter. Å andra sidan har användning av dessa kategorier, ur ett 

annat perspektiv, en potentiellt systembrytande potential – de kan användas för att belysa 

konflikt. 

Det sjätte delmålet – och den tioåriga nationella strategin som hör samman med detta – lyder, 

som tidigare konstaterats, ”mäns våld mot kvinnor ska upphöra” (Jämställdhetsmyndigheten 

2018 d) och utgör ett bra exempel på konfliktbelysande formulering (Jämställdhetsmyndigheten 

2018 a, s. 10, 28 ff.; Jämställdhetsmyndigheten 2019 a, s. 6, 30 ff.; Jämställdhetsmyndigheten 

 
42 Man bör dock beakta att Jämställdhetsmyndigheten inte nämner strukturen vid namn. Detta kan i sig förstås som 

en avpolitisering – man talar om ’jämställdhet’ vilket förefaller vara en mindre konfliktfylld term än ’patriarkat’ 

(jämför Fahlgern et als resonemang om att ’jämställdhet’ ofta används som en avpolitiserad och mindre slagkraftig 

synonym till ’feminism’ (2016, s. 55–56)). 
43 På sätt och vis har Jämställdhetsmyndigheten en tendens att uttrycka sig som om det går att frigöra en individ 

från alla system – som om målet är att förgöra systemet så att individer kan förverkliga sig själva bortom systemet. 

Detta är en högst problematisk tendens, det finns inte en verklighet bortom strukturer och makt, det finns inget 

idealtillstånd där individer kan verka i ett vakuum. Individen produceras av, och utgör själv en del av, system. Med 

detta synsätt riskerar man att osynliggöra de nya maktförhållanden som alternativa system, bortom nuvarande 

patriarkat, bär med sig. 
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2019 g; Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 7, 26 ff.). Att utrycka sig i termer av kvinnor och 

män, snarare än mindre könsspecifikt såsom ’våld i hemmet’, synliggör att mannen är ansvarig 

och att han utgör problemet.  

Formuleringen av det sjätte delmålet och den tioåriga nationella strategin för att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor är emellertid ett undantag snarare än regel. I resterande material 

återfinns få indikationer på att det föreligger en konflikt mellan kvinnor och män, trots att 

uttrycket ’kvinnor och män’ används frekvent. Delmålen som präglar myndighetens 

arbete är exempelvis formulerade i termer av ’kvinnor och män’, men konflikten 

frånvarar: ’kvinnor och män’ ska dela lika på makt och inflytande och på det obetalda 

arbetet; ’kvinnor och män’ ska vara ekonomiskt jämställda och ha jämställd utbildning 

och hälsa (Jämställdhetsmyndigheten 2018 a, s. 10). Detta återspeglas i det övriga 

materialet (Jämställdhetsmyndigheten 2017 a–e; Jämställdhetsmyndigheten 2018 a–c; 

Jämställdhetsmyndigheten 2019 a–c, f; Jämställdhetsmyndigheten 2020 a–b; 

Jämställdhetsmyndigheten 2021 a–f).  

Detta betyder att den konfliktbelysande potential som användningen av kategorierna 

’kvinnor’ och ’män’ har inte tagits tillvara. Delmål fyra, ’en jämn fördelning av det 

obetalda hem- och omsorgsarbetet’ skulle till exempel kunna formuleras ’män ska ta 

större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet’. Och delmål ett – en jämn 

fördelning av makt och inflytande vilket definieras som att”[k]vinnor och män ska ha 

samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för 

beslutsfattande” (Jämställdhetsmyndigheten 2019 b, min kursivering) skulle istället 

kunna lyda ’kvinnor ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att 

forma villkoren för beslutsfattande, varför män måste lämna ifrån sig makt’. På så sätt 

skulle konflikten mellan grupperna synliggöras. Kategorierna ’kvinnor’ och ’män’ har 

därför dels en systemgenererande funktion eftersom uttrycket både reproducerar de 

subjekt som patriarkatet förutsätter, exkluderar icke-binära och döljer skillnader inom 

grupperna, och den systembrytande potential som användningen av kategorierna hade 

kunnat ha nyttjas sällan. Följaktligen bedriver Jämställdhetsmyndighetens i detta 

avseende en systemgenererande kritik, trots att det finns systembrytande potential. 
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5.4.3 Problemet med målformuleringar 

I tidigare avsnitt har vi fastlagt att målen, trots att de är formulerade i termer av just mål snarare 

relaterar till problem i nuvarande system. Följande avsnitt utreder än en gång målen, men ur ett 

annat perspektiv – här kritiseras målens problemdöljande förmåga, och det faktum att 

målformuleringarna inte är förankrade i tillräckligt konkreta problem. 

Mål riskerar att osynliggöra konflikt. Alnebratt och Rönnblom har belyst problematiken med 

att formulera jämställdhetsarbete i termer av mål (de analyserar äldre jämställdhetspolitiska 

mål, men dessa lever i stor utsträckning kvar i nuvarande målformuleringar vilka vägleder 

Jämställdhetsmyndighetens arbete (jämför Alnebratt och Rönnblom 2016, s. 30–31; 

Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 7)). De skriver: 

”[d]et är detta jämställdhetspolitiken vill uppnå. När den gjort det är Sverige ett jämställt land. Men 

vad är det egentligen som ska ändras? Det är något som skaver när vi funderar över vad målen gör 

med förståelsen för vad jämställdhet är och kan vara. Det är något skevt med målen, så som de är 

formulerade, något som är svårt att sätta fingret på. […] Den första skevheten handlar om 

avsaknaden av koppling till konkreta problem som ska åtgärdas. Målen […] blir liksom hängande i 

luften när de inte är baserade på någon problemformulering. Män och kvinnor ska ha samma av 

olika saker, det ska vara jämnt, men varför det inte är det idag varken förklaras eller beskrivs på ett 

tydligt sätt” (2016, s. 31). 

Alnebratt och Rönnblom fortsätter: ”[e]xisterande maktrelationer blir inte en del av 

jämställdhetspolitiken [läs jämställdhetsarbetet]. Det som döljs […] i formuleringen av målet 

är de motstridiga intressen som finns mellan kvinnor och män” (ibid., s. 34, min kursivering). 

Eftersom Jämställdhetsmyndighetens arbete i stor utsträckning präglas av mål osynliggör 

myndighetens allmänna verksamhet, utan att aktivt förneka eller förminska, intressekonflikten 

mellan kvinnor och män – återigen blir verksamheten systemgenererande.  

5.4.4 Jämställdhetsintegrering 

Sveriges mest framträdande strategi för att åstadkomma jämställdhet är 

jämställdhetsintegrering, vilket följaktligen också utgör en betydande del av 

Jämställdhetsmyndighetens verksamhet. Jämställdhetsmyndigheten informerar: 

”[s]edan 1994 har Sverige använt jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi för att 

förverkliga de jämställdhetspolitiska målen. Strategin innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas 

med i det ordinarie arbetet inom offentlig verksamhet istället för som ett spår vid sidan om” (2021 

c). 
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Myndigheten specificerar sin förståelse för jämställdhetsintegrering: 

”[j]ämställdhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering 

av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla 

nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet” 

(Europarådet i Jämställdhetsmyndigheten 2019 d, s. 19). Man påpekar vidare att 

jämställdhetsintegrering bör betraktas som ett ”ständigt pågående arbete snarare än ett tillstånd 

som kan uppnås, så att det inte så småningom prioriteras bort till förmån för andra 

arbetsuppgifter och uppdrag” (2019 d, s. 38). Jämställdhetsmyndigheten förklarar därtill att 

arbetet med jämställdhetsintegrering väntas ha effekt både i myndigheternas kärnverksamheter 

och bidra till ökad jämställdhet i samhället i stort (2021 b). 

Jämställdhetsintegreringsuppdraget rör dels statliga myndigheter och kallas då JiM 

(jämställdhetsintegrering i myndigheter) och JiM+44 (Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 19; 

Jämställdhetsmyndigheten 2021 b, e). Jämställdhetsmyndigheten fyller här en samordnande 

funktion och är behjälplig i de andra myndigheternas jämställdhetsintegrering – man erbjuder 

exempelvis nätverksträffar, stödmaterial och vägledning (Jämställdhetsmyndigheten 2021 b). 

Jämställdhetsmyndigheten har därtill i uppdrag att jämställdhetsintegrera högskolor och 

universitet (JiHU) (Jämställdhetsmyndigheten 2020 c), vilket är snarlikt arbetet med JiM – 

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att ”anordna kompetenshöjande insatser, anordna 

nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och sprida lärande exempel” (Jämställdhetsmyndigheten 

2020 c, s. 3). 

Jämställdhetsintegrering verkar å ena sidan ha en enorm systembrytande potential: 

jämställdhetstänket ska in i varje cell av svensk offentlig sektor, och väntas dessutom ha 

spridningseffekter i andra delar av samhället. Jämställdhetsintegrering är på sätt och vis en 

revolution som har lett till stora framgångar i det till synes lilla: Högskolan i Kristianstad har 

omfördelat forskningsmedel på ett mer jämställt sätt; polisutbildningen på Malmö universitet 

inbegriper numera frågor rörande etnicitet och genus, och Konsumentverket arbetar för att 

kvinnor ska ha bättre förutsättningar för långsiktigt sparande (Jämställdhetsmyndigheten 2020 

d, s. 10, 19–21). 

 
44 JiM+ fyller samma funktion som JiM men har ett delvis nytt arbetssätt med fokus på tätare 

jämställdhetsintegreringssamarbete mellan myndigheter med liknande kärnverksamheter genom 

erfarenhetsarbete och ömsesidigt lärande (Jämställdhetsmyndigheten 2019 e, s. 9; 

Jämställdhetsmyndigheten 2021 e). 
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Samtidigt, vill jag hävda, förutsätter jämställdhetsintegrering att jämställdhet är något 

kompatibelt, något som antingen kan adderas till ordinarie verksamhet eller som åtminstone går 

att förena med ordinarie verksamhet – jämställdhetsintegrering är relativt konfliktfritt och 

opolitiskt. När Alnebratt och Rönnblom analyserar svensk jämställdhetspolitik, innan 

Jämställdhetsmyndigheten etablerades, frågar de sig om jämställdhetsintegrering verkligen fått 

det genomslag som man förväntat sig efter 20 års (i nuläget snart 30 års) implementering och 

om det som finns överallt kanske i själva verket inte finns någonstans – är ’mainstreaming’ 

egentligen ’outstreaming’ – är det allomfattande i själva verket tomt (2016, s. 9, 44, 79, 146)? 

De hävdar därefter att jämställdhetsintegrering inte är ett verktyg som kan åstadkomma 

”genomgripande samhällsförändring” (ibid., s. 148). Alnebratt och Rönnblom kritiserar en 

förståelse av jämställdhet ”som ett alltför inbjudande och okritiskt begrepp” eftersom detta leder 

till att användning av begreppet ”reproducerar maktordningar som har med kön att göra” (ibid., 

s. 13, min kursivering). De frågar sig retoriskt i en rubrik: ”Jämställdhetsintegrering blir politik 

– eller är det politik som blir jämställdhetsintegrering?” (ibid., s. 98) 

Vad innebär detta i Jämställdhetsmyndighetens fall? Arbetet med jämställdhetsintegrering ska, 

enligt Jämställdhetsmyndigheten, ”riktas in mot de ojämställdhetsproblem som har koppling 

till myndighetens […] huvudsakliga uppdrag och verksamhet” (2020 d, s. 8). Men vad händer 

om den huvudsakliga verksamheten hos en myndighet är inneboende patriarkal? För att ge ett 

konkret exempel: vad innebär det att Försvarsmakten arbetar med jämställdhetsintegring? Å 

ena sidan kan Försvarsmakten göra sin verksamhet mer jämställd genom att exempelvis, som 

de skriver, förbättra arbetsmiljön och införa utbildningar om jämställdhet (Försvarsmakten 

2020 a, s. 120; Försvarsmakten 2020 b, s. 6). Å andra sidan kan Försvarsmakten anses vara en 

intrinsikalt patriarkal organisation (för kopplingen mellan patriarkat, våld och militär, se 

exempelvis hooks 2015, kap. 11; Yuval-Davis 1997, kap. 5; Johansson – Eduards 2016). I fall 

som detta riskerar jämställdhetsintegrering utgöra en quick fix av en myndighet med 

inneboende patriarkala maktstrukturer. Jämställdhetsintegreringen ger då en falsk förhoppning 

om jämställdhet som legitimerar Försvarsmaktens verksamhet, trots att den aldrig kan bli 

verkligt jämställd. I detta fall utgör jämställdhetsintegrering det tuggmotstånd – den 

legitimering – som Försvarsmakten behöver för att kunna fortsätta verka. 

Jämställdhetsmyndighetens jämställdhetsintegrering blir således systemgenererande.45   

 
45 Jämställdhetsmyndighetens bidragsgivande uppdrag förefaller i detta fall vara en mer lämplig verksamhet 

eftersom de organisationer som söker bidrag rimligen antingen arbetar med just jämställdhetsfrågor eller anser att 

detta är kompatibelt med deras respektive verksamhet – konfliktsituationen är alltså sannolikt mindre omfattande 
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Jämställdhetsintegreringens natur är alltså – trots att den initialt kan framstå systembrytande då 

den antas åstadkomma genomgripande jämställdhetstänk i verksamheten hos berörd myndighet 

samtidigt som ett stort antal myndigheter jämställdhetsintegreras – systemgenererande. Detta 

beror på att jämställdhetsintegrering förutsätter att jämställdhet är något opolitisk och ’smidigt’, 

något som är möjligt att förverkliga inom det rådande systemet och blir således 

systemgenererande. Jämställdhetsintegrering döljer, förnekar och förminskar onekligen de 

konflikter som föreligger och avpolitiserar en högst politisk kamp.  

5.4.5 Kunskap som avpolitisering 

I analysens första del behandlades Jämställdhetsmyndighetens kunskapsproduktion, här 

noterades dess systembrytande potential. Vi ska nu – som sista del gällande avpolitisering – 

belysa kunskapsproduktionen ur en annan vinkel. Det krävs nämligen mer än kunskap för att 

åstadkomma förändring: vi behöver komma längre än att nå kunskap om maktstrukturer – vi 

måste förändra dem.  Kunskap kan i sig förstås som en styrningsrationalitet där vi, genom att 

lägga resurser på kunskapsproduktion, löper risken att försumma annat förändringsarbete 

(Alnebratt – Rönnblom 2016, s. 123. 141, 159). Alnebratt och Rönnblom menar att svensk 

jämställdhetspolitik behöver repolitiseras och proklamerar: ”[j]ämställdhet är inte en 

kunskapsfråga utan en åsiktsfråga” (ibid., s. 149). De förklarar att:  

”de former av styrning som idag finns till hands i offentlig politik sätter krokben för ett arbete med 

samhällsförändring. Ett arbete som vi menar borde handla om förändring av könade maktrelationer, 

men som idag snarare handlar om kunskapen om dessa. Som om det räcker med kunskap för att 

förändring ska ske” (ibid., s. 123). 

Även Jämställdhetsmyndigheten är medveten om denna problematik, man skriver att 

”[k]unskap är en förutsättning […] men enbart kunskap leder inte till förändring” (2019 d, s. 

37). 

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag inbegriper inte bara kunskapsproduktion och 

kunskapsförmedling, även om de utgör omfattande uppdrag (Socialdepartementet 2017; 

Socialdepartementet 2018; Arbetsmarknadsdepartementet 2019; 

Arbetsmarknadsdepartementet 2020; Jämställdhetsmyndigheten 2018 a; 

Jämställdhetsmyndigheten 2019 a; Jämställdhetsmyndigheten 2020 a). Således kan man inte 

påstå att Jämställdhetsmyndighetens verksamhet enbart går ut på ’vetande’, och inte på 

 
i bidragssituationer (Jämställdhetsmyndigheten 2018 a, s. 20; Jämställdhetsmyndigheten 2019 a, s. 20; 

Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 21). 
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’görande’. Man bör emellertid beakta i vilken utsträckning myndighetens kunskapsproduktion 

omsätts i handling. På det hela taget kan vi därför hävda att Jämställdhetsmyndighetens 

kunskapsproduktion naturligtvis fortsatt är synliggörande, och i detta avseende har 

systembrytande potential. Samtidigt krävs mer än kunskap för att överkomma patriarkatet. Det 

krävs (paradoxalt nog) vidare forskning om hur Jämställdhetsmyndigheten – och politiker – 

omsätter kunskapen i praktiken. Med andra ord är det oklart i vilken utsträckning 

kunskapsproduktionen används som en styrningsrationalitet som förhindrar systembrytande 

verksamhet. 

*** 

Man kan sammanfattningsvis konstatera att Jämställdhetsmyndigheten tycks förstå jämställdhet 

som något relativt opolitiskt. Trots att myndigheten antar att ojämställdhet är ett strukturellt 

problem, vilket är en förutsättning för att behandla frågan politiskt så försummas den politiska 

dimensionen i stor utsträckning. Myndigheten belyser inte konflikter på ett effektivt sätt: man 

använder inte kategorierna ’kvinnor’ och ’män’ för att betona konflikt och ansvar; målen döljer 

konflikter och jämställdhetsintegreringsstrategin vittnar om en opolitisk förståelse av 

jämställdhet. Vi har därtill fastslagit att Jämställdhetsmyndighetens kunskapsproduktion är ett 

tveeggat svärd, kunskapsproduktion är inte bara synliggörande utan kan också fungera 

systemgenererande – som en strategi för att avpolitisera jämställdhet. I dessa avseenden är 

Jämställdhetsmyndighetens kritik därför i mångt och mycket systemgenererande.  

5.5 Utgår Jämställdhetsmyndigheten från den patriarkala kategorin 

’kvinna’? 

Vi har tidigare, på flertalet platser, konstaterat att Jämställdhetsmyndighetens användning av 

uttrycket ’kvinnor och män’ är omfattande. Nedan återkommer vi till detta, men ur ett annat 

teoretiskt perspektiv. Därefter diskuteras hur myndigheten arbetar med att ifrågasätta 

könsnormer. Slutligen sammanfattas dessa resonemang i kritiktermer. 

Som tidigare fastslagits är den binära könsförståelsen framträdande och genomgripande i 

materialet: man talar om ’kvinnor och män’ på ett sätt som får kategorierna att framstå naturliga 

och ofrånkomliga (Jämställdhetsmyndigheten 2017 a–e; Jämställdhetsmyndigheten 2018 a, s. 

10; Jämställdhetsmyndigheten 2018 d; Jämställdhetsmyndigheten 2019 a, s. 6–7; 

Jämställdhetsmyndigheten 2019 b, g; Jämställdhetsmyndigheten 2020 a, s. 6–7; 

Jämställdhetsmyndigheten 2021 c–d). Det förekommer att myndigheten formulerar sig i termer 
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av ’kön’ utan att specificera vad detta avser (2021 d–e). I dessa fall förstärks inte den dikotoma 

förståelsen av kön, men detta är dock undantag snarare än regel. Myndigheten förutsätter och 

reproducerar följaktligen patriarkala kategorier. 

Jämställdhetsmyndigheten har dock, i kontrast till ovanstående, för avsikt att uppmärksamma 

destruktiva könsnormer – Jämställdhetsmyndigheten är, som tidigare nämnts, en HBTQ-

strategisk myndighet och genomför i anslutning till detta en rad satsningar 

(Jämställdhetsmyndigheten 2020 e; Jämställdhetsmyndigheten 2021 h). Man vill exempelvis 

förbättra HBTQ-perspektivet i det löpande arbetet och skriver i anslutning till detta bland annat 

att man avser ”[s]äkerställa ett HBTQ-inkluderande språk i myndighetens 

kommunikationsarbete när det är relevant” (2020 e) – man har ”påbörjat ett arbete med att 

identifiera utvecklingsbehov. Ett sådant är kommunikation kring jämställdhetsfrågor som så 

långt som möjligt undviker att befästa en tvåkönsnorm utan istället inkluderar olika typer av 

könsidentiteter och könsuttryck” (Jämställdhetsmyndigheten 2018 a, s. 35) 

(Jämställdhetsmyndigheten 2021 h, s. 10). Detta tyder på att myndighetens nuvarande 

systemgenererande språkbruk kan komma att förändras.  

Jämställdhetsmyndigheten arbetar även med att förändra normer kring kön. Myndigheten 

skriver exempelvis att man arbetar med ”kopplingen mellan maskulinitet och våld. Vidare [… 

ämnar man] motverka kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen, i medier, 

pornografi och reklam som syftar till att reproducera föreställningar om kvinnors underordning” 

(2018 d). Man är alltså medveten om att kvinnans underordning inte bara är, utan att kvinnans 

underordning konstant reproduceras – kvinnans underordning är ett verb. Citatet visar 

emellertid inte på att Jämställdhetsmyndigheten förstår att kön i sig reproduceras. 

*** 

Vad innebär ovanstående resonemang för huruvida kritikpraktiken är systembrytande eller 

systemgenererande? Utifrån Butlers performativa teori om kön så innebär 

Jämställdhetsmyndighetens omfattande användning av ’kvinnor och män’ att kategorierna 

skapas och befästs, och dessa kategorier är i sig själva förtryckande och en förutsättning för det 

patriarkala systemet. Följaktligen bidrar Jämställdhetsmyndighetens dikotoma könsförståelse, 

vilken återspeglas i myndighetens språkbruk, till bibehållande av patriarkatet – att tala om 

’kvinnor och män’ är systemgenererande. Myndigheten arbetar dock aktivt med HBTQ-frågor 

och för att förändra normer. Man har därtill för avsikt att genomlysa sitt språkbruk – det finns 
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således förbättringspotential! För att exemplifiera: i det övergripande målet som 

Jämställdhetsmyndigheten arbetar för att uppnå återfinns den binära könsbeskrivningen, de 

skriver att ”[m]ålet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt 

att forma samhället och sina egna liv” (2020 a, s. 6, min kursivering). Målet kan istället 

formuleras: ’målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att alla, oavsett kön, ska ha samma makt 

att forma samhället och sina egna liv’. Det finns således ett behov av att granska ytterligare 

material för att förstå hur Jämställdhetsmyndigheten omsätter sin ambition i praktiken samt att 

i framtiden följa upp om, och i vilken utsträckning, språkbruket förbättras.  
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6 DISKUSSION 

Vi har nu utarbetat två idealtyper för feministisk kritik och analyserat 

Jämställdhetsmyndighetens verksamhet i ljuset av dessa. Nedan sker en avslutande diskussion 

där uppsatsens slutsatser först redovisas. Därefter diskuteras dels hur 

Jämställdhetsmyndighetens kritikpraktik kan förbättras, dels begränsningarna hos 

institutionaliserat jämställdhetsarbete. Detta åtföljs av en självreflektion – en kritik av 

uppsatsens kritik – innan förslag på vidare forskning slutligen presenteras.  

6.1 Ett tvetydigt svar: systembrytande och systemgenererande tendenser 

Vilken typ av kritik bedriver då Jämställdhetsmyndigheten? Analysen vittnar om att det inte 

finns ett entydigt svar. Å ena sidan synliggör myndigheten underliggande sanningsantaganden 

och maktstrukturer rörande ojämställdhet genom sin kunskapsproduktion och 

kunskapsförmedling. Man arbetar också för att uppnå både omfördelning och erkännande, samt 

har en någorlunda rättvis representation av dem som är berättigade till detta. I dessa avseenden 

bedriver Jämställdhetsmyndigheten en systembrytande kritikpraktik. Å andra sidan har den så 

kallade jämställda utopin som myndigheten föreskriver dåtiden som referenspunkt, och utopin 

problematiseras och kontextualiseras inte.46 Jämställdhetsmyndigheten tenderar därtill att 

betrakta jämställdhet som något opolitiskt samtidigt som man utgår från den patriarkala 

kategorin ’kvinna’. I dessa avseenden bedriver Jämställdhetsmyndigheten snarare en 

systemgenererande kritik.  

Vidare visar analysen att en enskild kritikpraktik kan ha systembrytande och 

systemgenererande egenskaper på en och samma gång. Kunskapsproduktionen är till exempel 

synliggörande, och således systembrytande, samtidigt som den kan betraktas som en sorts 

systemgenerande avpolitisering. Vi har även sett att Jämställdhetsmyndigheten utgår från 

kategorierna ’kvinnor och män’ vilket osynliggör skillnader inom grupperna, exkluderar icke-

binära och reproducerar patriarkala subjekt – alla dessa företeelser är systemgenererande. Det 

har dock fastslagits att dessa kategorier kan användas (Jämställdhetsmyndigheten gör dock 

sällan detta) för att belysa konflikt och följaktligen politisera jämställdhetsfrågan, vilket istället 

är systembrytande.  

 
46 Att Jämställdhetsmyndigheten arbetar med att synliggöra underliggande sanningsantaganden och maktstrukturer 

rörande ojämställdhet samtidigt som man föreskriver en utopi innebär att myndigheten ägnar sig åt både så kallad 

negativ och positiv kritik.  
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Jämställdhetsmyndighetens kritikpraktik har alltså både systembrytande och 

systemgenererande egenskaper – den är både en del av det system den ämnar överkomma och 

ett löfte om ett nytt system. Med andra ord kan myndighetens kritik dels betraktas som en intern 

utmaning som inte hotar patriarkatet till livet, den utgör snarare det tuggmotstånd som systemet 

behöver för att ”hålla sig stabilt och samtidigt utvecklas” (Bartonek 2018, s. 12). Men i samma 

ögonblick utövar myndigheten, i andra avseenden, systembrytande kritik: 

Jämställdhetsmyndigheten bidrar till att hindra patriarkatet ”från att slutas som system” (ibid.).  

6.2 Mot en systembrytande kritik 

Analysen vittnar om att Jämställdhetsmyndighetens har förbättringspotential. Vi har till 

exempel konstaterat att kunskap kan omsättas i praktisk handling, att en systembrytande utopi 

är möjlig och att en sådan kan problematiseras. Jämställdhetsmyndigheten kan också förbättra 

sin representation genom att praktisera ett mer genomgående intersektionellt perspektiv, till 

exempel genom ett mer inkluderande och diversifierande språkbruk. Jämställdhetsmyndigheten 

kan därtill bli bättre på att belysa konflikt och betona ansvar. Myndigheten är själv medveten 

om flera av dessa förbättringsområden: man noterar att det är otillräckligt med enkom kunskap, 

att målstyrningen behöver problematiseras, att det intersektionella perspektivet stundom brister 

och att språket behöver genomlysas ur ett HBTQ-perspektiv. Tack vare att de 

systemgenererande tendenserna synliggjorts kan dessutom de saker som i sig är svåra att 

förändra kompenseras på annat håll. 

Samtidigt är Jämställdhetsmyndighetens förbättringspotential begränsad. För det första 

utformar myndigheten inte själv de jämställdhetspolitiska mål och delmål som präglar arbetet, 

man tilldelas (i regleringsbrev) uppgifter som man ska utföra. Man kan följaktligen inte på eget 

initiativ omarbeta utopin eller avsluta avpolitiserande jämställdhetsintegreringsprojekt. Denna 

möjlighet har emellertid politiker.47 För det andra tycks själva institutionaliserandet av kritik 

medföra begräsningar. Går det exempelvis att bedriva feministisk kritik – i synnerhet på 

nationell nivå – utan att använda sig av de patriarkala och således systemgenererande 

kategorierna ’kvinnor och män’? Det är möjligt, kanske till och med sannolikt, att dessa 

kategorier behövs för att Jämställdhetsmyndigheten ska kunna bedriva sin verksamhet (se 

exempelvis Fahlgren et al. 2016, s. 64 ff.). Man kan därtill ifrågasätta i vilken ut sträckning 

 
47 Möjligen är även politikers handlingsutrymme begränsat. Den samtida kritiska teorin hävdar till exempel att 

kapitalet är ett självgående subjekt, i relation till vilket människor – bland dem politiker – i stor utsträckning saknar 

agens (Postone 1993, s. 263, 285). Enligt detta resonemang är det svårt för politiker att formulera en 

antikapitalistisk feministisk utopi.  
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Jämställdhetsmyndigheten kan förhålla sig verkligt kritisk till det system som den själv, till 

syvende och sist, är en del av. Det förefaller exempelvis osannolikt att 

Jämställdhetsmyndigheten skulle tillåtas verka politiskt – vilket uppsatsen hävdar är en 

nödvändighet om man ska bedriva systembrytande feministisk kritik – i ett institutionellt 

landskap där myndigheter förväntas vara opolitiska. Behöver vi leta efter en systembrytande 

feministisk kritik på annat håll? 

Det finns alternativa sätt att bedriva feministisk kritik på. Man kan bland annat demonstrera, 

strejka, bedriva kommunpolitik och, som noterats i teoriavsnittet, utöva repetition av 

omstörtande vardagliga handlingar. Dessa kritikpraktiker (vilka uppsatsen inte utforskat och 

därför inte kan uttala sig om i detalj och med säkerhet) kan ha fördelen att de exempelvis inte 

förutsätter den patriarkala kategorin ’kvinna’ och att de politiserar jämställdhetsfrågan. Men 

även alternativa kritikpraktiker har troligen tillkortakommanden. De kan rimligen inte bidra till 

omfördelning och erkännande på samma sätt och i samma utsträckning som 

Jämställdhetsmyndigheten kan. Myndigheten har därtill resurser att kartlägga och synliggöra 

underliggande sanningsantaganden och maktstrukturer rörande ojämställdhet på nationell nivå. 

Och om man utformar en verkligt feministisk utopi har Jämställdhetsmyndigheten en 

fördelaktig institutionell förmåga att realisera denna. Statsfeminismen – i uppsatsens fall 

exemplifierad av Jämställdhetsmyndigheten – har därför förmodligen viss systembrytande 

potential som andra kritikpraktiker saknar. För att överkomma patriarkatet behövs således 

rimligtvis olika kritikpraktiker, bland annat de som utövas av Jämställdhetsmyndigheten: olika 

kritikpraktiker är snarare kompletterande än konkurrerande. 

Jag vill slutligen även poängtera att ett avgörande tillvägagångssätt för att åstadkomma en 

systembrytande feministisk kritik är att kritisera kritiken. Genom att kritisera kritiken, såsom 

denna uppsats gjort, tas den inte för given – den tillåts inte bli den skenkritik som patriarkatet 

behöver för att legitimera och upprätthålla sig självt. 

6.3 Kritik av uppsatsens kritik 

Vi har nu kommit till den punkt när det är hög tid att rannsaka uppsatsens egen kritik. Under 

uppsatsens gång har en rad svårigheter uppenbarat sig. 

En av de mest genomgripande utmaningarna står att finna i att uppsatsens kritik på en gång 

förefaller både för radikal och för reformistisk. Kritiken tycks för radikal i det avseende att den 

näst intill ter sig orealistisk: det framstår stundom absurt att Jämställdhetsmyndigheten skulle 
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bedriva en antirasistisk och antikapitalistisk feminism, att Jämställdhetsmyndigheten skulle 

politisera frågan om jämställdhet och avstå från att utgå från den patriarkala kategorin ’kvinna’. 

Å andra sidan är detta rimligen ett tecken på att uppsatsens kritik faktiskt sträcker sig bortom 

systemet som den utövas i.  

Men kritiken är på sätt och vis även reformistisk, den är förankrad i det system som den ämnar 

överkomma. Ett tydligt exempel på detta är att uppsatsen antar att en rättvis representation 

uppnås om alla inom Sveriges gränser inkluderas. Det finns goda organisatoriska och möjligen 

även moraliska argument för en sådan avgränsning. Å andra sidan finns det även starka skäl att 

inkludera fler i Jämställdhetsmyndighetens arbete. Kanske är uppsatsen blind för det system 

som den utarbetats i, kanske accepterar uppsatsen nuvarande statscentrerade organisering av 

det internationella rummet. Uppsatsen lyckas dessutom inte avstå från att utgå från den 

patriarkala kategorin ’kvinna’. Det åligger läsaren att bedöma huruvida uppsatsens analys, trots 

den frekventa användningen av kategorin, lyckas problematisera och följaktligen inte befästa 

och reproducera kategorin, exkludera icke-binära och reducera olikheter inom gruppen. Det ska 

slutligen även poängteras att uppsatsen producerar kunskap utan att själv vara förankrad i 

faktiskt ’görande’. Uppsatsens kritikpraktik synliggör således hur Jämställdhetsmyndigheten 

arbetar – och misslyckas med att arbeta – för att uppnå jämställdhet, men måste omsättas i 

praktik för att förändring ska åstadkommas.  

Ytterligare en potentiell kritik är att de kritikegenskaper som uppsatsen utvecklar inte är internt 

konsistenta. Det finns en spänning mellan de olika egenskaperna, vilket vi sett i fallet med 

kunskapsproduktion (den är både synliggörande och ett redskap för avpolitisering) och gällande 

användningen kategorierna ’kvinna’ och ’man’ (de kan användas för att belysa konflikt men de 

exkluderar icke-binära, döljer också skillnader inom grupperna samtidigt som användningen 

befäster och reproducerar de patriarkala kategorierna). Min uppfattning är emellertid att 

motsättningen är en styrka snarare än en svaghet, eftersom uppsatsen i och med detta belyser 

att en verksamhet kan ha både systembrytande och systemgenererande tendenser samtidigt – 

uppsatsen är medvetet ambivalent.  

Jag ser slutligen att uppsatsen möjligen inte behandlar fördelarna med användningen av 

kategorierna ’kvinnor’ och ’män’ i tillräcklig utsträckning. Kategorierna förefaller exempelvis 

nödvändiga för att synliggöra att orättvisa föreligger och därigenom möjliggöra förändring. Hur 

kan vi upptäcka löneskillnader mellan kvinnor och män utan att sortera statistiken enligt dessa 
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kategorier? Uppsatsens begränsade omfång påtvingade dessvärre avgränsningar. Huruvida 

detta var en rimlig sådan åligger återigen läsaren att bedöma.   

6.4 Vidare forskning  

Denna uppsats tog avstamp i ett omfattande forskningsfält som behandlar kritik och 

institutionaliserat jämställdhetsarbete, och har – genom den analys som nu genomförts – belyst 

hur det förhåller sig med kritikverksamheten i praktiken, på en låg och kontextkänslig 

abstraktionsnivå. Uppsatsen har därtill korsbefruktat teorier från olika skolor och 

forskningsfält, och således angripit kritikpraktiken ur ett nytt perspektiv. Förhoppningsvis har 

jag därigenom bidragit till en ökad förståelse för verksamheten hos en av de mest avgörande 

aktörerna som arbetar för att åstadkomma jämställdhet i Sverige – Jämställdhetsmyndigheten. 

Det kvarstår dock ett betydande behov av vidare forskning. 

För det första behöver empirin kartläggas ytterligare. Uppsatsen har genomfört en bred översyn 

av Jämställdhetsmyndighetens kritikpraktik, vilken behöver kompletteras med en analys av mer 

omfattande material. Detta material antas inte motbevisa uppsatsens slutsatser, men ger 

rimligen insikter om i vilken utsträckning, och på vilket sätt, Jämställdhetsmyndigheten 

förverkligar de ambitioner som presenteras i det material som uppsatsen analyserat. Man kan 

exempelvis granska hur det intersektionella perspektivet omsätts i praktiken och om den 

planerade genomlysningen av myndighetens språkbruk faktiskt genomförs. Detsamma gäller 

den ovan nämnda utredningen av målstyrning. Uppsatsens analys behöver även kompletteras 

med vidare forskning som fokuserar på mannen – på vilket sätt reproducerar myndigheten 

denna kategori och vilka män osynliggörs och exkluderas? Gällande empirin finns därtill ett 

vidsträckt behov av att undersöka feministisk kritik på andra platser och i andra tider. Slutligen 

behöver även olika sorters feministisk kritik studeras. Vad har till exempel omstörtande 

vardagliga handlingar, kommunpolitik, gatuprotester och strejker för kritikegenskaper, och hur 

förhåller de sig till varandra och till Jämställdhetsmyndighetens kritikpraktik?  

För det andra vore det intressant att på ett teoretiskt plan vidare utforska vad som utgör 

systembrytande respektive systemgenerande feministisk kritik. Är de egenskaper som 

uppsatsen utgår från rimliga, eller finns det – i synnerhet eftersom det existerar en spänning 

mellan vissa utav kritikegenskaperna – skäl att omformulera dem? Med tanke på det dilemma 

som uppenbarats under uppsatsens gång behöver man, i anslutning till applicerandet av Frasers 

teori, till exempel utveckla och motivera vad som utgör en rättvis representation. I uppsatsens 

teoriavsnitt konstaterades också att egenskaperna som presenteras inte är uttömmande, varför 
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det är möjligt att fler kriterier bör tillfogas. Ytterligare en nödvändig egenskap för att en kritik 

ska vara systembrytande skulle exempelvis kunna vara att utopin är realiserbar. Det vore även 

intressant att undersöka och betona fördelarna med kategorierna ’kvinnor’ och ’män’. I ljuset 

av detta kan vi sluta oss till att denna uppsats bör betraktas som en första skiss av vad som utgör 

systembrytande respektive systemgenererande feministisk kritik i en samtida svensk kontext. 

De egenskaper som presenterats behöver både kritiseras och kompletteras. I anslutning till en 

teorifokuserad vidare forskning vore det, slutligen, även intressant att granska riskerna med en 

systembrytande kritikpraktik. Man behöver helt enkelt belysa de sanningsantaganden och 

maktstrukturer som det alternativa systemet – utopin – präglas av.  

För det tredje tycks det relevant att applicera den typ av analys som uppsatsen utför på 

myndigheter som arbetar med andra sorters frågor. Vad utgör till exempel systembrytande 

respektive systemgenererande kritik i miljösammanhang, och vilken typ av kritik utövar 

Naturvårdsverket? 

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att det finns behov av en omfattande vidare forskning, 

men det viktigaste för att åstadkomma jämställdhet – för att överkomma patriarkatet – är kanske 

inte ytterligare kunskapsproduktion, utan handling.   
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