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Abstract: Studiens syfte är att analysera hur ekonomisk jämställdhet representeras i Regeringens 

dokument ”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” (2016). Utöver 

detta studeras det hur dokumentet möjligen låser fast könen, man och kvinna, i traditionella könsroller 

alternativt öppnar upp för förändring gällande dem. Metoden som används i studien är en 

diskursanalys inspirerad av Carol Bacchis ”What’s the problem represented to be?” (WPR), och 

analysen använder sig av teorier av Yvonne Hirdman samt Chandra Talpade Mohanty. Resultatet visar 

på att den ekonomiska jämställdheten representeras som ett ”kvinnoproblem”, samt att dokumentet 

reproducerar en normativ syn gällande kön men även etniska normer inom gruppen kvinnor.  

Nyckelord: jämställdhet, ekonomisk jämställdhet, kön, normer, etnicitet 
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Introduktion 

Under de senaste årtiondena har politiken fokuserat på jämställdhet i Sverige. Jämställdheten 

mellan könen har även förbättrats under dessa år. Bland annat så är det en jämnare fördelning 

av föräldraledighet, fler kvinnor är yrkesverksamma och löneskillnaderna minskar (SCB, 

2016). Dock så finns det fortfarande mycket kvar att göra. Ännu så arbetar fler kvinnor deltid 

och tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet och omsorgen av barnen (SCB, 2016). 

Kvinnor utsätts även i större utsträckning än män av våld i hemmet som begås av en 

närstående (SCB, 2016).  

I Sverige så görs även ett flertal satsningar på att förbättra jämställdheten, samt att minska 

skillnaderna mellan könen på strukturell och individuell nivå. Exempelvis så arbetar Sveriges 

Regering och Sveriges Kommuner – och Landsting (SKL) med att alla deras verksamheter 

och beslut ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Kvinno – och Tjejjoursrörelsen 

samt andra feministiska gräsrotsrörelser, arbetar både för att den enskilda kvinnan som 

upplevt förtryck får stöd och bearbetning, men även för att strukturella förändringar ska ske 

rörande normer och värderingar. Utöver detta så har den senaste tidens #metoo-kampanj 

skapat debatt i samhället om kvinnors rätt till sin egen kropp, och att leva ett liv fritt från 

sexuella trakasserier och övergrepp.  

Man kan dock hävda att det finns skillnader och oklarheter gällande vad jämställdhet 

egentligen innebär. Begreppet jämställdhet är på många sätt ett problem som definieras och 

tolkas olika beroende på aktör. Bacchi och Eveline menar exempelvis att begrepp såsom 

jämställdhet tolkas olika, samt har svårt att få en slutgiltig definition (2010, s.118). Begreppet 

får först sin betydelse när någon ger det en betydelse, då begreppet jämställdhet kan innebära 

olika för olika individer eller politiska ideologier. För vissa så kan jämställdhet innebära en 

jämn fördelning av inflytande, villkor och makt mellan könen. För andra så har begreppet 

jämställdhet en mer feministisk ton, som vill förändra den ojämställda maktrelationen mellan 

könen så uppstår både i det privata och offentliga. Jämställdhet kan även innebära ett 

frigörande från den binära könsuppfattningen.  

Ett av de områden som ofta diskuteras i relation till jämställdhet är ekonomisk jämställdhet, 

vilket Regeringen definierar som att: ” kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor 

i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.” (Regeringen, 2017). 

Relaterat till ekonomisk jämställdhet så brukar ofta områdena utbildning och obetalt hem- och 

omsorgsarbete adderas eftersom att dessa områden påverkar den ekonomiska jämställdheten. 
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Definitionen av ekonomisk jämställdhet säger dock egentligen inte särskilt mycket om vad 

problemet är. Därmed så är syftet med denna studie att undersöka hur det specifika begreppet 

ekonomisk jämställdhet representeras i policydokument. Samt undersöka hur denna 

representation möjligen låser fast individer vid fixerade, traditionella könsroller, dvs. man 

eller kvinna. För att undersöka studiens syfte kommer delar av Regeringens dokument ”Makt, 

mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” (2016) att användas som 

analysunderlag. Dokumentet kommer att analyseras genom en metod som är inspirerad av 

Carol Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?” (WPR) samt att tre 

frågeställningar kommer att vara vägledande: 

 Hur representeras problemet ekonomisk jämställdhet? 

 Vilka subjektspositioner konstrueras utifrån problemrepresentationen? 

 Hur är dessa subjektspositioner begränsade, alternativt frigörande? 

Tidigare Forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras. Avgränsningar som gjordes var att 

enbart välja ut ämnen som kan relateras till olika områden av ekonomisk jämställdhet inom en 

svensk kontext. Detta då forskning om ekonomisk jämställdhet från andra länder möjligen 

inte är representativa för Sveriges jämställdhets politik. Därmed så har forskning som studerar 

ämnen relaterat till ekonomisk jämställdhet valts ut för denna studie. Först presenteras 

statistik om hur den ekonomiska jämställdheten ser ut i Sverige, vidare diskuteras forskning 

om hur fördelningen av hem- och omsorgsarbetet ser ut i svenska par. Slutligen så presenteras 

även forskning om jämställdhet och diskurs inom policydokument. 

Den statistiska ekonomiska (o)jämställdheten 

Den ekonomiska jämställdheten påverkas av områden såsom arbete, utbildning och ansvaret 

för det obetalda hem– och omsorgsarbetet. Exempelvis så visar statistik från SCB att kvinnor 

generellt arbetar inom traditionella kvinnoyrken såsom vård, omsorg och skola medan män 

arbetar inom traditionellt manliga sektorer såsom industri och bygg (SCB, 2016, s.67-68). 

Inom den heterosexuella parrelationen så förvärvsarbetar kvinnor ungefär 30 timmar i veckan 

respektive män som arbetar 37 timmar i veckan. När det kommer till det obetalda arbetet i 

hemmet lägger kvinnor ner ungefär 26 timmar i veckan och män 21 timmar i veckan (SCB, 

2016, s.35).  Kvinnor spenderar mer tid på till exempel hushållsarbeten såsom matlagning och 

städning, samt omsorg av barn och inköp. Män lägger ner mer tid på underhållsarbeten än 
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kvinnor (SCB, 2016, s.37). Kvinnor är också de som tar ett större ansvar för barnen vilket 

exempelvis återspeglas i utbetalda föräldrapenningdagar. Kvinnor tog år 2015 ut 67% av vård 

av barn, respektive siffra för män var 38% (SCB, 2016, s. 39). 

Kvinnor som har barn deltidsarbetar även mer än män som har barn, oavsett antalet barn som 

finns inom familjen (SCB, 2016, s.52). Orsakerna till varför könen deltidsarbetar beror på att 

ett lämpligt heltidsarbete saknas. Däremot så uppger kvinnor att det andra skälet till 

deltidsarbete är vård av barn, och för män är det studier som kommer på andra plats. Vård av 

barn kommer först på plats sex (SCB, 2016, s.53). Konsekvenserna av deltidsarbete, men 

även kvinnors generellt låga löner, kan ses i medianinkomsten. Där kan man se att både 

sammanboende kvinnor, ensamstående kvinnor samt kvinnor med barn alla har lägre inkomst 

än männen. Detta gäller även för kvinnor som inte har barn (SCB, 2016, s.72-73). Man kan 

också se att kvinnors inkomst i form av tjänstepension är lägre än männens, samt att kvinnor 

oftare är i behov av den så kallade garantipensionen än män (SCB, 2016, s.77). 

Attityder, fördelning och ekonomisk jämställdhet 

I denna del av tidigare forskning så presenteras studier om attityder och värderingar gällande 

ekonomisk jämställdhet. Fokus är även på hur fördelningen av exempelvis föräldraledighet 

och vardagssysslor faktiskt fördelas inom heterosexuella par.  

Duvander undersöker i sin studie attityder till jämställdhet, arbete och familj som prediktator 

för hur länge män och kvinnor i Sverige tar ut föräldraledighet (2014, s.910). Genom att 

fokusera på dessa prediktatorer, så fokuserar studien på aspekter av föräldraledighet som tas 

förgivet, dvs. att de par som är mest jämställda delar mest (Duvander, 2016, s. 910). 

Resultatet av studien visar att attityder gällande föräldraledighet i Sverige varierar mellan män 

och kvinnor (Duvander, 2014, s.921). För kvinnor så påverkar familjeorienteringen längden 

på föräldraledigheten dvs. den blir längre. Detta även om de flesta kvinnor har starka 

arbetsvärderingar, så menar Duvander att familjeorientering påverkar mer än 

arbetsvärderingar (2014, s. 921). Detta kan bero på att kvinnor inte ser någon individuell 

vinning på att korta deras föräldraledighet. Vilket beror på att karriär – och löneutsikter är 

begränsade inom kvinnodominerande sektorer. För män, å andra sidan, påverkas de av 

ekonomiska vinningar på jobbet vilket leder till att de är benägna att ta ut mindre ledighet 

(Duvander, 2014, s. 921). Studien visade att de kvinnor som var mest jämställda tog inte ut 

mindre ledighet jämfört med andra kvinnor. Därmed så dras slutsatsen att könade 
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förväntningar gällande arbete och familjeroller påverkar när paren ska bestämma om 

föräldraledighet (Duvander, 2014, s.922).  

En annan studie som också den fokuserar på föräldraledighet är Alsarve och Boye som 

undersöker beslutsfattande bland blivande föräldrar gällande föräldraledighet (2012, s. 105). 

Det resultat som de kommer fram till är att det finns fyra motiv som återkommer i 

intervjuerna: ekonomi, arbetssituation, amning och mannens rätt till att vara föräldraledig 

(Alsarve & Boye, 2012, s. 123). Dock så framhöll även par som planerade att dela lika på 

föräldraledigheten rättvisa och jämställdhet som motiv. De som planerade att kvinnan skulle 

ta ut mest argumenterade för att det var barnets bästa pga. amning (Alsarve & Boye, 2012, s. 

123). Gällande ekonomi så menar författarna att det ekonomiska argumentet i vissa fall var 

legitimt då hur man fördelade föräldraledigheten kunde påverkar hushållsekonomin negativt. I 

vissa fall var ekonomi däremot ett argument för att motivera en traditionell fördelning av 

föräldraskapet (Alsarve & Boye, 2012, s. 125). Besluten som paren fattade var baserade på 

både explicita förhandlingar men även mer subtila förhandlingsprocesser. Författarna menar 

att jämställda ideal och normer följt av en traditionell syn på föräldraskapet vägledde deras 

beslut. Detta var något som även framkom hos de par som framhöll jämställdhet som viktigt i 

beslutet om föräldraledighet (Alsarve & Boye, 2012, s. 125). 

Evertsson och Nyman (2009) fokuserar även de på hur förhandling sker inom par. I deras 

studie så undersöker de med hjälp utav intervjuer varför förhandling inom par inte är så 

förekommande som de borde vara (Evertsson & Nyman, 2009, 34). Dessa intervjuer 

genomfördes med heterosexuella par. Resultatet visade att de flesta par försökte att göra 

vardagen så enkel som möjligt (Evertsson & Nyman, 2009, s.52). Par ifrågasatte sällan 

anledningen till varför de gjorde som de gjorde, utan levde deras vardag som om de gick på 

”autopilot”. Paren såg sina roller som kompletterande och baserat på personliga intressen, 

trots att de var baserade på könade roller (Evertsson & Nyman, 2009, s. 52). Att paren 

agerade på autopilot i deras vardag reproducerar både könade mönster och en ojämställd 

relation. Vilket får som konsekvens en ojämställdhet i organiseringen av deras vardag och 

familjeliv (Evertsson & Nyman 2009, s. 53). Att paren gör detta kan också vara ett hinder för 

jämställdhetsarbetet på policynivå. Detta då svensk jämställdhetspolicy utgår från antagandet 

att par kan och är villiga till att framförhandla jämställda beslut. Denna studie visar däremot 

på det motsatta (Evertsson & Nyman, 2009, s. 53). 

Öun undersöker i sin studie om hur män och kvinnor upplever att de har motstridiga krav 

mellan arbete och familj, i den nordiska välfärdsstaten (2012, s.166). Motstridiga krav mellan 



5 
 

arbete och familj brukar oftast benämnas som ”arbete-familj konflikt”. Resultatet av studien 

visar att upplevelsen av konflikt mellan arbete och familj låg på låga nivåer. Dock så innebär 

det inte att policys som har som mål att kunna förena arbete och familj uppnår detta. Istället 

leder det till att, genom kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, en ökning överlag av 

konflikten mellan arbete och familj (Öun, 2012, s. 182). Gällande kön så visar resultatet att 

kvinnor löper större risk för att uppleva konflikt mellan arbete och familj. Detta resultat 

kvarstod även när andra faktorer såsom individens arbetssituation och hemmiljö togs i 

beaktande (Öun, 2012, s. 182).  

Jämställdhet, policyarbete och diskurs 

Studierna som presenteras nedan har alla gemensamt att språket är i fokus. På olika sätt så 

visar de att hur man representerar ett problem, skapar i sin tur även en slags representation av 

vad problemet är. Vilket kan få konsekvenser för hur kön, grupper eller problem i samhället 

blir representerade.  

Rönnblom (2008) undersöker hur gender mainstreaming verkar inom svenska, regional 

policys (Rönnblom, 2008, s. 113). Resultatet visar på att det inom dessa policyers finns tre 

dominerande principer: avvikelse, nummer och kunskap. Principerna skapar tillsammans en 

övergripande diskurs om jämställdhet som inte utmanar etablerade idéer om innehållet i 

regionspolicys (Rönnblom, 2008, s. 129). Utöver detta så saknas även en politisk aspekt av 

kön eftersom att det aldrig uttrycks att det faktiskt existerar en konflikt mellan dem 

(Rönnblom, 2008, s. 129). Vad Rönnblom menar med detta är att integreringen av 

jämställdhet inom regionspolicys visar på hur gender mainstreaming används för att 

upprätthålla mål om hållbar utveckling och starka regioner, utan att förändra dess innehåll. 

Gender mainstreaming ramas in som ett problem baserat på att det finns för lite kvinnor, men 

ifrågasätta inte organisatoriska faktorer som möjligen exkluderar kvinnor (Rönnblom, 2008, s. 

129).  

Törnqvist (2008) fokuserar på hur diskursiv förändrings kan ske med utgångspunkt i den 

svenska kvoteringsreformen, som kallas för ”varannan damernas” (Törnqvist, 2008, s. 75).  

Törnqvist kommer fram till att det finns ett romantiskt narrativ som är närvarande i debatten 

om kvinnors representation, vilket gjorde att det skapades ett språk som gjorde kvotering mer 

acceptabelt (Törnqvist, 2008, s. 90). Det romantiska narrativet var begreppet ”varannan 

damernas” som refererar till att kvinnor tillåts bjuda upp män till dans. Begrepp anspelar på 

folkparker och drar paralleller till det svenska folkhemmet, som är laddat med diverse 
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politiska bilder. Begreppet anspelar på romantiska förväntningar genom att det målar upp en 

bild av hur män och kvinnor dansar nära varandra i öppna utomhusparker. Genom detta så 

drar begreppet ”varannan damernas” bort tankarna från kvoteringar (Törnqvist, 2008, s. 81). 

Genom användandet av detta begrepp så gick kvotering från att ses som ett hot mot balansens 

mellan könen, till att ses som en åtgärd för att skapa ett samarbete mellan könen (Törnqvist, 

2008, s. 90).  

Carbin skiljer sig från de två tidigare då hon studerar kön och etnicitet inom integration-

policys samt policy gällande mäns våld mot kvinnor. Som syfte har Carbin att förstå hur 

mordet på Fadime gjordes förståeligt inom svensk politik (Carbin, 2008, s. 25). Carbin menar 

att mordet på Fadime, och andra kvinnor med invandrarbakgrund, som blev mördad av 

anhöriga, gav upphov till en bild i media av invandrarkvinnor som offer, och invandrarmän 

som patriarker (Carbin, 2008, s. 40). Dock så gav det även upphov till politiska förändringar, 

där policys om integration och jämställdhet påverkades. Policy problemet som uppstod inom 

integration benämndes först som ”flickan med en annan kulturell eller etnisk tillhörighet”, för 

att sedan formuleras som hedersrelaterat våld (Carbin, 2008, s. 40). Genom denna formulering 

kunde ”invandrarflickor” kräva sina rättigheter. Samtidigt som deras möjligheter att nämna 

andra former av hot och kontroll från män som just hot reducerades. Istället sågs 

patriarkal/immigrant familj som problemet själv och därmed kunde hedersrelaterat våld 

skiljas från andra former av mäns våld mot kvinnor (Carbin, 2008, s. 40-41). Inom policys 

gällande mäns våld mot kvinnor så var kön däremot den övergripande förklaringen, och 

”invandrarflickor” sågs vara förtryckta likt alla andra kvinnor. Kvinnor sågs alltså som en 

homogen grupp, men kvinnor med invandrarbakgrund sågs som dubbelt förtryckta och blev 

avbildade som den ”Andra” kvinnan (Carbin, 2008, s. 41).  

Relaterat till Carbins studie så studerar Langvasbråten hur begreppet multikulturalism 

används i jämställdhetspolicys i Danmark, Sverige och Norge. Studiens syfte var att beskriva 

de olika representationerna av multikulturalism i nutida jämställdhetsdokument 

(Langvasbråten, 2008, s. 34). Slutsatsen av studien är att multikulturalism inte helt har 

förändrat jämställdhetspolicys (Langvasbråten, 2008, s. 45-46). Slutsatsen för Sverige är att 

ett multikulturellt tänkande endast finns i en avgränsad del i policys. Det område som får mest 

uppmärksamhet är hedersrelaterat våld. Dock, enligt Langvasbråten, så diskuteras området 

utan en kulturell inramning. Istället så är de svenska jämställdhetspolicys dominerande av ett 

tänkande där kön ses som en universell maktstruktur, där inga andra faktorer än kön är 

relevanta för diskursen (Langvasbråten, 2008, s. 46). Slutligen så påpekar Langvasbråten att 
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om Skandinavien ska framstå som ett ”kvinnovänligt” samhälle, så är en förutsättning för 

detta att jämställdhetspolicys är icke-diskriminerande och inkluderar alla kvinnor oavsett 

etnicitet, sexualitet osv (Langvasbråten, 2008, s. 47). 

Spehar ställer sig frågan i sin studie hur RUT-avdraget kunde antas av Regeringen, trots stark 

kritik mot förslaget (2015, s.351). Utifrån ett kritiskt förhållningssätt, argumenterar Spehar för 

att en de av förklaringen till att reformen antogs ligger i begränsningar i jämställdhetspolicys 

skapade inom den svenska modellen. Samt i begräsningar i debatten om RUT-avdraget 

(Spehar, 2015, s. 351). Slutsatsen är att svaret finns på olika nivåer. En av orsakerna till att 

RUT-avdraget antogs, var pga. att det ramades in som en skattereduktion som skulle öka 

jämställdheten. Det skulle öka jämställdheten bland annat genom att lätta på bördan gällande 

det dubbelarbete som kvinnor genomför (Spehar, 2015, s. 362-363). En annan orsak var 

partiernas kamp för väljare, eftersom att förslaget om skattereduktion för hem- och 

hushållsarbete hade ett starkt stöd hos väljarna (Spehar, 2015, s. 363). Den tredje förklaringen 

var att motståndarsidan var svag, vilket Spehar menar berodde på en värdekonflikt bland 

kvinnor. Detta då det var främst kvinnliga politiker och representanter från sektorn som 

argumenterade och talade för förslaget. Kvinnorna som däremot skulle utföra arbetet hade 

ingen talan i frågan (Spehar, 2015, s. 363). Spehar menar slutligen att de som främst använt 

sig av RUT-avdraget är etniskt svenska medel – och överklassfamiljer, medan de som utför 

arbetet är främst födda utomlands. Spehar menar att det här leder till en ny ”könsordning”, där 

vissa grupper av kvinnor kan ha en karriär och familj samtidigt tack vare att kvinnor med 

invandrarbakgrund utför deras hem – och omsorgsarbete (Spehar, 2015, s. 364).   

Den sista studie i denna del är av Honkanen, som studerar vad jämställdhetsdiskursen lämnar 

osagt, vad som blir exkluderat och vilka mekanismer som finns i dessa processer. Honkanen 

undersöker detta genom att dekonstruera en del av språket som florerar gällande jämställdhet 

(Honkanen, 2008, s. 206). Studien använder sig av en två-könsmodell (man/kvinna) som 

exempel, och Honkanen menar att denna modell kan tillskriva grupper såsom lesbisk, etnicitet 

osv en särskild representation (Honkanen, 2008, s. 207). Slutsatsen som framkommer är att 

jämställdhet/jämlikhet blir förståeligt när den behandlar relationen mellan man och kvinna 

(Honkanen, 2008, s. 216-217). Vilket man kunde se exempelvis i Finland när det kom till 

frågan om assisterad befruktning, där frågan ansågs mindre viktig när man började tala om 

lesbiska kvinnor i samband med frågan (Honkanen, 2008, s. 216). Exemplet ovan, och andra 

som Honkanen tar upp, är en effekt av en jämställdhetsdiskurs som genom politiken verkar till 

fördel för relationen man-kvinna (Honkanen, 2008, s. 217).  
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Metod 

Metoden för denna studie är starkt inspirerad av Carol Bacchis ”What’s the problem 

represented to be?” (WPR) metod, vilket är en form av diskursanalys. Metod kan ses som en 

självständig inriktning inom diskursanalysen. Men är likt andra inriktningar inom kvalitativ 

metod, inspirerad av Foucaults syn på språk, makt och diskurser (Boréus, 2011, s. 155-156). 

Bacchis metod anses vara en bra inspirationskälla gällande textanalys (Boréus, 2011, s. 156) 

och det är även så jag använder Bacchis metod. Detta eftersom att studiens syfte är att 

undersöka hur man inom ett policy dokument om ekonomisk jämställdhet skapar en 

representation av kön samt ekonomisk jämställdhet. Samt hur denna problematisering skapar 

vissa typer av subjekt, gör att Bacchis metod är en bra utgångspunkt för studien.  

Diskursanalys 

Inom diskursanalys är ord och text analysens fokusområde. Inom diskursanalys så menar man 

att texter påverkar samhället. Detta då det medverkar till att forma föreställningar om hur 

samhället ser ut, samt borde se ut (Boréus, 2011, s.131). Texter har även en inverkan på 

relationen mellan människor, och särskilt på relationen mellan olika grupper. Texter kan på 

olika sätt skapa och upprätthålla olika identiteter. Eftersom att texter bidrar både till skapandet 

av en relation mellan grupperna, men även en konstruktion av vilka som tillhör en grupp 

(Boréus, 2011, s. 132).  

Begreppet diskurs syftar till någon form av social praktik som genomförs med hjälp av 

språkanvändningen. Social praktik innebär hur ”interagerande människor gör saker på” 

(Bergström & Boréus, 2012, s.23). I den sociala praktiken är vår språkanvändning viktig, då 

diskurser består helt eller delvis av hur språkanvändningen är en social praktik (Bergström & 

Boréus, 2012, s.23). En annan del av diskursanalysen är att kartlägga processer som försöker 

att fastställa tecknens betydelse och hur dessa betydelser blir så vedertagna att vi anser dem 

vara naturliga (Winther- Jørgensen & Philips, 2000, s.32). Inom diskursanalysen så försöker 

man även nå det som tas för givet i texten, alltså att man vill undersöka vad som är 

underförstått i texten (Boréus, 2011, s.138). På sätt och vis kan man säga att en diskurs är 

fylld av regler. En slags strukturerad samtalsordning som styrs av historiska och kulturella 

(outtalade) regler. Dessa sätter i sin tur gränser för vad som är accepterat i olika sammanhang, 

och på många sätt talar den om för oss vad som är sant eller falskt (Börjesson, 2003, s. 19-21). 

Detta kan förslagsvis vara vad samhället anser vara sant om kön, exempelvis så anses det vara 

sant att kvinnor föds med en viss typ av kropp. Om kroppen då inte skulle överensstämma 
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med normen, så anses den vara fel. Även om personen som bebor kroppen anser sig vara 

kvinna. Tänk exempelvis på transsexuella personer och förtrycket som de möter.  

WPR som teori   

Bacchi anser att policys borde ses som produktiva, eller konstitutiva, och på så vis ger de 

form och mening till problemet som presenteras. Det leder i sin tur till att hur ett problem 

presenteras i policys samt policy förslag, har effekter på vad som blir ett problem. Effekterna 

av detta är att vissa områden blir tystat, begränsar hur man tänker om ett problem, och 

individens plats inom ett givet problem. Problemrepresentation är därför ”politiska 

interventioner som konstituerar policy problem i verkligheten” (Bacchi & Eveline, 2010, 

s.111-112). WPR grundar sig på fyra teoretiska traditioner: social konstruktivism, 

poststrukturalism, feministisk kroppsteori samt styrningsmentatliteter (governmentality 

studies) (Bacchi & Eveline, 2010, s. 117). En beskrivning av dessa ger en god förståelse för 

vilka utgångspunkter som vägleder den faktiska analysen. Därför så följer en kort presentation 

av dessa nedan.  

Styrningsmentatliteter 

Med styrningsmentatliteter (governmentality studies) är Bacchi inspirerad av Foucault. 

Styrningsmentatliteter hänvisar till två olika former av styrning. På en mer allmän nivå 

används begreppet för att belysa olika rationaliteter, eller mentaliteter av styrning. Dessa 

relateras till olika sätt att tänka gällande regering (Bacchi, 2009, s. 26).  

Feministisk kroppsteori 

Feministisk kroppsteori tar i beaktande hur problemrepresentationer har verkliga effekter på 

levda/levande kroppar (Bacchi & Eveline, 2010, s. 119).  Däremot är representationen inte 

nödvändigtvis verklig gällande ett specifikt subjekt. Men genom betydelsen de får så skapas 

politiska interventioner som ändå får effekter på subjektspositioner, som möjligen kan falla in 

under hur ett subjekt representeras. Därmed så påverkar de hur människor behandlas, och hur 

de lever sina liv (Bacchi & Eveline, 2010, s. 119).  

Poststrukturalism 

Poststrukturalism menar att betydelsen av ord, bilder, historier osv. är ofixerade och instabila 

(Malpas &Wake, 2013, s. 51). Innebörden av ett ord är inte helt subjektivt utan snarare en 

social överenskommelse om vad något ska innebära (Malpas & Wake, 2013, s. 53). Detta har 

att göra med att observationer av verkligheten aldrig är en enda observation. Istället cirkulerar 
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flera olika berättelser om den, vilket innebär att vad samhället anser vara uppenbart (norm) 

möjligen inte är det (Malpas & Wake, 2013, s. 61).  

Bacchi är inspirerad av poststrukturalismen på så vis att hon menar att denna uppmärksammar 

det politiska, samt den sociala förståelsen av kunskap (Bacchi & Eveline, 2010, s. 118). För 

att förklara detta hänvisar Bacchi till Foucaults idé om makt-kunskap. Foucault menar att 

makt är involverad i att skapa kunskap, exempelvis ”expert kunskap”. Vilket i sin tur påverkar 

individer i vardagen (Bacchi & Eveline, 2010, s.118). Bacchis egna begrepp ”omtvistade 

koncept ” (contested concepts) är influerat av Foucault. Begrepp hänvisar till att koncept och 

kategorier inte har någon ”essentiell eller transhistorisk mening utan är en del av en diskurs 

eller diskursiv formation” (Bacchi & Eveline, 2010, s. 118). Bacchi inspireras även av 

poststrukturalismens syn på det politiska subjektet. Vilket ses som framväxande istället för en 

”fixerad essens” (Bacchi & Eveline, 2010, s.118). Det innebär att vilka vi är, till stor del är 

reflektioner av diskurser och sociala praktiker (Bacchi & Eveline, 2010, s.118). WPR-analys 

använder denna syn på subjektet för att förklara hur diskursiva sammansättningar av problem, 

producerar politiska subjekt av en särskild typ. Dessa subjekt kan exempelvis vara en viss typ 

av kvinna eller man. (Bacchi & Eveline, 2010, s. 118). Subjektifiering leder i sin tur till 

politiska förskjutningar där vissa subjekt stigmatiseras, erkänner andra samt upprätthåller en 

asymmetrisk status mellan sociala grupper (Bacchi & Eveline, 2010, s. 118).  

Social konstruktivism 

Bacchis förståelse av social konstruktivism är nära länkat till poststrukturalismen. Social 

konstruktivism anser att kunskap om något skapas utifrån människors tolkningar och 

förståelser av ett fenomen. Tolkningarna grundar sig i det sociala och kulturella (Ritchie mfl. 

2014, s. 13). Inom social konstruktivismen menar man också att det inte finns någon ”korrekt” 

sanning av en social verklighet, eftersom att det finns olika och tävlande uppfattningar och 

förståelser av ett fenomen (Ritchie mfl, 2014, s. 13).  

Bacchi tolkar social konstruktivism som en förståelse av världen som en ”social produkt”, och 

kunskap är inte något som existerar utanför de uttalanden som görs (Bacchi & Eveline, 2010, 

s.117). Det som utmärker Bacchis syn på social konstruktivismen är att hon utmanar 

antagandet om att regeringar reagerar på ett problem som redan existerar i världen utanför 

regeringen själv, separat från hur problemet är uppfattat. Bacchi menar istället att regeringar 

är aktiva i skapandet (konstruktionen) av ett problem (Bacchi, 2009, s. 33). Exempelvis så 

menar Bacchi att om det finns många tävlande konstruktioner av ett problem, så har 
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regeringar ett tolkningsföreträde. Detta eftersom att deras förståelse av ett problem är format i 

lagtexter, rapporter och liknande, som används i styrandet av landet och därmed har de 

verkliga, levda effekter på människor (Bacchi, 2009, s. 33-34).  

 WPR som metod 

Bacchis analysmetod baseras på sex stycken frågor som kan vägleda analysen. Dessa sex 

vägledande frågor är inte utformade efter en särskild typ av analys. Snararare ska metoden 

anpassas efter den analys som en själv genomför (Bacchi & Eveline, 2010, s.116). Istället för 

att följa frågorna till punkt och pricka, är WPR en metod som uppmuntrar till kritiskt 

tänkande genom att ifrågasätta dokumentets innehåll genom hur problemet presenteras. Men 

även att tänka på hur ”problemet” kan formuleras på något annat sätt (Bacchi & Eveline, 

2010, s.116). De sex frågorna som WPR framlägger är: 

1. Vad är problemet representerat att vara i en specifik policy? 

2. Vilka förutsättningar eller antaganden ligger till grund för denna representation av problemet? 

3. Hur har representationen av problemet uppstått? 

4. Vad har lämnats till att vara oproblematiskt i representationen? Vad är tystat? Kan problemet 

ses på något annat sätt? 

5. Vilka effekter är producerade genom denna representation av problemet? 

6. Hur/var har denna representation av problemet producerats, spridits och försvarats? Hur kan 

den ifrågasättas, störas och ersättas? (Bacchi, 2009, s. 2 – min översättning) 

De frågor som har valts ut som lämpliga för denna studie är fråga 1, 2, 4 och 5. Under 

analysens gång kommer fråga 1, 2 och 4 att vara de empiriska frågorna dvs. de kommer att ge 

en empirisk förståelse för materialet som studeras. I fråga 5 kommer en teoretisk analys göras, 

där effekterna av problemrepresentationen analyseras. Fråga 3 och 6 tas bort eftersom att de 

för det första inte skulle hjälpa mig att besvara studiens syfte. För det andra så är de alldeles 

för stora för att analyseras. Detta då de kräver en ordentlig historisk genomgång till hur 

problemet historiskt har representerats. Då endast några frågor kommer att användas, så 

beskrivs dessa närmare nedan.   

1.Vad är problemet representerat att vara i en specifik policy? 

Denna fråga är till för att klargöra vad problemet och problem representationen egentligen är 

(Bacchi, 2009, s. 2). Det kan exempelvis göras genom att se på hur interventioner (förslag) i 

en policy framläggs, eftersom att detta kan visa på hur man egentligen tänker om ett problem 

(Bacchi, 2009, s. 3). Inom denna fråga är det även viktigt att se att WPR utmanar hur man 

vanligtvis brukar se på policys. Bacchi menar att man vanligtvis brukar se ”policy-makers” 

som problemlösare. Som att problemet i sig själv redan finns och existerar utanför den faktiskt 

skrivna policyn, som om de väntar på att bli tilltalade och sedan fixade. WPR arbetar istället 
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baklänges från policys för att visa på vad som representeras som problemet inom en policy. 

Samt där få en förståelse för vad problemet representeras som (Bacchi, 2009, s. 3). Dock så är 

policys komplexa, och flera problem representationer kan finnas. Dessa kan även stå i konflikt 

med varandra och motsäga varandra. Men det är ändå viktigt att ta hänsyn till dessa för att få 

en förståelse för den komplexa naturen av problem representationer (Bacchi, 2009, s. 4). 

Målet med fråga ett är därmed att ”identifiera underförstådda problemrepresentationer i 

specifika policyers” (Bacchi, 2009, s. 4).  

2.Vilka förutsättningar eller antaganden ligger till grund för denna representation av 

problemet? 

I denna fråga bör man fundera över vilken förståelse som underbygger problemet. Vad antas? 

Vad tas för givet? Vad är det som inte ifrågasätts? (Bacchi, 2009, s. 5). Genom att granska 

vilka förutsättningar och antaganden som ligger till grund för en problemrepresentation så kan 

man se vilka bakgrundskunskaper som tas för givet. Det kan göras genom att undersöka de 

konceptuella logiker som understödjer en problem representation (Bacchi, 2009, s. 5). Målet 

med fråga två är därmed att ”identifiera och analysera konceptuella logiker som understödjer 

en problem representation” (Bacchi, 2009, s. 5). Begreppet konceptuell logik refererar till 

”meningar och betydelser för en specifik problemrepresentation som finns för att göra 

representation sammanhängande eller vettig” (Bacchi, 2009, s. 5).  

Kulturella värderingar kan däremot vara svåra att komma åt, men genom att förstå att policys 

är skapade och utarbetade inom diskurser så kan man få en bättre förståelse. Diskurser är en 

form av meningssystem, och har en större innebörd en enbart språk (Bacchi, 2009, s. 7). 

Bacchi föreslår att man kan använda sig av binärer, kategorier och nyckelbegrepp för att 

besvara frågan. Binärer menar Bacchi, antar ett A/inte A-relation. Med detta menas att vad 

som är på ena sidan av en binär anses vara exkluderande från den andra. Inom denna relation 

finns det även en hierarki (Bacchi, 2009, s.7).  

Begreppet kategorier har en central roll  i hur regerande tar sig uttryck. Exempel på kategorier 

kan vara ålder, kön, sexualitet osv (Bacchi, 2009, s. 9). Inom en WPR analys tas inte dessa 

kategorier som givna eller sanna, utan man använder dessa för att få en förståelse för 

varför/hur de används för att ge mening åt problem representationen. Bacchi menar att detta är 

viktigt eftersom att skapandet av ”person kategorier”, har signifikanta effekter för hur 

Regeringen kan styra och hur det tar sig uttryck, och för hur människor ser på sig själva 

(Bacchi, 2009, s.9).  
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Nyckelbegrepp ses som abstrakta etiketter som är relativt öppna (ex. hälsa, välfärd). På grund 

av detta så är deras mening omtvistad och tvetydig. Dessa begrepp fylls med olika betydelser. 

De konflikter som sker över innebörden av begreppet är relaterat till stridande politiska 

visioner (Bacchi, 2009, s. 8).  

4.Vad har lämnats till att vara oproblematiskt i problem representationen?  

Fråga fyra fokuserar på begränsningar i den underliggande problem representationer. Frågan 

som kan hjälpa en att besvara denna fråga är: vad misslyckas med att bli problematiserat? 

Bacchi menar inte att man i denna fråga ska besvara hur det finns andra sätt att se på 

problemet. Utan menar att enskilda policyers är begränsade i hur de representerar problemet. 

En viktig del i denna fråga är därför att diskutera frågor och perspektiv som är tystade i den 

identifierade problem representationen (Bacchi, 2009, s. 12-13).  Denna del av analysen riktar 

uppmärksamhet mot de motsättningar som finns i en problem representation, och synliggöra 

begränsningar i en problem representation (Bacchi, 2009, s. 13).  

5.Vilka effekter är producerade genom denna representation av problemet? 

I denna fråga görs antagandet att vissa problem representationer skapar svårigheter (skada), 

för vissa sociala grupper. Bacchi menar att vi måste ifrågasätta problematiseringen som ges, 

för att se var och hur den verkar för att gynna respektive skada andra (Bacchi, 2009, s.15). 

Därför är det viktigt att uppmärksamma de effekter som medföljer en problem representation. 

Målet med fråga fem är därmed att ”identifiera effekter av en problem representation så att de 

kritiskt kan granskas/bedömas” (Bacchi, 2009, s. 15). För att göra denna analys, kan man ta 

hjälpa av tre sammankopplande och överlappande effekter: diskursiva, subjektiva och levda. 

Diskursiva effekter hänvisar till hur sociala interventioner (lösningar) är avstängda eller 

begränsade på grund utav hur ett problem representeras. Vilket kan ha förödande effekter på 

människor. Om ett problem representeras på ett visst sätt och är skapade inom en given 

diskurs får det en effekt. Exempelvis kan det vara svårt att se problemet på ett annat sätt och 

begränsar därmed vilken social analys som kan göras (Bacchi, 2009, s. 16).  

Gällande subjektifiering, eller subjektiva effekter, så menar Bacchi att begreppet 

subjektifiering innebär att vi blir subjekt av en särskild typ. Delvis genom hur policys 

upprättar sociala relationer och hur vi positioneras inom dem (Bacchi, 2009, s. 16). Detta sker 

genom diskursen, och diskursen i sig gör vissa subjektspositioner tillgängliga och andra 

avstängda. När en viss position är antagen så leder det till att personen försöker att förstå sin 
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omvärld utifrån denna ståndpunkt. Samtidigt som hen är utsatt för diverse diskursen som i sin 

tur utgör positionens möjlighet. Den här processen är viktig att ta hänsyn till inom policys, 

eftersom att de ofta ställer olika grupper i motsatts till varandra (Bacchi, 2009, s. 16). 

Representationer av ett problem har ofta även inbyggda antaganden om vem som bär skulden 

och/eller ansvaret för ett givet problem. Därmed så är det viktigt att granska om denna 

skuld/ansvar är legitim, samt analysera vilka effekter denna tillskrivning har. Det kan göras 

genom att reflektera över hur människor blir sedda som ”problemet”: hur påverkar det 

individens syn på sig själv? (Bacchi, 2009, s. 17).  

Slutligen så menar Bacchi att det finns levda effekter. Levda effekter uppmärksammar den 

materiella påverkan som kan ske genom en problem representation. Det vill säga, hur ett 

problem representeras har faktiska konsekvenser på människors liv (Bacchi, 2009, s. 18). För 

att få en bättre förståelse för vad Bacchi menar så tar hon som exempel att vem som har 

tillgång till välfärdsbidrag av olika slag är beroende på vem individen är. Om individen 

har/får tillgång till dem har känslomässiga och materiella effekter för den individen (Bacchi, 

2009, s. 18).  

Likheter och skillnader mellan diskursanalys och WPR 

Baserat på det ovan nämnda, så kan man se att det finns både likheter och skillnader mellan 

diskursanalys och WPR. Den största likheten mellan metoderna är att båda fokuserar på 

underförstådda meningar som produceras inom text. Även så har båda fokus på hur diskurser 

är skapade inom strukturen dvs. hur texter är relaterade till normer och värderingar i 

samhället. Båda menar även att diskurser skapar människor, eller subjekt, men även relationen 

mellan dem. Där Bacchi däremot skiljer sig från diskursanalys, är hur hon fokuserar på 

problem representationer. Fokus är inte på problemet som framställs, utan hur 

representationen av problemet framställs. Samt även hur detta har effekter på subjektet. 

Bacchi lyfter även den politiska aspekten, vilket möjligen beror på att metoden fokuserar på 

just politiska dokument. WPR tydliggör även mer explicit att policys inte är en reaktion till ett 

redan existerande problem. Istället så skapar man ett problem genom hur man formulerar sig 

genom textproduktionen. Vilket i sin tur skapar en representation av ett problem, inte ett den 

slutliga sanningen/definitionen av ett problem.  

Data 

Datan som har valts ut för denna studie är Regeringens dokument ”Makt, mål och myndighet 

– feministisk politik för en jämställd framtid” (2016). I skrivelsen framlägger Regeringen 
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olika aspekter av deras jämställdhetsarbete. Exempelvis hur den jämställdhetspolitiska 

utvecklingen sett ut de senaste tio åren, presenterar en ny delmålsstruktur för jämställdhets-

politiken, redogör för sina avsikter att inrätta en jämnställdhetsmyndighet samt en nationell 

strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor (Regeringen, 2016, s.1). Dokumentet valdes 

som material för denna studie då antagandet gjordes att detta dokument kunde ge mig en bra 

förståelse för Regeringens syn på ekonomisk jämställdhet. Men även hur de avser att lösa 

problemet.  

 

Då fokus är på ekonomisk jämställdhet, så har jag valt ut de delar i dokumentet som är 

relaterade till ämnet. Det är områdena som heter ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning 

samt obetalt hem – och omsorgsarbete. De tre områdena beskrivs först utifrån vad jag har valt 

att kalla en ”problemformulering” där Regeringen visar på deras förståelse av hur den 

ekonomiska jämställdheten ser ut för närvarande genom användandet av statistik. Denna del 

ger mig en förståelse för hur Regeringen förstår problemet. Vidare beskrivs de tre delarna i 

relation till vilka mål som Regeringen vill uppnå gällande alla tre områdena, och slutligen så 

presenterar de vilka insatser/prioriteringar de kommer att göra/önskar att göra under sin 

Regeringens period. Valet av denna datan avgjordes baserat på att det var mest tydligt i 

materialet hur Regeringen både formar sin förståelse av problemet ekonomisk jämställdhet, 

men även hur de anser att de vill lösa problemet. Totalt är det valda delarna av dokumentet 37 

sidor, och det har varit mer än tillräckligt för att kunna ge en empirisk grund till min analys. 

Det enda negativa med materialet är att det fanns ett flertal upprepningar, samt att dokumentet 

många gånger inte vidareutvecklade sina antaganden.  

 

Genomförande 

Analysen inspirerades av WPR-analysens frågor 1, 2, 4 och 5. Frågorna 1,2 och 4 besvarades 

utifrån empirin på ett konkret sätt. Vad detta innebar var att jag använder dessa för att 

empiriskt granska mitt material, och komma fram till ett slags resultat. Baserat på dessa 

resultat kunde jag sedan under fråga 5 analytiskt och teoretiskt undersöka vilka effekter dessa 

empiriska resultat kan ge.  

 

Det första som gjordes innan analysen började var att läsa dokumentet ett flertal gånger, göra 

överstrykningar om vad som fångade min uppmärksamhet utan att värdera varför det gjorde 

det. Slutligen så plockades varje enskilt citat ut som var överstruket till ett tomt dokument. 

Om det var några citat som var alltför lika varandra så gjordes en övervägning om vilket av 
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dem som var mest användbart. Sedan börjades citaten färgkodas utifrån vad jag ansåg att de 

beskrev. Exempelvis så fick alla citat som ansågs behandla frågan om ”skillnader inom 

gruppen kvinnor” färgen lila. För att se hur kodningen gått till väga, se bilaga 1. Sedan gick 

jag vidare till att genomföra en väldigt detaljerad och noggrann WPR, med stort fokus på 

Bacchis version av diskursanalys. Detta gällde särskilt fråga två där Bacchi noterar att det kan 

vara användbart att grunda sin analys i binärer, kategorier och nyckelbegrepp. Vid den första 

analysen så gjordes detta, och byggde sedan vidare på frågan gällande binärer i fråga fyra. 

Slutsatsen av detta var att analysen upprepade sig alltför mycket, samt att det analytiska 

resonemanget gick i ”rundgång” utan att egentligen ge mig någon klarhet gällande studiens 

syfte. Istället så gick jag vidare till att mer inspireras av Bacchis frågor, och använda metoden 

som hjälpmedel för att granska mitt datan. På så vis kom jag fram till den nuvarande analysen. 

När jag gjorde detta så upplevde jag att analysen blev mer konkret och besvarande, samt gav 

mig en bra grund för den analytiska och teoretiska delen. Man kan säga att fråga 1,2 och 4 

hjälpte mig att ”bena ut” materialet, samt ge mig en förståelse för vad datan uttrycker. Fråga 

fem gav mig sedan en förståelse för vilka effekter den empiriska delen har, samt hur detta kan 

relateras till teoretiska resonemang.  

 

Etiska överväganden  

Etiska överväganden som har förts vid valet av denna studie har varit att behandla materialet 

som studeras med respekt. Överlag så kan inte Vetenskapsrådets fyra etiska krav appliceras på 

denna studie. Eftersom att den varken hanterar känslig information eller är i behov av att 

informera eller få ett tydligt samtycke till att studien genomförs. Därmed kommer dessa inte 

diskuteras närmare.  

 Materialet är ett offentligt material som kan användas och läsas av alla, vilket gör att mitt 

antagande är att upphovsmakarna själva var villig till att bli läst av andra. Dock så inser jag att 

upphovsmakarna möjligen inte var intresserad av att ha sin text analyserade utifrån vilken syn 

på kvinnlighet och manlighet som presenteras i texten. Denna vilja behandlar jag därmed med 

respekt. Därmed kommer jag inte att återge resultaten av denna studie som en reflektion av 

Regeringen eller individer i Regeringens syn på kön och etnicitet.  

 

Studien kommer att ha ett kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt. Förhållningssättet rotar 

sig i en stark ståndpunkt inom det feministiska, poststrukturalistiska och social 

konstruktivistiska fältets syn på kön och etnicitet. Slutsatser och resultat utifrån detta innebär 



17 
 

inte det att detta är en reflektion av Regeringens verkliga, sanna syn på kön och etnicitet. 

Utöver detta så är jag medveten om att Regeringen inte kan försvara sig direkt inför de 

analyser som görs, och därmed så kommer jag inte medvetet göra övertolkningar samt tolka in 

något som det egentligen inte finns belägg för. Men som redan noterats kan analysen 

uppfattas göra detta pga. sitt kritiska förhållningssätt gällande kön och etnicitet.  

Sociologiska och postkoloniala teorier 

Utöver den teoretiska grund som innefattas i en WPR-analys, kommer även teorier om genus 

och postkolonialismens syn på den andre att användas. Först presenteras teorier om genus, 

och sedan om etnicitet. Slutligen så görs även en motivering av valet av teorier, och dess 

relevans för studien.  

Genussystem, genuskontrakt och heteronormativitet 

Genussystem kan ses som en struktur som ordnar kön efter föreställningar och förväntningar. 

Denna ordning, eller system, har i sin tur kommit att bli basen för de sociala, ekonomiska och 

politiska ordningen (Hirdman, 2004, s. 116). Denna ordning vilar på två logiker: 

1. Dikotomin: isärhållandet mellan könen, det vill säga, manligt och kvinnligt ska inte 

beblandas. 

2. Hierarki: mannen är normen, därmed så är han även människan och utgör grunden för allt som 

anses vara normalt och allmängiltigt (Hirdman, 2004, s. 117).  

Genussystemet upprätthålls genom så kallade genuskontrakt. Dessa kontrakt är osynliga 

mellan könen, och sker på tre olika nivåer: kulturell överlagring, social integration och 

socialisering (Hirdman, 2004,s. 120). På den kulturella nivån verkar kontrakten genom 

föreställningar om hur relationen mellan könen man och kvinna bör vara. På den sociala nivån 

sker det genom mer konkreta kontrakt om könens interaktion – såsom arbetsfördelningen i 

hemmet. Den tredje nivån, socialiseringen, menar Hirdman kan liknas vid ett 

äktenskapskontrakt som upprätthåller hur könen ska förhålla sig till varandra (Hirdman, 2004, 

s. 120). Hirdman utifrån kontrakten att det finns väldigt tydliga föreställningar om könens 

interaktion med varandra, exempelvis inom kärlek, förförelse, vem som gör vad, vem som och 

hur man pratar med mera (Hirdman, 2004, s. 121). Genuskontrakten är även väldigt svåra att 

bryta. Detta då de går i generation, från mor till dotter, från far till son. Socialiseringen blir 

här tydlig. Då kontrakten ”ärvs” så sker detta genom inlärning från barndomen. Därmed lever 

det vidare i ett osynligt kontrakt som existerar mellan könen och upprättar förhållningsregler 

mellan den. Det som upprättar vad som är manligt respektive kvinnligt (Hirdman, 2004, s. 

119-121).  
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Det andra begreppet som används i relation till genus är heteronormativitet. Det görs eftersom 

att begreppet fångar in sexualitetens vikt i upprätthållandet av könsnormer. Vilket inte 

framkommer tydligt i Hirdmans teori. Heteronormativitet hänvisar till” de institutioner, lagar, 

strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som naturlig” 

(Ambjörnsson, 2006, s. 52). Med detta menas att ett heterosexuellt liv, baserat på en tydlig 

könsuppdelning, är det liv som anses vara mest eftersträvansvärt. Genom att tala om 

heteronormativitet så betonar man det normsystem som existerar. Det är inte sexuella 

handlingar som är intressant att undersöka. Istället så fokuserar man på de normer och 

handlingar som upprätthåller och reproducerar det heterosexuella livet som normalt, och allt 

annat som avvikande (Ambjörnsson, 2006, s. 52). 

Skapandet av ”tredjevärldenkvinnan” 

Mohanty menar att feministiska texter skapar en bild av ”tredjevärldenkvinnan” som ett 

enhetligt subjekt (Mohanty, 2014, s. 33). Texter har i sin tur diskursiva effekter. Detta då 

relationen mellan kvinnor som historiska subjekt och representationen av kvinnan som skapad 

av hegemoniska diskurser, inte är ett ”direkt identitetsförhållande”(Mohanty, 2014, s. 35). 

Istället så är relationen upprättad inom specifika kulturer. Därmed så utöver feministiska 

skrifter en ”diskursiv kolonialisering” av både de materiella och historiska olikheterna som 

finns hos kvinnor i den tredje världen (Mohanty, 2014, s. 35). Genom kolonialisering så 

produceras och representeras ett enhetligt subjekt för tredjevärldenkvinnan. Mohanty menar 

att detta subjekt är konstruerat inom den västerländska, humanistiska diskursen (2014, s. 35). 

Konstruktion bottnar i två problem. För det första så är det de västerländska feministernas 

anspråk på ”privilegier och etnocentrisk universalitet”. För det andra, så handlar det om den 

bristande förståelsen av hur västerländsk forskning inverkar på tredje världen. På så vis kan 

man säga att den västerländska forskningen inte kan se sina egna privilegier dvs. ”den 

västerländska forskningens globala hegemoni” (Mohanty, 2014, s.35-37).  

Mohanty motsäger sig antagandet om att man kan se kvinnor som ett analytiskt subjekt, och 

rama in denna grupp som homogen. Kvinnor kan inte ses som en homogen grupp och antas ha 

samma intressen oavsett klass, etnicitet osv. Detta då det antar att teorier om genus – och 

könsskillnader kan tillämpas universellt och tvärkulturellt. Det beror på att genom den 

västerländska blicken skapas en bild av den genomsnittliga tredjevärldenkvinnan. Hon lever 

ett förminskat liv baserat på hennes kön, det vill säga, hon är sexuellt kuvad. Då hon även hör 

hemma i den tredje världen så är hon okunnig, fattig, huslig och traditionsbunden (Mohanty, 
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2014, s. 37-38). Mohanty framhåller denna bild av tredjevärlden kvinnan i relation till den 

självrepresentation av den västerländska kvinnan som ”utbildad, modern, i kontroll över sin 

egen kropp och sexualitet samt fri att fatta egna beslut” (Mohanty, 2014, s. 38). Denna 

distinktion mellan tredjevärlden kvinnan och den västerländska kvinnan skapas en 

kolonialisering. Den västerländska kvinnan avbildas som det sanna, riktiga subjektet, och 

därmed blir tredjevärlden kvinnan det som avviker. Vilket leder till att tredjevärlden kvinnan 

förlorar sin position som en historisk och politisk aktör (Mohanty, 2014, s. 54-55).  

Motivering av teori 

Teorierna valdes ut efter att de första genomläsningarna av dokumentet och Bacchis metod 

gjorts. Hirdman ansågs vara det naturliga valet av teori eftersom att hon, likt Bacchi, 

fokuserar på begreppen dikotomi (binärer) och hierarki. Heteronormativitet ger sedan en 

djupare förståelse för hur kön och sexualitet samspelar för att upprätthålla en norm i 

samhället. Mohanty upplevdes som den mest lämpliga teorin eftersom att den på sätt och vis 

även fokuserar på dikotomier. Dock så är det i detta fall en dikotomi samt hierarki inom 

gruppen kvinnor, där deras etniska skillnad skapar ett isärhållande mellan dem. Baserat på de 

teorier som valts ut så finns det ett överensstämmande med metod, teori och vad som faktiskt 

kunde utrönas i analysmaterialet. 

Analys 

I denna del kommer analysen att börja. Här analyseras de fyra frågorna av Bacchi som har 

valts ut för denna studie. Först så försöker en förståelse av materialet nås genom att analysera 

fråga 1, 2 och 4. I dessa tre frågor så kommer inte teorier explicit att nämnas. Dock kan en 

möjligen se dess inverkan på det empiriska resonemanget. Slutligen så analyseras fråga fem 

utifrån vad de tidigare frågorna visats, samt att ett teoretiskt resonemang förs.  

1.Vad är problemet representerat att vara?  

Gällande den första frågan, så menar Bacchi att målet för den är att identifiera underförstådda 

problem representationer inom en policy. Detta görs för att få en förståelse för vad det 

egentliga problemet är. Denna fråga kan ses som ett klargörande. Genom att arbete baklänges 

med hjälp av texten så kan problem representationen nås (Bacchi, 2009, s. 2-3). Svaret på 

fråga ett är därmed väldigt enkel (straight forward) (Bacchi, 2009, s.55). Denna fråga är även 

relaterad till studiens första frågeställning: Hur representeras ekonomisk jämställdhet? 
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Den problematiska kvinnan 

Problemet som diskuteras i dokumentet är ekonomisk jämställdhet. Men vid en närmare 

analys ser man att ekonomisk jämställdhet inte är problemet, istället är det kvinnan som är 

problemet. Kvinnan framställs som problemet i texten genom att hon avviker från mannen på 

så vis att hon inte deltar på arbetsmarknaden i samma utsträckning som honom. Detta tar sig 

särskilt uttryck inom områdena deltidsarbete, föräldraledighet och sjukskrivning/sjukfrånvaro. 

Om man ser till det första området, deltidsarbete, så kan man se i citaten nedan att kvinnan 

representeras i det första citatet som den som hemarbetar mer, samt att i det andra citatet ser 

man att kvinnan deltidsarbetar mer än män inom alla näringsgrenar: 

Kvinnor och män arbetar i genomsnitt lika många timmar per dygn. Män ägnar dock mer tid åt 

förvärvsarbete medan kvinnor ägnar mer tid åt hemarbete. (Regeringen, 2016, s.19).  

 

Kvinnor deltidsarbetar oftare än män i samtliga näringsgrenar. Särskilt vanligt är det i 

kvinnodominerande branscher som offentliga välfärdstjänster och inom hotell – och 

restaurangnäringen. Deltidsarbete är vanligast bland kvinnor i arbetaryrken. (Regeringen, 2016,s. 

19) 

Vad som sker när kvinnan representeras som den som deltidsarbetar är att det skapas en 

skillnad mellan mannen och kvinnan. När dokumentet påpekar i det första citatet att kvinnan 

hemarbetar mer så syftar det implicit till att hon faktiskt inte deltar på arbetsmarknaden i 

samma omfattning som män. För att få en bättre förståelse för hur kvinnan skiljer sig från 

mannen kan man se till citat om föräldraledighet. Föräldraledighet benämns i dokumentet ofta 

som en orsak till kvinnors deltidsarbete, vilket man kan se i citaten som följer: 

En stor andel föräldrar, främst mammor, arbetar deltid då yngsta barnet är 1-2 år…När det yngsta 

barnet är 11-16 år arbetar fortfarande en stor andel av mammorna deltid. (Regeringen, 2016, s. 19).  

De främsta frånvaroanledningarna för kvinnor är föräldraledighet och sjukskrivning. Kvinnor med 

barn har kortare faktiskt arbetstid än kvinnor utan barn, medan mäns arbetstid inte påverkas av 

förekomsten av barn i samma utsträckning. (Regeringen, 2016, s.20). 

Anledningen till kvinnors deltidsarbete förklaras ovan främst som föräldraledighet men även 

att kvinnor på grund utav barn arbetar deltid, vilket hon även gör när barnen har nått tonåren. 

Representationen skapar därmed ytterligen en bild av att kvinnan inte deltar på 

arbetsmarknaden. Om man sedan ser noggrannare på det andra citatet, så menar man att 

kvinnor med barn har kortare arbetstid än kvinnor utan, och att mäns arbetstid knappt 

påverkas av barn. Lösningen på den ojämna fördelningen av föräldraledighet borde vara att 

män tar ut mer. Detta är dock inte vad som uttrycks. Istället menar Regeringen att ”en 

välutbyggd barn- och äldreomsorg, där bl.a. omsorg av barn erbjuds kvällar, nätter och helger 

främjar samtidigt kvinnors möjligheter till arbete och försörjning” (Regeringen, 2016, s.162). 
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Lösningen är alltså att andra människor än den som ses som fadersfigur ska ta hand om 

barnen, vilket gör att man tar bort ansvaret om barn från mannen.  

Som också står noterat i citatet ovan så anses sjukskrivningar vara en viktig anledning till 

varför kvinnor är frånvarande från arbetsmarknaden. Sjukskrivningar förklaras oftast utifrån 

skillnader mellan kvinnor och mäns jobb, vilket kan tydas i citatet nedan: 

Skillnaden i sjukfrånvaro mellan könen förklaras bl.a. av den könsuppdelade arbetsmarknaden. 

Kvinnor arbetar oftare än män i yrken och sektorer med upplevd sämre psykosocial arbetsmiljö. 

Kvinnor är överrepresenterade i vård – och omsorgsyrken där sjukfrånvaron är hög för båda 

kvinnor och män. (Regeringen, 2016,s.21). 

 

Ett delområde som regeringen tillmätt särskild betydelse är den psykosociala arbetsmiljön, särskilt 

i de kvinnodominerande sektorerna, eftersom organisatoriska eller sociala faktorer är den 

vanligaste orsaken till arbetssjukdom hos kvinnor. (Regeringen, 2016, s. 162) 

Kvinnan är alltså sjuk på grund utav att hon arbetar inom yrken som har en sämre upplevd 

arbetsmiljö. Lösningen på problemet ses i det andra citatet, dvs. att Regeringen anser att den 

psykosociala arbetsmiljön är ett viktigt område att ta hänsyn till eftersom att det är vad som 

gör kvinnor sjuka. Vad Regeringens faktiska lösning är, är dock aningen oklart då de skriver 

att ”arbetsmiljöverket har fått ett antal uppdrag…..där de ska utöka tillsyn av 

arbetstidsrelaterad arbetsmiljöproblematik” och ”kartlägga arbetsmiljöförhållandena i 

hushållsnära tjänster” (Regeringen, 2016, s. 163). Därmed så finns ingen exakt lösning på vad 

som ska göras, istället är det Arbetsmiljöverket som ska utföra vissa uppdrag, som dock inte 

verkar vara preciserade (möjligen att det står i något annat dokument). Representationen av 

kvinnan som uppstår är att hon inte deltar på arbetsmarknaden pga. sjukdom, och detta ska på 

något (oklart) vis lösas. Däremot gäller inte detsamma för mannen. Istället beskrivs han som 

att ”mäns generellt högre inkomst innebär att de förlorar mer inkomst vi sjukfrånvaro vilka 

ger starkare ekonomiska drivkrafter för dem att återgå i arbete”(Regeringen, 2016, s. 22). 

Mannen är därmed inte sjuk lika länge som kvinnan eftersom att han vill arbeta då han tjänar 

mer pengar.  

Citaten om deltidsarbete, föräldraledighet och sjukfrånvaro går väldigt mycket in i varandra. 

Därmed så kan man inte säga att det ena området är en viktigare förklaring än en annan. 

Istället så är det kvinnans frånvaro från arbetsmarknaden som gör att hon skiljer sig från 

mannen. Men varför är då kvinnans icke-deltagande på arbetsmarknaden problematisk? 

Svaret på frågan är lön och pengar. Kvinnans icke-deltagande på arbetsmarknaden kommer att 

påverka hennes löneutveckling. Detta skapar konsekvenser för hennes ekonomiska 

självständighet. Både under sitt förvärvsliv och under pensionstiden. Löneproblematiken är 

även det område som Regeringen riktar särskilda insatser mot för att öka kvinnors 
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ekonomiska självständighet. I det första citatet nedan så ser man en anledning till varför 

kvinnor förlorar pengar, de andra två citaten fokuserar på vilka lösningar/mål Regeringen har: 

Eftersom kvinnor tar ut fler föräldrapenningdagar än män, blir det sammantagna lönetappet större 

än för män….Kvinnor kommer sedan inte i kapp och lönegapet ökar över tid. (Regeringen, 

2016,s.30).  

 

Det bakomliggande skälet till skillnader i pension mellan kvinnor män är de skillnader som finns 

under förvärvslivet. Därför är det främst där förändringar behöver ske. (Regeringen, 2016,s.164) 

 

Regeringen anser att en viktig del i att nå målet om ekonomisk jämställdhet är att öka kvinnors 

arbetskraftsdeltagande och minska det ofrivilliga deltidsarbetet. Heltid ska vara norm på 

arbetsmarknaden, deltid en möjlighet. (Regeringen, 2016, s. 74) 

I det första citatet så ser vi att eftersom att kvinnor tar ut mer föräldrapenningdagar än män så 

uppstår ett lönetapp som kvinnor sedan inte kan arbeta ikapp. Detta leder sedan till att hennes 

pension inte blir tillräcklig, och hon kan därmed inte leva ett ekonomiskt tryggt och 

självständigt liv under pensionsåren. Kvinnan riskerar därför att bli beroende av staten under 

pensionsåren, då hon inte har råd med hyra, mat osv. Om man även ser till citatet i mitten så 

pekar det mot att förändring gällande arbetet måste förändras, eftersom det är där som 

problemet gällande ekonomisk självständighet ligger. Vidare så ser man även i det sista citatet 

att heltid ska vara norm – dvs. det mannen redan gör. Lösningen på den ekonomiska 

ojämställdheten är alltså att öka kvinnors sysselsättningsgrad. Vilket innebär att kvinnan 

måste arbeta mer för att hon ska bli ekonomiskt självständig, vilket implicit innebär att 

mannen redan är det.  

Regeringen lägger även fram bidrag som en lösning till problemet för den ekonomiska 

ojämställdheten. Bland annat så uttrycker de i relation till att kvinnor är den som främst har 

huvudansvaret för barn, att om de höjer bostadsbidraget så kan kvinnor bli mer ekonomiskt 

självständiga: 

Förslaget bedöms få positiva effekter på den ekonomiska jämställdheten då kvinnor till 

övervägande del är mottagare av bostadsbidrag och innebär därmed en förstärkning av kvinnors 

ekonomiska situation, vilket påverkar den ekonomiska jämställdheten positivt. (Regeringen, 

2016,s.166) 

Implicit så innebär detta att om man ger kvinnor bidrag, så blir de mer självständiga och kan 

ta hand om barnen. Bidraget kan dock ses som en förskjutning av ansvar, där mannen inte 

behöver ta ansvar för barnen. Lösningen på den ojämna fördelningen av omsorg av barn 

framställs inte som att män borde ta ett större ansvar för barnen. Både känslomässigt och 

ekonomiskt. Istället får kvinnan bidrag så att hon kan fortsätta vara kvinna och moder och 

därmed ta hand om barnen. Det viktiga att notera i lösningarna av ekonomisk jämställdhet 

som problem, är att åtgärder riktar sig mot kvinnor.  
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Slutligen, vad är då problemet representerat att vara? Kvinnan representeras som den som inte 

deltar på arbetsmarknaden i samma utsträckning som män. Detta då hon deltidsarbetar, är 

föräldraledig och sjukfrånvarande. Här uppstår det en skillnad mellan mannen och kvinnan. 

Lösningen på skillnaden är att kvinnan ska bli som mannen. Därmed så representeras kvinnan 

som problemet.  

2.Vilka förutsättningar ligger till grund för problemet? 

Som konkluderades i föregående fråga, så är problem representationen kvinnor. Därför är det 

viktigt i denna fråga att undersöka vilka antaganden och förutsättningar som ligger till grund 

för representationen. Därmed så studeras de kulturella värderingarna (normer) som ligger till 

grund för representationen. För att få en förståelse för vilka antaganden och förutsättningar 

som finns om könen, kommer analysen att se närmare på hur kvinnor och män representeras i 

dokumentet. Denna fråga är relaterad till studiens andra frågeställning: Vilka 

subjektspositioner konstrueras utifrån problemrepresentationen? 

Mannen och kvinnan – det fria valet 

Relationen mellan mannen och kvinnan tar sig uttryck på olika sätt genomgående i 

dokumentet. I fråga ett var slutsatsen att kvinnan representerades som problemet eftersom att 

hon inte deltog på arbetsmarknaden i samma utsträckning som män. Detta är även en 

beskrivning av kvinnan som avvikande och annorlunda från mannen. Avvikelse mellan de 

binära könen förväntas däremot vila på ett aktivt, fritt val som de gör. Det fria valet uttrycks 

tydligast i frågan om utbildning, och hur män och kvinnors utbildningsval är könade. I texten 

så uttrycks det fria valet, dock könade, i dokumentet på följande vis: 

…förklaringen till den könsuppdelade arbetsmarknaden är de utbildningsval som kvinnor 

respektive män gör. Utbildningsvalen påverkas i stor utsträckning de yrken som kvinnor och män 

har, samt deras möjlighet till högre befattningar. (Regeringen, 2016, s. 21) 

 

Den vanligaste inriktningen för kvinnor var dock hälso – och sjukvård samt social omsorg, med 

drygt 80 procent kvinnor och knappt 20 procent män.  (Regeringen, 2016, s.27) 

Det första citatet fokuserar på kvinnor och mäns studieval, och att detta i sin tur både 

reproducerar en könsuppdelad arbetsmarknad samt påverkar vilka befattningar som de 

kommer att få i samhället. Det andra citatet användes här för att poängtera att de könade valen 

är baserade på traditionella könade arbeten, där 80% av kvinnorna väljer utbildningar inom 

vård – och omsorg. Om man däremot ser till det första citaten som formuleras det som ett val, 

vilket vilar på antagandet om det fira valet. Dock så reproducerar dessa val en könssegregerad 

arbetsmarknad. I sin tur reproduceras könade positioner i samhället där män kommer att 
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återfinnas i högre befattningar i samhället, vilket även medföljer en högre lön. Kvinnor 

kommer dock återfinnas i låga befattningar med sämre löner. Det fria valet vilar på vad 

Bacchi kallar kulturella värderingar. Här gäller det kulturella värderingar om kön. 

Dokumentets inramning av studievalen som fria men reproducerande av en könssegregerad 

arbetsmarknad, vilar på kulturella värderingar om könens lämplighet gällande yrken och 

position i samhället. Kvinnan lämpar sig för vård och omsorg eftersom att hon antas vara 

vårdande, altruistisk osv. Mannen å andra sidan förväntas vara den inkomstbringande, och 

därmed drivs han till högre befattningar eftersom de kommer att generera en högre lön. 

Genom denna representation så skapas ett antagande om att könen är olika. Kvinnor och män 

väljer vissa utbildningar baserat på deras kön trots att möjligheterna idag finns för att könen 

kan välja vilka utbildningar som helst.  

För att få en djupare förståelse för hur kvinnor och män antas göra fria val, men även att 

besluten är aktiva och förhandlade, så kan man se till citat som relaterar till obetalt hem – och 

omsorgsarbete. De två citaten som följer nedan fokuserar i det första på könets och 

inkomstens roll för uttag av föräldraledighet, medan de andra fokuserar på könens 

beslutsfattande gällande betalt och obetalt arbete:  

Även i de fall där kvinnan har en högre inkomst (i ett heterosexuellt par) än mannen är det 

betydligt vanligare att kvinnan tar ut en längre föräldraledighet än mannen (i 72 procent av fallen). 

”….Slutsatsen som kan dras från detta är att kön är den enskilt viktigaste förklaringen till hur 

föräldrar fördelar föräldrapenningdagarna mellan sig. (Regeringen, 2016, s. 30).  

 

Kvinnors och mäns beslut om hur mycket de ska ägna sig åt betalt respektive obetalt arbete 

påverkas av en rad faktorer, inte minst de villkor som en könsuppdelad arbetsmarknad innebär när 

det gäller löner, arbetstider och arbetsmiljöförhållanden. Det går inte heller att underskatta 

betydelsen av hur traditionella könsnormer, förväntningar och kultur på arbetsplatser, hos 

arbetsgivare och kollegor samspelar med egna förväntningar och könsnormer hos familj och 

vänner. Mycket pekar på att privatekonomiska skäl långt ifrån alltid är den faktiska orsaken. 

(Regeringen, 2016, s. 170) 

För att börja med det första citatet så påpekar det relationen mellan kön, inkomst och 

föräldraledighet. Slutsatsen som dras är att kön är den viktigaste förklaring till varför föräldrar 

fördelar föräldraledigheten på det sätt som de gör dvs. kvinnan tar ut mer. Ordet ”fördelar” 

har ett inneboende antagandet om att könen förhandlar fram ett beslut. Det andra citatet 

fokuserar även det på beslutsfattande, dock gällande hur mycket respektive partner ska ägna 

sig åt betalt och obetalt arbete. Det som är intressant är att detta citat noterar att könen kan 

påverkas av andra faktorer än privatekonomiska när det kommer till fördelningen av arbete. 

Mest intressant är att de nämner traditionella könsnormer, och att dokumentet därmed 

erkänner att det finns en slags struktur som påverkar könens i deras handlande. 
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Vad som dock är aningen problematiskt gällande båda citaten är antagandet om att besluten är 

framförhandlande, aktiva, medvetna beslut. Vilket i sin tur vilar på antagandet om den fria, 

autonoma individen. Den kulturella synen på individen som en (västerländsk) fri, tänkande 

och rationell varelse blir synligt i dokumentet i citaten som nämnts i analysen. Då de flesta 

antar att människor kan, i alla lägen, förhandla och kritiskt överväga sina beslut innan de tas. 

Däremot så tar inte dokumentet hänsyn till att kön är något som görs, både aktivt och passivt 

för komma undan ”så lätt som möjligt”, samt undvika konflikter. Därmed är det inte ett fritt 

val som könen gör, utan valen baseras omedvetet på de förväntningar som könen har på sig. 

Baserat på detta så reproduceras en könsmaktsordning i dokumentet.  

Slutligen så grundas allt detta på en konceptuell logik. Konceptuell logik hänvisar till hur 

meningar och betydelser för en problem representation gör representationen sammanhängande 

eller vettig. Slutsatsen från fråga ett, om att kvinnor representerades som problemet, görs i 

denna analys förståelig. Då logiken, förutsättningarna och antaganden om kvinnor och män 

vilar på att de antas göra fria, aktiva, framförhandlade val som råkar falla inom ramen för 

traditionella könsnormer.  

Kvinnan och etniciteten 

Förutom relation mellan man och kvinna, så finns det även en relation eller en slags skillnad 

inom kvinnor som grupp. Det som skiljer gruppen åt är etnicitet. Varför det är viktigt att ta 

hänsyn till denna skiljelinje är att kvinnor överlag ses som en homogen grupp i dokumentet, 

men vid några tillfällen så lyfts en specifik grupp kvinnor ut och ses som en större orsak till 

den ekonomiska ojämställdheten. I de citat som följer nedan så syns det hur det skapas en 

skillnad inom gruppen kvinnor relaterat till etnicitet och arbetsdeltagande. I det första citatet 

förklaras orsaken till den ekonomiska ojämställdheten vara att utrikes födda kvinnor inte 

deltar på arbetsmarknaden eller arbetsförberedande program. I det andra citatet är orsaken till 

icke-deltagande på arbetsmarknaden att utomeuropeiskt födda kvinnor hemarbetar. 

Representationen av kvinnor skapar därmed en klyfta, där utrikes födda kvinnor ställs i 

kontrast gentemot inrikesfödda kvinnor. Detta uttrycks som följer:  

En viktig förklaring till den totala skillnaden i arbetskraftsdeltagande mellan kvinnor och män är 

ett lågt arbetskraftsdeltagande bland utrikes födda kvinnor, särskilt utomeuropeiskt födda kvinnor” 

(Regeringen, 2016, s.17)…Nyanlända kvinnor är också generellt underrepresenterade i 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser. (Regeringen, 2016, s. 162). 

  

Av utomeuropeiskt födda kvinnor utanför arbetskraften uppger 20 procent att de står utanför 

arbetsmarknaden på grund av hemarbete. Endast 5 procent av inrikes födda kvinnor utanför 

arbetskraften uppger detsamma. (Regeringen, 2016, s.18) 
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Klyfta inom gruppen kvinnor vilar på antagandet om etnocentrism, vilket innebär att man 

tillskriver sin egna etniska tillhörighet större värde än andra. Denna kulturella och etniska 

värdering vilar på ett antagande om att i detta fall Sverige, alternativt västvärlden, gör rätt och 

alla andra gör fel. Dokumentet antar därmed en (omedveten) position där man anser att 

Sverige har mer ”korrekta” värderingar gällande synen på vem, vad och hur man ska arbeta. 

Förutsättningen för att denna representation av problemet ska komma till uttryck förutsätter 

ett vi och dem tänk, dvs. en konceptuell logik där man värderar en kultur och etnicitet mer än 

en annan. Därmed så skapar citaten ovan en representation av etnocentrism där vissa kvinnor 

blir de som gör fel, och att man därmed måste lära dem att göra rätt.  

4.Vad är begränsat och tystat i representationen? 

Fokus är i denna del i analysen på vad det är som misslyckas att bli problematiserat, samt 

vilka begränsningar som finns i problem representationen. Utöver detta så undersöks vilka 

tystnader, spänningar och motsättningar som finns i problem representationen. Fokus kommer 

att vara på de faktiska subjektspositioner som görs möjliga genom problem representationen, 

samt hur dessa positioner värderas olika. Slutligen så är även denna fråge relaterad till 

studiens sista frågeställning: Hur är dessa subjektspositioner begränsande, alternativt 

frigörande? 

Mannen och kvinnan 

I de föregående frågorna så representerades kvinnan som problemet i den första frågan, och i 

den andra frågan kom det fram att könens val, särskilt kvinnans val, är baserat på antagandet 

om ett fritt val. I denna fråga ska man däremot visa på tystnader och vad som begränsas 

genom denna representation av problemet. Ett tillvägagångssätt som Regeringen tänker 

använda sig av för att jämna ut den ekonomiska ojämställdheten i samhället, samt öka 

kvinnors ekonomiska jämställdhet, är genom att höja underhållstödet. Nedan så följer två 

exempel på hur detta tar sig uttryck i texten: 

Ensamstående kvinnor med barn har den lägsta disponibla inkomsten jämfört med andra 

familjetyper. Därför innebär en förstärkning av dessa stöd ökade inkomster särskilt för gruppen 

ensamstående kvinnor med barn. (Regeringen, 2016, s.165) 

 

Höjningen innebär en ekonomisk förbättring för boföräldern som är mottagare av underhållsstöd. 

Boföräldern inom underhållsstödssystemet består, som nämnts ovan, av 87 procent kvinnor. 

Förslaget har därmed en positiv effekt på den ekonomiska jämställdheten. (Regeringen, 2016, s. 

165) 

I citaten ovan så visar man först på att ensamstående kvinnor med barn har den lägsta 

inkomsten av alla familjetyper. Lösningen på problemet är därmed att öka underhållsstödet, 
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då den skulle ha positiva effekter på den ekonomiska jämställdheten. Tystnaden som uppstår i 

denna diskurs handlar om faderns frånvaro, vilket är den grundläggande anledningen till att 

dessa bidrag behövs. Då Regeringen fokuserar på att göra mamman så ekonomiskt 

självständig som möjligt, så tar man bort det ansvar som pappan har för barnen. Det leder i sin 

tur till att fadern inte behöver ta hand om barnen, eftersom kvinnan får bidrag för att hon gör 

det. Allt detta resulterar i att mamman/kvinnan låses fast vid sin subjektsposition som kvinna 

och mamma, samtidigt som mannen blir man och den frånvarande fadern.   

Dokumentet fokuserar genomgående på hur kvinna avviker från en manlig norm gällande 

arbete, dock så innefattar denna representation en tystnad: varför arbetar kvinnan deltid, är 

föräldraledig osv? Tystnaden uppstår eftersom att både fadern och mannen är frånvarande i 

diskursen om ekonomisk jämställdhet. Hans frånvaro uppstår i att han inte förväntas ta hand 

om barnen, arbeta mindre, ta hand om det obetalda hushållsarbetet osv. Effekten av detta blir 

att kvinnans ekonomiska självständighet påverkas negativt, då hon måste arbeta mindre för att 

kunna ta hand om barnen och hushållsarbetet – vilket också gör kvinnan frånvarande från 

betalt arbete (istället får hon dock bidrag i form av underhållsstöd och bostadsbidrag för att 

klara sig ekonomiskt). Dock så finns det några passager i dokumentet som nämner mannen 

explicit. I de två följande citaten nedan, så menar Regeringen i det första att män behöver ta 

ett större ansvar för hem – och omsorgsarbetet och i det andra noterar dokumentet att 

föräldraledighet har positiva effekter i mäns liv:  

Regeringen anser att en stark välfärd är viktig för att fler kvinnor ska kunna arbeta betalt och vara 

ekonomiskt självständiga, men män behöver också ta ett större ansvar för det obetalda hem– och 

omsorgsarbetet. (Regeringen, 2016. s. 170) 

Ett jämnare uttag av föräldrapenningen skulle inte enbart gynna kvinnor, utan även män. Mycket 

tyder på att föräldraledighet har positiva effekter i mäns liv. Det förstärker kontakten mellan 

pappor och deras barn genom livet och särskilt efter en eventuell separation. (Regeringen, 2016, s. 

171).  

Det första citatet är det enda citaten i den delen av dokumentet som är utvalt för studien där 

det explicit uttrycks att män behöver arbete mer obetalt för att kvinnor ska kunna arbeta betalt 

och vara ekonomiskt självständiga. Däremot så uppstår en tystnad här eftersom att citatet inte 

säger något om varför det är så att kvinnor inte kan arbeta i den utsträckning som de kanske 

vill. Vilket beror på att mannen måste börja ta ett större ansvar för barnen och hushållet. 

 I det andra citatet så visar det på att ett jämnare uttag av föräldraledigheten skulle gynna män 

på så vis att de skulle få en närmare relation med sina barn. Det positiva med att män är mer 

delaktigt i omsorgen av barn är vad som påpekas. Även då män skulle kunna ses i negativa 

termer gällande föräldraledighet så skriver man istället att: ”pappor med låg eller ingen 
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inkomst, eller med svag anknytning till arbetsmarknaden, tenderar att ta ut minst, om alls 

någon, föräldrapenning”(Regeringen, 2016, s. 30). Så även om det uttrycks att män faktiskt, 

med en viss klasstillhörighet, tar ut minst föräldraledighet vilket implicit innebär att kvinnan 

tar ut mer, så representeras detta inte som ett problem. Baserat på detta så skapas två 

tystnader: mannens frånvaro från diskursen om ekonomisk jämställdhet samt en tystnad över 

varför kvinnor dubbelarbetar. 

Vid en enstaka passage däremot så diskuteras ekonomisk jämställdhet i relation till att könen 

behöver ta samma ansvar för hemarbetet. I det första citatet nedan så menar dokumentet att 

man ska kunna förena arbete med familj. Men i nästa rad så noterar de att kvinnor ägnar sig 

mer åt hemarbete och barn, medan män ägnar större delen av sin tid åt betalt arbete. I det 

andra citatet så menar man på att könen ska ta samma ansvar för hemarbetet och omsorgen, 

både på individuell- och strukturell nivå. Citaten lyder som följer: 

Möjligheten att förena betalt arbete med att ha en familj och vårda relationer med närstående är en 

central del i svensk jämställdhetspolitik. Det obetalda hemarbetet och omsorgen om barn och äldre 

bärs till en större del av kvinnor, medan män ägnar en större del av sin tid åt betalt arbete. 

(Regeringen, 2016, s.29).  

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbete och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika 

villkor. Målet omfattar inte endast fördelningen av obetalt arbete inom ett heterosexuellt par i ett 

hushåll, utan avser fördelningen mellan kvinnor och män av obetalt arbete på samhällsnivå. 

(Regeringen, 2016, s.79) 

Det som sker i dessa två citatet är att det uppstår en motstridighet i diskursen. Det sker genom 

att först notera att könen gör olika saker utan att poängtera tystnaden som uppstår: att kvinnor 

arbetar betalt men hemarbetar också. I det andra citatet så noterar man att könen ska ta samma 

ansvar för hemarbetet, men samtidigt så låser man fast könen i en heteronormativ kontext 

genom att säga att fördelningen inte bara handlar om heterosexuella par i ett hushåll, utan 

även på samhällsnivå. Det är två saker som sker här: i det första citatet så särhåller man könen 

genom att benämna att de gör olika saker utan att problematisera det. I det andra citatet så 

försöker man att luckra upp isärhållningen genom att säga att båda könen borde ta samma 

ansvar för hemmet. När man däremot i nästa mening noterar heterosexuella par, så låser man 

fast könen igen eftersom att män och kvinnor antas ha en heterosexuell relation med/till 

varandra. Den största tystnaden som uppstår är den gällande binära kön och heterosexualitet. 

Könen förväntas vara binära, inte trans, hen, gender-fluid, icke-binär osv. De binära könen 

förväntas inte heller ha någon annan sexualitet än heterosexualitet eftersom att den 

ekonomiska jämställdheten, implicit, är endast till för kvinnor och män inom en heterosexuell 

kontext. Därmed så exkluderas andra subjektspositioner som inte överensstämmer med en 

binär könsuppfattning och heterosexuell sexualitet. Man kan säga att deras existens tystnas. 
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Etnicitet 

Tystnader och begräsningar gällande kvinnor och etnicitet baseras främst på antagandet om 

att icke-västerländska kvinnor inte arbetar, vilket kan ses i följande citat: 

Arbetsförmedlingen har även fått ett nytt uppdrag om att minska arbetslösheten bland utrikes 

födda kvinnor. (Regeringen, 2016, s.163) 

 

En annan förklaring till utomeuropeiskt födda kvinnors lägre arbetskraftsdeltagande kan vara att 

kvinnor som nyligen har invandrat till Sverige inte tar del av arbetskraftsförberedande insatser och 

eller arbetsmarknadspolitiska program. (Regeringen, 2016, s. 18). 

Vad dessa två citat visar på är att utrikes födda kvinnor inte arbetar, samt att Arbets-

förmedlingen får ett nytt uppdrag med särskilt fokus på minska arbetslösheten bland dessa 

kvinnor. I det andra citatet så framkommer även att utomeuropiskt födda kvinnor inte deltar i 

åtgärder för att få ett arbete. Genom att representerar en liten och specifik grupp kvinnor som 

särskilt ansvarig för att kvinnor som grupp inte arbetar tillräckligt mycket är problematiskt 

eftersom att man skapar en slags ”syndabock”. Representationen som ”syndabock” är inte 

särskilt rättvis eftersom att representation av problemet både skapar tystnader och 

begränsningar. Gällande tystnad så uppstår den främst genom att representationen av utrikes 

födda kvinnor som icke-arbetande tystar det faktum att väldigt många av dessa kvinnor 

faktiskt arbetar, är professionella och arbetar hårt både på arbetet men för att faktiskt få ett 

jobb. Den del av utrikesfödda kvinnor som faktiskt under långa perioder inte arbetar är väldigt 

liten. Men genom representationen så reproduceras bilden av ”invandrare” som 

”bidragstagare”. Att dem flyttar till Sverige för att få ta emot bidrag och antas leva något slags 

lyxliv på alla de bidrag de tar emot. Denna bild är inte sann, men de som redan har åsikter 

som dras åt det rasistiska får mer belägg för redan snedvridna åsikter och 

verklighetsuppfattningar.  

Slutligen så skapar även denna representation av problemet ett enhetligt subjekt för utrikes 

födda kvinnor. Alla dessa kvinnor ses som icke-arbetande och behöver särskilda insatser från 

Arbetsförmedlingens sida så att de börjar att arbete. Detta enhetliga subjekt blir sedan 

gällande för alla utrikes födda kvinnor, och det låser fast dem i ett subjekt som inte är 

representativt för en sådan bred grupp. Representationen tar inte heller hänsyn till etniska, 

kulturella och intersektionella skillnader mellan gruppen. Det skapas även ett enhetligt subjekt 

för den svenska kvinnan som baseras på att hon arbetar, och gör rätt för sig i relation till 

utrikes födda kvinnor.  
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Fråga 5: Vilka effekter är producerade genom denna representation av problemet? 

Den sista frågan för analysen berör vilka effekter som problem representationen får. Analysen 

utgår från tre olika effekter: diskursiva, subjektiva och levda. Diskursiva effekter betyder hur 

en representation av problemet begränsar och stänger av vissa sociala interventioner, dvs. hur 

man talar om ett problem. Detta kan i sin tur skapa förödande konsekvenser för människor. 

Subjektiva effekter handlar om hur policys genom sociala relationer skapar ett särskilt 

subjekt. Detta sker genom diskursen, och diskursen öppnar upp för visa subjektspositioner 

och stänger av andra. Slutligen så handlar levda effekter om den faktiskt materiella påverkan 

på individers liv.  

Diskursiva, subjektiva och levda effekter: kön 

I dokumentet så representeras kvinnan som avvikande, men då mannen är frånvarande från 

diskursen om ekonomisk jämställdhet så skapas det en hierarki där mannen antar en position 

som norm (Hirdman, 2004, s.117). Det såg i dokumentet då kvinnan representerades som 

problemet i fråga ett genom att hon inte deltog på arbetsmarknaden. I fråga två så gjordes 

denna representation förståelig genom ett antagande om att könen gör fria val, som råkar 

reproducera en könssegregerad arbetsmarknad. Baserat på denna representation av kvinnan så 

reproduceras ett genussystem, en hierarki där mannen är överordnad (Hirdman, 2004, s. 117). 

I den empiriska delen framkom det tydligt att manlighetens norm verkade genomgående i 

diskursen om ekonomisk jämställdhet. Kvinnan förväntades att bli som mannen gällande 

arbete och vilket arbete som utfördes. Genussystemet verkar även i dokumentet på så vis att 

mannen och kvinnan förväntas vara olika, vilket kan ses i följande citat:  

Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att både kvinnors och mäns fulla potential 

tillvaratas och främjas. (Regeringen, 2016, s.16) 

 

För att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga regioner måste både kvinnors och mäns kunskaper 

och idéer tas till vara. (Regeringen, 2016, s.166) 

Genom att framställa män och kvinnor som att de innehar olika potentialer och kunskaper så 

skapas det en dikotomi mellan män och kvinnor. Dikotomin är en form av isärhållning som 

håller könen skilda från varandra, och ser till att könen inte beblandas (Hirdman, 2004, s. 

117). Genom representationen verkar kvinnan och mannen ha en inneboende, själsliga 

(biologiska) olikheter, en slags essens som gör dem olika. Dessa olikheter kan ses som att 

könen kompletterar varandra, att de lever i ett samspel med varandra. Vilket kan kallas 

symbios. Symbiosen är en form av genuskontrakt mellan könen, där man upprättar ett osynligt 

kontrakt mellan dem (Hirdman, 2004, s.117-118).  Genuskontrakt spaltar sedan upp hur 
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könen ska agera mot varandra för att upprätthålla hierarkin och dikotomin. Genuskontrakten 

är även så starkt förankrade i könen eftersom att de ärvs mellan generationerna, vilket 

förklarar varför könssegregeringen på  exempelvis arbetsmarknaden och fördelningen av 

hem- och omsorgsarbetet reproduceras (Hirdman, 2004, s.117-118). Symbiosen är även ett 

uttryck för hur heteronormativitet reproduceras genom text. Heteronormativitet beskrivs som 

en slags institution, lag och struktur som upprätthåller heterosexualitet som naturligt, samt 

innefattar en tydlig könsuppdelning, dvs. ett normsystem (Ambjörnsson, 2006, s. 52.). 

Heteronormativitet reproduceras genom ett benämna könen som man eller kvinna, samt 

relatera mannen och kvinnan till varandra som om de vore i en relation till varandra. Ett 

exempel på detta är när de talar om föräldraledighet och ämnet verkar bara beröra 

heterosexuella par eftersom att de enbart noterar att kvinnor tar ut mer än män. De säger 

ingenting om att samkönade par möjligen fördelar på annat sätt. 

Som effekt så begränsas problem representationen till att endast innefatta binära kön i en 

heterosexuell relation. Ekonomisk jämställdhet begränsas diskursivt till att enbart 

representerar en strukturellt normativ diskurs rörande kön och sexualitet. Därmed så skapas 

även subjektiva effekter då endast subjekten hetero-man och hetero-kvinna kan antas för att 

platsa i diskursen. Inom denna uppdelning av subjekt så finns det också en skuldbärare till 

problemet, och det är kvinnan i sig eftersom kvinnan är den som inte deltar på 

arbetsmarknaden. Däremot så uppstår det en antagonism i hetero-kvinnans subjektsposition. 

Genom att kvinnan å ena sidan förväntas arbeta i samma utsträckning som män, men 

samtidigt så antas kvinnan ha andra idéer, kunskaper och potentialer än mannen så uppstår det 

en konflikt i själva subjektspositionen. Detta då hon både ska bli som mannen, men ändå inte 

vara lik honom. Det sker därmed en konflikt och förvirring i kvinnans subjekt, som antagligen 

leder till att hon dubbelarbetar i den utsträckning som hon gör. Det vill säga, hon arbetar 

betalt så mycket hon har förmåga till för att även kunna ta hand om det obetalda hem– och 

omsorgsarbetet. Dubbelarbetet kan antas bero på denna subjektskonflikt, eftersom att kvinna 

både ska vara den goda modern men samtidigt den som verkar för jämställdhet, vilket är två 

subjektspositioner som för närvarande inte kan samexisterar då de innefattar olika normer och 

förväntningar. Konflikten spiller även över på genussystemet. Då kvinnans subjektsposition 

innehåller en konflikt, så skaps det slitningar i genussystemets två logiker: hierarki och 

dikotomi som försöker att upprätthålla systemets giltighet (Hirdman, 2004, s. 117). Konflikten 

i genussystemet uppstår pga. förändringar i genuskontraktet. Särskilt på den sociala nivån, 

vilket är där konflikten uppstår. Den sociala nivån innefattar hur könen ska interagera med 
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varandra, exempelvis arbetsfördelningen (Hirdman, 2004, s.120). Könens interaktion 

förändras då kvinnor antas i dokumentet behöva nå upp till högre positioner i samhället, vilket 

leder till att kvinnor kan ha samma position som män.  

Som tidigare nämndes så antas en binär könsuppfattning och ett heteronormativt tänkande. 

Detta leder även till andra diskursiva och subjektiva effekter. För att belysa det kan man i 

följande citat se hur Regeringen vill motverka stereotypa könsuppfattningar:  

En feministisk utbildningspolitik ska ge förutsättningar för alla barn, unga och vuxna att pröva och 

utveckla sina förmågor och sina intressen utan att begränsas av stereotypa könsnormer. 

(Regeringen, 2016, s.168) 

 

Att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller 

personlig utveckling handlar om jämställda förutsättningar att utveckla intressen, ambitioner och 

att nå sin fulla potential utan att hindras av strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar 

utifrån kön. (Regeringen, 2016, s.78).  

I det första citatet beskrivs att människor ska kunna utveckla sina förmågor och intressen utan 

att begränsas av könsnormer. Formuleringen öppnar upp både en diskursiv möjlighet men 

skapar även en subjektsposition, som sträcker sig utanför det binära könstänkandet. Citatet 

öppnar upp för en diskurs och subjekt som innefattar kön såsom hen, transsexuell, gender-

fluid osv. Dock så benämns könsnormer på andra ställen i dokumentet som det görs i det 

andra citatet. Där benämns det som att kvinnor, män, flickor och pojkar ska kunna utvecklas 

utan att begränsas av könsnormer. Här stängs därmed den diskursiva och subjektiva 

möjligheten för att inkludera andra könsidentiteter/icke-identiteter i diskursen om ekonomisk 

jämställdhet. Istället så framställs det som att könsnormer är något som kan överskridas – men 

fortfarande ska det benämnas som man eller kvinna. Därmed skapas en form av återinförande 

av både genussystemet och heteronormativiteten när detta sker. Både genussystemets och 

heteronormativitetens verkan inom diskursen om ekonomisk jämställdhet är viktiga att ta 

hänsyn till eftersom att de begränsar hur problemet kan ses och representeras.  

Det som även är diskursivt och subjektivt avstängt är frågan om andra sexualiteter än hetero. I 

citaten ovan så talas det bara om könsnormer, men ingenting om sexualitetsnormer. I fråga 

fyra så nämndes även detta citat: 

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbete och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika 

villkor. Målet omfattar inte endast fördelningen av obetalt arbete inom ett heterosexuellt par i ett 

hushåll, utan avser fördelningen mellan kvinnor och män av obetalt arbete på samhällsnivå. 

(Regeringen, 2016, s.79) 

I detta citat så uttrycks explicit heterosexualitet, och därmed så skaps en diskursiv och 

subjektiv avsaknad av andra sexualiteter inom ramen för ekonomisk jämställdhet. Citaten 

verkar även uttrycka att heterosexualiteten sträcker sig utanför hushållet eftersom att obetalt 
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arbete inte endast syftar till ett heterosexuellt par i ett hushåll, utan män och kvinnor på 

samhällsnivå. Uttrycket kan tolkas på olika vis, men här verkar det innebära att mannen och 

kvinna fortfarande relateras till varandra ur en heteronormativ kontext även på samhällsnivå. 

Därmed så verkar heteronormativiteten inom dokumentet som den mekanism som exkluderar 

andra sexualiteter. Det här är också ett tydligt exempel på hur heteronormativitet agerar som 

en slags struktur och institution som näst intill är helt osynlig tills vi granskar den närmare 

(Ambjörnsson, 2006, s.52). På sätt och vis kan man även säga att genussystemet, i 

kombination med heteronormativiteten, verkar exkluderande gentemot icke-heterosexualiteter 

genom att upprätthålla heterosexualitet som normen men även de binära könen som normen. 

Begränsningen kan möjligen ses som legitim på en individnivå. Som exempel kan man ta 

samkönade par med barn. Dessa par kan antas ha andra upplevelser av fördelningen av 

föräldraledigheten än heterosexuella par. Detta då normativa förväntningar på föräldraskapet 

är olika för olika familjekonstellationer. Däremot på strukturell nivå är alla, oavsett sexualitet, 

påverkade av hur den ekonomiska jämställdhetspolitiken formuleras.  

Baserat på det som nämnts ovan uppstår levde effekter både på individ- och struktur nivå. På 

individnivå skapas en exkludering av enskilda personer som faller utanför ramen för 

representationen av ekonomisk jämställdhet. På individuell nivå kan effekterna främst kännas 

av på den grupp av kvinnor som diskuteras mest i dokumentet dvs. binära, hetero-kvinnor. Då 

de förväntas arbeta mer, utan att någon lösning ges på vem som exempelvis ska ta hand om 

barnen. Kvinnor låses samtidigt fast i deras roll som kvinna/moder eftersom att det finns 

ekonomiska bidrag som ska hjälpa dem vara ekonomiskt självständiga mammor.  

På strukturell nivå uppstår levda effekter genom att de som inte nämns i dokumentet 

exkluderas, och deras existens inom den ekonomiska jämställdheten (ex arbete) raderas. 

Dessa grupper är exempelvis icke-binära, icke-hetero, personer med funktionsvariationer. 

Exkluderingen ur debatten skapar därmed en diskriminering och ett osynliggörande.  

Diskursiva, subjektiva och levda effekter: etnicitet 

Skillnader inom gruppen kvinnor baserades på kvinnors etnicitet. Samt att kvinnor som 

definierades som utrikes födda alternativt icke-europeiska ansågs arbeta mindre än 

inrikesfödda kvinnor. I fråga två syntes det att dokumentet hade en etnocentrisk syn, eftersom 

att texten ställde två kvinnogrupper gentemot varandra. Därmed skapades en slags skiljelinje 

mellan dem. Etnocentrismen vilade på antagandet om att Sverige/västvärlden anser sig göra 
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rätt när det kommer till synen på arbete, medan andra länder/kulturer gör fel. Detta antagande 

accepterar även ett vi och dem tänk, vilket kunde ses i dessa citat: 

En viktig förklaring till den totala skillnaden i arbetskraftsdeltagande mellan kvinnor och män är 

ett lågt arbetskraftsdeltagande bland utrikes födda kvinnor, särskilt utomeuropeiskt födda kvinnor 

(Regeringen, 2016, s.17). 

  

Av utomeuropeiskt födda kvinnor utanför arbetskraften uppger 20 procent att de står utanför 

arbetsmarknaden på grund av hemarbete. Endast 5 procent av inrikes födda kvinnor utanför 

arbetskraften uppger detsamma. (Regeringen, 2016, s.18) 

 

Vi och dem tänket uppstår i skillnaden mellan utrikes födda kvinnor och inrikes födda 

kvinnor. Skillnaden uppstår även i deras relation till arbetsmarknaden. Representation av 

utrikes födda kvinnor (från och med nu kallade icke-västerländska kvinnor) skapar en 

diskursiv effekt som Mohanty benämner som diskursiv kolonialisering (2014, s.35). 

Kolonialiseringen uppstår i dokumentet eftersom att det antar att det finns olikheter mellan 

västerländska/icke-västerländska kvinnor. Kolonialiseringen skapar sedan ett enhetligt subjekt 

för den icke-västerländska kvinnan som är skapad inom en västerländsk diskurs (Mohanty, 

2014, s. 33). Dokumentet som är valt som analysmaterial för denna studie är utformad av 

Sveriges regering, en institution som vilar på en västerländsk syn på demokrati, frihet och i 

detta fall även jämställdhet och arbete. Genom deras västerländska ögon så har de sedan 

tillåtit en representation av den icke-västerländska kvinnan växa fram genom en diskursiv 

framställning av henne som inte arbetande. Bacchi menar att policys skapar särskilda 

problem, men även att man inom policys skapar olika subjekt blir här väldigt tydligt eftersom 

att den icke-västerländska kvinnan får in betydelse genom textens framställning av henne 

(Bacchi & Eveline, 2010, s.118). Poststrukturalismens syn på det framväxande subjektet syns 

här. Utöver detta så ställs hon även gentemot subjektet den västerländska kvinnan som är 

hennes motsats.  

Konstruktionen av den icke-västerländska kvinnans subjekt bottnar i, enligt Mohanty, två 

problem: västerländska feministers anspråk på privilegier och etnocentrisk universalitet, samt 

en oförståelse för hur västerländsk forskning inverkar på den tredje världen (2014, s.35-37).  

Genom att dokumentet inte ser sina egna privilegier eller maktposition, så inser de inte riktigt 

hur deras representation av ett problem faktiskt påverkar icke-västerländska kvinnor. I detta 

fall blir påverkan på denna grupp av kvinnor att de ses som skuldbärare. I avsnittet innan om 

män och kvinnor så framställdes ”kvinnan” som skuldbärare. Här ser man däremot att den 

som bär störst skuld till att den ekonomiska ojämställdheten är den icke-västerländska 

kvinnan. Detta tar sig exempelvis uttryck i dokumentet genom att de säger att 
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”arbetsförmedlingen har även fått ett nytt uppdrag om att minska arbetslösheten bland utrikes 

föda kvinnor” (Regeringen, 2016, s. 163). Genom att rikta särskilda åtgärder gentemot 

”utrikes födda kvinnor”, men inte mot ”inrikes födda kvinnor”, så skapar man ett problem 

som måste lösas. Vad allt detta leder till är att den icke-västerländska kvinnan ses som det 

främsta problemet. Det är även här de diskursiva effekterna uppstår. Inom diskursen om 

ekonomisk jämställdhet så blir problemet att icke-västerländska kvinnor inte arbetar. Därmed 

så uppstår en förskjutning av problemet till en grupp i samhället som redan är förtryckta, men 

det blir också enklare att förstå problemet eftersom att ”beskylla” någon från en annan etnisk 

grupp än sin egen är enklare än att se problemen i den egna gruppen (gällande både män och 

kvinnor). Utöver detta så begränsas diskursen eftersom att den exkluderar tankar om hur 

arbete kan se ut på ett annat sätt. Detta kan vara allt från att 6 timmars arbetsdag är norm, till 

att inte se att alla människor inte kan arbeta heltid pga. faktorer såsom funktionsvariationer. 

Även så exkluderas tankar om att exempelvis kvinnor som kommer från krigsområden kan 

bära med sig väldigt mycket känslomässigt och psykologiskt som gör att hon först skulle 

behöva hjälp med bearbetning innan hon tvingas ut i arbete. Exkludering sker även gällande 

synen på obetalt arbete då det inte värderas lika högt som betalt.   

Diskursen exkluderar även något mer. Om man tar som exempel arbetsmarknadspolitiska 

program som dokumentet menar är något som utrikes födda kvinnor inte deltar i, i så stor 

utsträckning, så måste man ställa sig frågan varför? Dock så är det inte denna fråga som ställs, 

utan istället så väljer man att lösningen är att Arbetsförmedlingen ska åtgärda problemet. 

Därmed så exkluderas gruppen i fråga från diskursen eftersom att ingen verkar tala med henne 

om varför hon inte deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Möjligen så ser hon en annan 

väg till arbete? Kanske känns utbildning viktigare för henne? Ingen fråga dessa kvinnor, och 

inga andra kvinnor, om vad de egentligen vill eller vad de anser vara problematisk i frågan. 

Istället så är normen om heltidsarbete så stark att man väljer att tvinga in människor i arbete 

till varje pris.  

I fråga fyra så framkom det att representera icke-västerländska kvinnor som inte arbetande, så 

skapas det en ”syndabock”, vilket kan sägas vara synonymt med skuldbärare. Skulden är dock 

inte legitim eftersom att den reproducerar en subjektsbild av dessa kvinnor som inte är rättvis. 

Bilden stämmer även överens med hur Mohanty menar att västvärlden ofta porträtterar den 

icke-västerländska kvinnan dvs. att hon är kuvad, okunnig, fattig, huslig och traditionsbunden 

(2014, s.37-38). Dokumentet reproducerar denna bild eftersom att icke-västerländska kvinnor 

ses som inte arbetande genom citat om att hon inte arbetar lika mycket som inrikesfödda 
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kvinnor (dvs. hon är okunnig och fattig). Hon hemarbetar även mer än inrikesfödda kvinnor 

(dvs. hon är huslig och traditionsbunden). Implicit så reproduceras även ett enhetligt subjekt 

för västerländska kvinnor, som Mohanty beskriver som utbildad, modern och fri (2014, s. 37-

38). Genom att ställa dessa två subjektspositioner mot varandra så skapas en dikotomi och 

hierarki, för att använda Hirdmans ord (2004, s. 17). Dikotomi uppstår eftersom att två 

grupper av kvinnor isärhålls baserat på deras etnicitet och kulturella bakgrund (Hirdman, 

2004, s. 117). Hierarkin uppstår genom att den västerländska kvinnan utgör normen för alla 

kvinnor, och hennes sätt att leva på anses vara det mest eftersträvansvärda (Hirdman, 2004, 

s.117). Det som däremot är skillnaden mellan relationen man-kvinna och västerländsk 

kvinnor-icke-västerländsk kvinna är att inom gruppen av kvinnor finns både likheter och 

skillnader. Likheterna de bär med sig är att de definieras som kvinnor och utsatta för samma 

förtryck under en könsmaktsordning, där de båda har mannen som överordnad. Samtidigt är 

mannen normen som de förväntas leva upp till, men även vara skild från. Gruppen kvinnor 

förväntas även ha samma åsikter gällande arbete. Skillnaden som uppstår inom 

kvinnogrupperna baserar på att de antas vara olika. Att de har olika inneboende viljor eller 

”essenser” baserat på att etnicitet och kultur gör dem väsentligt olika från varandra och kan 

därmed inte förenas.  

För att återgå till dikotomin mellan västerländsk kvinna och icke-västerländsk kvinna, så är 

det genom denna dikotomi som de subjektiva effekterna uppstår. Främst så sker dessa genom 

representationen av ett enhetligt subjekt inom båda kvinnogrupperna. Att se den ena gruppen 

som fri, modern och utbildad och den andra som huslig, fattig och okunnig skapar en 

förenklad subjektsbild som inte är sann eller representativ för grupperna (Mohanty, 2014, 

s.37-38). Förenkling inom kvinnogruppernas subjektsposition är dock inte så enkel som att 

säga att deras etnicitet, kultur, sexualitet, funktionsvaraiation osv. är vad som definierar dem 

och skiljer dem åt. Kvinnan är istället mångfacetterad och fylld av motstridigheter i deras 

subjektspositioner som inte cirkulerar kring deras etnicitet, kultur, sexualitet, 

funktionsvaraiation osv. Förenklingen leder till ett osynliggörande och exkludering. Då 

diskursen om ekonomisk jämställdhet begränsas till att enbart inkludera västerländska och 

icke-västerländska kvinnor, alternativt inrikes och utrikes födda kvinnor. Diskursen om 

ekonomisk jämställdhet är egentligen mer invecklad och komplex, och diskursen riskerar 

istället att exkludera grupper i samhället. Att framställa grupperna som västerländsk och icke-

västerländsk, leder till att subjektspositionerna för kvinnan i dokumentet är förenklad. Därmed  

är den inte representativ för hur gruppen kvinnor egentligen ser ut. Möjligen skulle ett 
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intersektionellt perspektiv gynna jämställdhetsdebatten för att uppnå en diskurs om skillnader 

och likheter, och därmed gynna fler intressen än vad den gör nu.  

De levda effekter som uppstår genom representationen påverkar individer i deras vardag. För 

kvinnor som antas passa in i gruppen ”icke-västerländsk” så får de som individer uppleva 

levda effekter eftersom att det finns politiska åtgärder som är riktade direkt mot dem. 

Åtgärder som har som mål att de ska komma i arbete. En annan effekt som påverkar på 

individnivå är att kvinnorna representeras som icke-västerländska, vilket reproducera en 

diskriminering och förtryck mot denna grupp i samhället. I fråga fyra noterades att det finns 

en fara med att reproducera bilder av ”invandrare” såsom att de inte bidrar till samhället, 

eftersom det är en grogrund för rasistiska/främlingsfientliga åsikter. Det är vad som även kan 

ske här när man representerar denna kvinnogrupp som inte arbetande, även om detta är långt 

ifrån sant eftersom att majoriteten arbetar i någon utsträckning. Istället så riskerar man att 

utsätta en redan utsatt grupp för mer förtryck baserat på en osanning. Men som de som redan 

har rasistiska åsikter kan anse vara ett bevis på att det finns etniska skillnader som gör en 

”ras” bättre än en annan.  

Faktorerna som nämnts ovan relateras främst till vad individer kan utsättas för. Men  

representationen skapar även levda effekter på strukturell nivå. Då representationen som 

gjorts kan ses som ett exempel på institutionell och strukturell rasism, eftersom att texten ger 

uttryck för en form av ”vardagsrasism”. En rasism/främlingsfientlighet som inte är synlig eller 

för den delen lätt att märka. Den strukturella effekten blir därmed att man legitimerar att tala 

om olika etniska grupper som väsentligt olika och skilda från varandra baserat på en individs 

etnicitet. Jag vill dock vara tydlig med att jag inte tror att Regeringen hade som avsikt att 

uttrycka sig rasistiskt/främlingsfientligt, och jag tror inte heller att det är uppenbart för alla 

som läser dokumentet.  

Analysen visar på vad Mohanty menar när hon säger att det finns en fara med att anta att 

kvinnor är en homogen grupp med samma intressen oavsett klass, etnicitet osv. Eftersom att 

genus- och könsskillnader inte kan ses som gällande både universellt och tvärkulturellt baserat 

på ett västerländskt tänkande (Mohanty, 2014, s.37). I analysen ovan har det framkommit hur 

det finns ett antagande om att kvinnor, oavsett olikheter, antas ha samma intressen och viljor, 

baserat på ett västerländska tänkande om vad som är rätt respektive fel. Att representera det 

ena subjektet som det sanna och riktigt subjektet, med Mohantys ord, så skapas det även ett 

subjekt som avviker. (2014, s.54-55). Diskursen rörande arbete och ekonomisk jämställhet 
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inom kvinnor som grupp kan inte grundas på ett rätt och fel, utan snarare ha en diskussion om 

vad man vill arbete med, hur mycket man vill arbete baserat på vilja och förmåga. 

Slutsats och diskussion 

I denna del så kommer studiens resultat sammanfattas, problematisera resultaten samt 

diskutera dem i relation till tidigare forskning. Syftet med denna studie var att undersöka hur 

ekonomisk jämställdhet representerades i ett specifikt policydokument, samt att undersöka hur 

representationen möjligen låser fast individer vid fixerade, traditionella könsroller – dvs. man 

eller kvinna. Tre frågeställningar formulerades för att vägleda analysen: 

1. Hur representeras ekonomisk jämställdhet? 

2. Vilka subjektspositioner konstrueras utifrån problemrepresentationen? 

3. Hur är dessa subjektspositioner begränsande, alternativt frigörande? 

För att börja med den första frågeställningen, hur representeras ekonomisk jämställdhet, så 

framkom det väldigt tidigt i analysen att problemet representerades som kvinnan. Det syntes i 

analysen då kvinnan beskrevs som den som avvek från den manliga normen gällande vilken 

typ arbete som utfördes, samt hur mycket hon arbetade betalt. Kvinnan var den som pga. 

deltidsarbete, sjukfrånvaro och omsorg av barn var frånvarande från arbetsmarknaden. 

Ekonomisk jämställdhet representeras som ett ”kvinnoproblem” eftersom att fokus nästintill 

enbart var på kvinnor, och vad de gör och inte gör. Argumentet stärks utav att män i stort sätt 

var frånvarande från diskursen om ekonomisk jämställdhet. Därmed så dras slutsatsen i 

relation till den första frågeställningen att ekonomisk jämställdhet representeras som ett 

problem som egentligen handlar om kvinnors beteenden och handlingar.  

Gällande den andra frågeställningen, vilka subjektspositioner som konstrueras utifrån problem 

representationen, så framkom fyra stycken: hetero-man, hetero-kvinna, västerländsk kvinna 

och icke-västerländskkvinna. De två första subjektspositionerna, hetero-man och hetero-

kvinna syntes i dokumentet genom att mannen och kvinnan relaterades till varandra i en 

heteronormativ kontext, baserat på en binär könsuppfattning. Därmed så reproducerades 

synen om ett genussystem och genuskontrakt, eftersom att könen både hölls isär (dikotomi), 

samtidigt som mannen sågs som norm (hierarki). Könen förväntades även leva i en särskild 

relation till varandra. Dock så fanns det en konflikt i kvinnans subjektsposition eftersom att 

hon förväntades att arbete i samma utsträckning som män, men samtidigt skulle hon inte 

förändra sig. Hon skulle fortfarande vara den primära ansvartagaren för hem och barn. Detta 

kan antas skapa en konflikt mellan arbete och familj för kvinnan, eftersom att hon inte hinner 
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med båda delarna. Kvinnans dubbelarbete, och sämre hälsa kan antas bottna i just hennes 

konflikt mellan familj och arbete då det leder till en överbelastning. Detta noterade även Öun 

(2012) i sin studie där hon menade att kvinnor löper större risk för att uppleva denna konflikt.   

Genom att representera problemet som kvinnan, samt att konstruera dokumentet efter 

subjektspositionerna hetero-man och hetero-kvinna så sker en förenkling i relationen mellan 

dem. Könen anses leva i en slags harmoni med varandra där de, som Törnqvist (2008) 

nämner, dansar med varandra. Det finns därmed ingen konflikt mellan dem, utan relationen 

mellan dem förväntas vara neutral. Resultatet av studie är därmed, i relation med Rönnblom 

(2008), ännu ett exempel på hur policy dokument om jämställdhet baseras på att relationen 

mellan könen är konfliktfri. Konflikten saknades eftersom att könen förväntades vara olika, 

men även kompletterande och därmed så fanns det en slags symbios mellan könen. 

Symbiosen var inte konfliktfylld, utan snarare framstod det som att män och kvinnor hade sin 

givna plats i ett naturligt system. Det råder konsensus i samhället om vad män och kvinnor 

ska göra och vad de är för något. Det naturliga system spillde även över gällande dokumentets 

syn på hur könen gör ”kön” på ett naturligt men dock medvetet val. I analysen benämndes det 

som den fria, autonoma individen. Policys om ekonomisk jämställdhet förutsätter att 

heterosexuella par kan göra medvetna och framförhandlade beslut, som är baserade på 

jämställdhet. Dock så tror jag inte att dessa könade val  gällande utbildning, arbete och hem- 

och omsorgsarbete är grundat på ett fritt val, utan snare baserade på omedvetna handlingar 

grundade i könsnormer. Antagandet förstärks utav att tidigare forskning har visat på att 

könade förväntningar på kön påverkar män och kvinnor i deras familje roller, samt att 

förhandlingar om exempelvis föräldraledighet grundas på könsnormer (Duvander, 2014, 

Alsarve & Boye, 2012). Det problematiska med att policys utformas efter att individer kan 

göra jämställda val av sig själva, leder snarare till att könen reproducerar en 

könsmaktsordning då de själva egentligen inte kan luckra upp denna ordning. Istället så ses 

könade val som något naturligt, eller som Evertsson och Nyman (2009) skriver att kön 

reproducerar könade mönster genom att se deras roller som kompletterande och baserade på 

personliga intressen. Vilket antagligen även är vad som kan utläsas i uppsatsens resultat.  

För att policys om ekonomisk jämställdhet ska ge någon verkan i verkligheten för individer, 

så är det möjligt att Regeringen aktivt måste införa åtgärder för att jämställdhet ska uppnås. 

Detta kan vara åtgärder som redan gjorts gällande att avsätta ett visst antal månader under 

föräldraledigheten som är till för pappan, så kallade ”pappamånader”. Det kan även vara 

andra åtgärder såsom att ”heltid ska vara norm”, och möjliggöra att inom alla yrkessektorer så 
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anställs man på heltid, dvs, 100% och inte 75% eller 50% osv. Om dessa åtgärder är legitima 

medel för att uppnå jämställdhet är dock en fråga som annan forskning får studera.  

De två andra subjektspositionerna, västerländsk kvinna och icke-västerländsk kvinna, var 

något som i förväg inte förväntades att se så tydligt i dokumentet. Dock så stod det tidigt klart 

att denna aspekt var viktig att ta upp eftersom att den grundade sig på normativa antaganden 

om västerländsk och icke-västerländsk. Skillnaden uppstod utifrån en västerländsk 

etnocentrism som skapade ett negativt enhetligt subjekt för icke-västerländska kvinnor, och 

därmed implicit uttryckt ett positivt enhetligt subjekt förvästerländska kvinnor. Det skapades 

därmed ett rätt och fel subjekt. Representationen reproducerade en idé om västerländsk 

universalitet, men reducerade även icke-västerländska kvinnor till den yttersta skuldbäraren 

för den ekonomiska ojämställdheten. Detta baserades på ett etniskt tänkande om 

personlighet/lämplighet, eftersom att denna kvinnogrupp sågs som icke-arbetande. Ingenting 

skrevs däremot om hur många inom denna grupp som faktiskt arbetar och möjligen även gör 

arbeten som många ”västerländska” kvinnor inte förväntas göra. Till exempel så menade 

Spehar (2015) att många kvinnor med invandrarbakgrund gör arbeten som ingår i RUT-

avdraget, vilket möjliggör en ekonomisk jämställdhet mellan vita, medel – och överklass 

svenskar. RUT-avdraget som möjliggjordes genom att inte låta de kvinnor som faktiskt skulle 

utöva arbetet tala, gjorde det möjlighet att se till att ekonomisk jämställdhet uppnås av ”den 

västerländska kvinnan”, dvs, att hennes ekonomiska position förstärks. Men vad som sker 

med den icke-västerländska kvinnan verkar inte spela så stor roll eftersom att hon ändå ses 

som huslig, fattig och kuvad. Att mina resultat visar på en ojämn fördelning av arbete på så 

vis att den icke-västerländska kvinnan inte anses vara den som arbetar, och den västerländska 

kvinnan som arbetar skaparen bild av olika tillgång till makt och resurser. De kvinnor som 

tolkas som västerländska genom namn och utseende kan ha lättare att få arbete i Sverige 

eftersom att de inte stöter på en form av institutionaliserad rasism, som undermedvetet verkar 

hos rekryterare. Lönen som de tjänar kan sedan antas möjliggöra för dem att ”köpa bort” vissa 

hem – och omsorgssysslor som kan leda till dubbelarbete. Kvinnor som däremot tolkas som 

icke-västerländska baserat på namn och utseende kan däremot få mindre tillgång till arbete 

eftersom att de inte värderas på samma grunder som den västerländska kvinnan. Kvinnans 

tillgång till arbete och överlämnade av dubbelarbete i ett samhälle kan därmed antas bero på 

hennes tillgång till makt och resurser i form av etnicitet. 

Vad som däremot omringade diskursen om etnicitet var ett frånvarande av begreppet kultur 

och intersektionalitet. Istället sågs kön som en övergripande förklaring till att kvinnan var den 
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som inte arbetade, och etnicitet var det som adderades som en faktor som särskilde vissa 

kvinnor från andra. Frågan om kultur eller etnicitet togs däremot inte upp som en förklaring 

till varför fördelning av arbete inom gruppen kvinnor ser ut som den gör. Möjligen så kan 

detta baseras på en tankegång som Carbin (2008) såg i sin studie, där kön sågs som en 

övergripande förklaring till förtryck men att vissa grupper av kvinnor var mer förtryckta än 

andra. Langvasbråten (2008) menade även att begreppet multikulturalism oftast inte 

inkluderades i jämställdhetspolicys, utan även här sågs kön som en universell maktstruktur. 

Kvinnor ses därmed som en homogen grupp med samma intressen. Genom denna syn så 

reproduceras det västerländska idealet om kvinnan, samtidigt som att skillnader och olikheter, 

dvs. intersektionalitet inom gruppen kvinnor raderas. Frågan om multikulturalism är vad som 

försvinner från diskursen och därmed så ses inte kultur som en faktor att ta i beaktande 

gällande ekonomisk jämställdhetspolicys.  

Frågeställning två, om konstruktionen av subjektspositioner leder en vidare till den tredje och 

sista frågeställningen: hur är dessa subjektspositioner begränsade, alternativt frigörande? 

Baserat på frågeställning två, så är subjektspositionerna enbart begränsande eftersom att 

positionerna låser fast kvinnor och män i traditionella könsroller i en heteronormativ kontext. 

Detta gäller även synen på subjektet kvinna/etnicitet eftersom att den reproduceras baserat på 

att det finns etniska skillnader mellan kvinnor som gör dem mer eller mindre normativa.  

Då fokus enbart är på fyra subjektspositioner så exkluderas väldigt många grupper i samhället 

såsom sexualiteter, olikheter gällande etnicitet och kultur, könstillhörigheter, funktions-

variationer osv. Exkludering tydliggör att jämställdhetspolicys, som Honkanen (2008) 

nämner, verkar för mannen och kvinnan i en binär, heteronormativ relation. Alla andra 

identiteter exkluderas och raderas från diskursen även om de påverkas av den ekonomiska 

ojämställdheten. Langvasbråten (2008) menar att om Skandinavien ska anses vara ett 

kvinnovänligt samhälle så måste jämställdhetspolicys vara icke-diskriminerande och 

inkludera alla kvinnor oavsett etnicitet och sexualitet. Detta är intressant relaterat till mina 

resultat, som framkommer tio år senare efter Langvasbråten, eftersom att Sverige inte har 

blivit ett kvinnovänligt samhälle. Då kvinnor med annan sexualitet än hetero och annan 

etnicitet än ”svensk/västerländsk ännu inte inkluderas i diskursen. Kvinnor med 

funktionsvariationer inkluderas inte heller. Därmed så menar jag att det är viktigt att ett 

intersektionell tänkande inkluderas i diskursen om ekonomisk jämställdhet, eftersom att 

kvinnors olikheter måste tas i beaktande för att inte verka exkluderande. Utformandet av 

jämställdhetspolicys av Regeringen, men även andra myndigheter och institutioner, skulle 
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gynnas av att ha ett kritiskt perspektiv närvarande. Vilket kunde skapa en mer inkluderande 

ton i textproduktionen, men även i hur de diskursivt framställer ett problem och olika grupper 

i samhället.  

Sammanfattningsvis så visar mina resultat på att Regeringens policy om ekonomisk 

jämställdhet representeras som ett kvinnoproblem samt ett problem som endast berör binära 

kön i en heteronormativ kontext. Samt att etnicitet baseras på västerländsk respektive icke-

västerländsk kvinna där ena gruppen kvinnor anses gör mer ”fel” än den andra. Studien visar 

därmed på ett sociologiskt värde eftersom att den beskriver hur man på en strukturell nivå 

formulerar en diskurs som exkluderar vissa grupper i samhället, och legitimerar andra. Vilket 

i sin tur får effekter på individnivå eftersom att vissa grupper kommer att kunna kräva sina 

rättigheter inom en ekonomisk diskurs medan andra inte kommer att kunna göra det. Studiens 

resultat och analys kan för några anses vara väl kritiska baserat på den empiri som visats i 

analysen. Detta var ett medvetet val i studien eftersom att Bacchis metod är kritisk, och att 

man kritiskt ska granska problem representationen inom ett policydokument. Vilket är vad 

som gjorts här. Analysen och resultaten har därmed studerats utifrån ett feministiskt, 

poststrukturalistiskt samt social konstruktivt synsätt med utgångspunkten att kritiskt granska 

och problematisera empirin. Detta kan i vissa fall fått analysen och resultaten att vara aningen 

utopiska, särskilt gällande synen på kön. Men jag anser att det är viktigt att dra 

jämställdhetsdebatten till sin spets gällande synen på kön, eftersom att det är av vikt att 

granska vedertagna sanningar om kön för att på sikt kunna lösa upp normer och 

förgivettagande sanningar om dem.  

Slutligen, så är det viktigt att man i framtiden närmare studerar jämställdhet och begreppet 

jämställdhet. Hur ska vi i framtiden kunna diskutera jämställdhet men samtidigt vara 

inkluderande av alla kön, sexualiteter, etnicitet, funktionsvariationer med mera? Är det ens 

möjligt? Är intersektionalitet en del av svaret? Eller är det kanske som Luce Irigaray menar, 

att vi måste ge tillbaka mannen sitt kön eftersom: 

Som den universella människan är mannen könlös, och könet blir något som utmärker kvinnan 

som partikulär. Under patriarkatet är det kvinnan som har könet. (tolkat/översatt av Munk-Rösing, 

2002, s. 29). 
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Bilaga 1 

Rött= sjuk 

Blå = deltid 

Grön= föräldraledig/hemarbete 

Lila=skillnad inom kvinnogrupp 

Gult=män 

Orange=utbildning 

Brunt=lön/pengar 

Svart=övrig 

1. ”Delmålet om ekonomisk jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 

självständighet livet ut” (s.16) 

2. ”Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att både kvinnors och mäns fulla 

potential tillvaratas och främjas.” (s.16) 

3. ”Det lägre arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor förklaras främst av att kvinnor på grund av 

sjukdom står utanför arbetskraften samt är heltidsstuderande i större omfattning än män” 

(s.17) 

4. ”En viktig förklaring till den totala skillnaden i arbetskraftsdeltagande mellan kvinnor och 

män är ett lågt arbetskraftsdeltagande bland utrikes födda kvinnor, särskilt utomeuropeiskt 

födda kvinnor” (s.17).  

5. ”Av utomeuropeiskt födda kvinnor utanför arbetskraften uppger 20 procent att de står utanför 

arbetsmarknaden på grund av hemarbete. Endast 5 procent av inrikes födda kvinnor utanför 

arbetskraften uppger detsamma” (s.18) 

6. ”En annan förklaring till utomeuropeiskt födda kvinnors lägre arbetskraftsdeltagande kan vara 

att kvinnor som nyligen har invandrat till Sverige inte tar del av arbetskraftsförberedande 

insatser och eller arbetsmarknadspolitiska program.” (s. 18). 

7. ”Kvinnor och män arbetar i genomsnitt lika många timmar per dygn. Män ägnar dock mer tid 

åt förvärvsarbete medan kvinnor ägnar mer tid åt hemarbete” (s.19).  

8. ”Kvinnor deltidsarbetar oftare än män i samtliga näringsgrenar. Särskilt vanligt är det i 

kvinnodominerande branscher som offentliga välfärdstjänster och inom hotell – och 

restaurangnäringen. Deltidsarbete är vanligast bland kvinnor i arbetaryrken” (s. 19) 

9. ”En stor andel föräldrar, främst mammor, arbetar deltid då yngsta barnet är 1-2 år. När det 

yngsta barnet är mellan 3-5 år, den åldern då många barn går i förskola, ökar andelen 

deltidsarbetande mammor med antalet barn. När det yngsta barnet är 11-16 år arbetar 

fortfarande en stor andel av mammorna deltid” (s. 19).  

10. ”De främsta frånvaroanledningarna för kvinnor är föräldraledighet och sjukskrivning. Kvinnor 

med barn har kortare faktiskt arbetstid än kvinnor utan barn, medan mäns arbetstid inte 

påverkas av förekomsten av barn i samma utsträckning” (s.20).  

11. ”…förklaringen till den könsuppdelade arbetsmarknaden är de utbildningsval som kvinnor 

respektive män gör. Utbildningsvalen påverkas i stor utsträckning de yrken som kvinnor och 

män har, samt deras möjlighet till högre befattningar” (Regeringen, 2016, s. 21).  

12. ”Skillnaden i sjukfrånvaro mellan könen förklaras bl.a. av den könsuppdelade 

arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar oftare än män i yrken och sektorer med upplevd sämre 

psykosocial arbetsmiljö. Kvinnor är överrepresenterade i vård – och omsorgsyrken där 

sjukfrånvaron är hög för båda kvinnor och män. En annan förklaring till den höga 

sjukfrånvaron för kvinnor är att de tar ett större ansvar som föräldrar” (s.21). 

13. ”Mäns generellt högre inkomst innebär att de förlorar mer inkomst vid sjukfrånvaro vilka ger 

starkare ekonomiska drivkrafter för dem att återgå i arbete” (s. 22).  
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14. ”Den viktigaste förklaringen till lönegapet i respektive sektor är generellt att kvinnor är 

överrepresenterade i yrken där den genomsnittliga lönen är lägre” (s. 23). 

15. ”En annan förklaring, enligt JA-delegationen, till att genomsnittslönen är lägre i 

kvinnodominerande yrken än i mansdominerande yrken med motsvarande kvalifikationskrav 

är att det finns en värdediskriminering på arbetsmarknaden – att kvinnors arbete helt enkelt 

värderas lägre än mäns” (s. 23).  

16. ”Den könsuppdelade arbetsmarknaden är en av de viktigaste orsakerna till att män i 

genomsnitt har högre löner än kvinnor. Kvinnor och män arbetar till stor del i olika yrken och 

sektorer och har ofta olika befattningar” (s.24) 

17. ”Kvinnors lägre inkomster kan förklaras bl.a. av att kvinnor har lägre tim – eller månadslöner 

än män, vilket till stor del beror på den könsuppdelade arbetsmarknaden” (s.24) 

18. ”Kvinnors arbetsvillkor är också osäkrare än män, med fler tidsbegränsade anställningar. 

Många kvinnor arbetar mindre än vad de skulle vilja” (s.24) 

19. ”Lägre arbetskraftsdeltagande, deltidstjänstgöring och lägre löner leder i förlängningen till 

lägre pensioner” (s.25).  

20. ”Totalt har kvinnor en högre utbildningsnivå än män” (s.26) 

21. ”Andelen män som läser gymnasieprogram med en tydlig kvinnodominans har dock ökat, från 

23 procent 2001 till 29 procent 2015. Andelen kvinnor på mansdominerande program har 

också ökat, men från en lägre nivå, från 1 till 6 procent”(s.26) 

22. ”Pojkar presterar generellt sämre i skolan än flickor och svenska är ett av ämnena där 

skillnaderna i betygsresultat är som störst. Det får negativa konsekvenser för pojkars 

utbildning i ett längre perspektiv eftersom läskunnighet och förmåga till läsförståelse är 

grundläggande för att tillgodogöra sig all typ av utbildning” (s.26)  

23. ”Att unga kvinnor och män i stor utsträckning väljer olika utbildningar både i gymnasieskolan 

och i högskolan är en förklaring till den könsuppdelade arbetsmarknaden” (s.27).  

24. ”Den vanligaste inriktningen för kvinnor var dock hälso – och sjukvård samt social omsorg, 

med drygt 80 procent kvinnor och knappt 20 procent män” (s.27) 

25. ”Kvinnor har i allt större utsträckning börjat göra bruk av sina höga gymnasiebetyg och söka 

sig till traditionell mansdominerande prestigeutbildningar, såsom läkar,-jurist, -ekonom, - och 

civilingenjörsutbildningarna” (s. 27) 

26. ”Möjligheten att förena betalt arbete med att ha en familj och vårda relationer med närstående 

är en central del i svensk jämställdhetspolitik. Det obetalda hemarbetet och omsorgen om barn 

och äldre bärs till en större del av kvinnor, medan män ägnar en större del av sin tid åt betalt 

arbete”(s.29).  

27. ”Kvinnor är föräldralediga er än män både i samband med barns födelse och för tillfällig vård 

av barn, s.l. VAB. År 2015 tog kvinnor ut 74 procent av det totala antalet dagar som ersattes 

med föräldrapenning och män 26 procent. Kvinnor tar alltså ut nära tre gånger så många 

föräldrapenningdagar som män” (s.29).  

28. ”Trots att allt fler män tar ut föräldrapenning har ökningen den senaste tioårsperioden varit 

långsam. De flesta män tar ut mellan noll till och 20 procent av föräldrapenningen innan 

barnet fyllt två år…Kvinnor fortsätter således att ta ut en högre andel av föräldrapenningen än 

vad män gör” (s.29).  

29. ”Pappor med låg eller ingen inkomst, eller med svag anknytning till arbetsmarknaden, 

tenderar att ta ut minst, om alls någon, föräldrapenning” (s.30).  

30. ”Även i de fall där kvinnan har en högre inkomst (i ett heterosexuellt par) än mannen är det 

betydligt vanligare att kvinnan tar ut en längre föräldraledighet än mannen (i 72 procent av 

fallen). Detta utmanar bilden av att det är mäns höga inkomster i sig och deras stora andel av 

hushållsinkomsten som är anledningen till det ojämställda föräldrapenninguttaget. Att vara 

mamma eller pappa har större betydelse för föräldrapenninguttaget än vilken inkomst och 

andel av hushållets inkomst den enskilda föräldern har. Slutsatsen som kan dras från detta är 

att kön är den enskilt viktigaste förklaringen till hur föräldrar fördelar föräldrapenningdagarna 

mellan sig” (s. 30).  

31. ”Eftersom kvinnor tar ut fler föräldrapenningdagar än män, blir det sammantagna lönetappet 

större än för män….Kvinnor kommer sedan inte i kapp och lönegapet ökar över tid” (s.30).  
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32. ”Att satsa på ökad bemanning, kompetens och trygghet i äldreomsorgen berör kvinnor i stor 

utsträckning, både för att de i högre grad än män har behov av äldreomsorg, och för att en stor 

andel av personalen är kvinnor” (s.32).  

33. ”Regeringen anser att en viktig del i att nå målet om ekonomisk jämställdhet är att öka 

kvinnors arbetskraftsdeltagande och minska det ofrivilliga deltidsarbetet. Heltid ska vara norm 

på arbetsmarknaden, deltid en möjlighet. För att detta ska vara möjligt i praktiken behövs ett 

modernt arbetsliv med en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.” (s.74). 

34. ”Utvecklingen är särskilt oroande när det gäller kvinnors sjukskrivningar. Framtidsinriktade 

åtgärder som rör löner och villkor, såsom arbetstider, osäkra anställningar, arbetsbelastning 

och psykosocial miljö är centrala för att vända trenden och skapa förutsättningar för ett 

jämställt arbetsliv som ger kvinnor och män ekonomisk självständighet under hela livet” (s. 

74-75) 

35. ”Delmålet omfattar att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och förutsättningar när det 

gäller tillgången till arbete och att de ska ha samma möjligheter i fråga om anställnings -, löne, 

-och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet….Det avlönade arbetet ska inte 

bara ge ekonomisk självständighet i förvärvsaktiv ålder, utan också innebära ekonomisk 

trygghet och självständighet under pensionsåren” (s.75).  

36. ”Arbetet mot de könsbundna studievalen omfattar alla delar av utbildningen och ger ett 

strategiskt fokus till arbetet för en jämställd utbildning” (s.78) 

37. ”Att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller 

personlig utveckling handlar om jämställda förutsättningar att utveckla intressen, ambitioner 

och att nå sin fulla potential utan att hindras av strukturer, fördomar och stereotypa 

föreställningar utifrån kön. ” (s.78).  

38. ”Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbete och ha möjlighet att ge och få omsorg 

på lika villkor. Målet omfattar inte endast fördelningen av obetalt arbete inom ett 

heterosexuellt par i et hushåll, utan avser fördelningen mellan kvinnor och män av obetalt 

arbete på samhällsnivå” (s.79).  

39. ”Regeringen prioriterar arbetet för jämställda löner, inkomster och arbetsvillkor eftersom det 

är nödvändiga delar av arbetet för att nå ekonomisk jämställhet” (s.162).  

40. ”En särskild utmaning är de stora skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan utrikes födda och 

inrikes födda kvinnor. Nyanlända kvinnor är också generellt underrepresenterade i 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser” (s.162).  

41. ”Välfärdssatsningar gynnar jämställdheten eftersom många kvinnor arbetar inom denna 

sektor…En välutbyggd barn – och äldreomsorg där bl.a. omsorg om barn erbjuds kvällar, 

nätter och helger främjar samtidigt kvinnors möjligheter till arbete och försörjning.” (s.162) 

42. ”Arbetsförmedlingen har även fått ett nytt uppdrag om att minska arbetslösheten bland utrikes 

födda kvinnor” (s.163) 

43. ”Det bakomliggande skälet till skillnader i pension mellan kvinnor män är de skillnader som 

finns under förvärvslivet. Därför är det främst där förändringar behöver ske.” (s.164) 

44. ”Ensamstående kvinnor med barn har den lägsta disponibla inkomsten jämfört med andra 

familjetyper. Därför innebär en förstärkning av dessa stöd ökade inkomster särskilt för 

gruppen ensamstående kvinnor med barn” (s.165) 

45. ”Höjningen innebär en ekonomisk förbättring för boföräldern som är mottagare av 

underhållsstöd. Boföräldern inom underhållsstödssystemet består, som nämnts ovan, av 87 

procent kvinnor. Förslaget har därmed en positiv effekt på den ekonomiska jämställdheten” (s. 

165) 

46. ”Förslaget bedöms få positiva effekter på den ekonomiska jämställdheten då kvinnor till 

övervägande del är mottagare av bostadsbidrag och innebär därmed en förstärkning av 

kvinnors ekonomiska situation, vilket påverkar den ekonomiska jämställdheten positivt” 

(s.166) 

47. ”För att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga regioner måste både kvinnors och mäns 

kunskaper och idéer tas till vara” (s.166) 

48. ”En feministisk utbildningspolitik ska ge förutsättningar för alla barn, unga och vuxna att 

pröva och utveckla sina förmågor och sina intressen utan att begränsas av stereotypa 

könsnormer” (s.168) 
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49. ”Kvinnors och mäns beslut om hur mycket de ska ägna sig åt betalt respektive obetalt arbete 

påverkas av en rad faktorer, inte minst de villkor som en könsuppdelad arbetsmarknad innebär 

när det gäller löner, arbetstider och arbetsmiljöförhållanden. Det går inte heller att underskatta 

betydelsen av hur traditionella könsnormer, förväntningar och kultur på arbetsplatser, hos 

arbetsgivare och kollegor samspelar med egna förväntningar och könsnormer hos familj och 

vänner. Mycket pekar på att privatekonomiska skäl långt ifrån alltid är den faktiska orsaken 

till att fördelningen av det obetalda arbetet blir så pass ojämställd som den totalt sett är” (s. 

170) 

50. ”Regeringen anser att en stark välfärd är viktig för att fler kvinnor ska kunna arbete betalt och 

vars ekonomiska självständighet, men män behöver också ta ett större ansvar för det obetalda 

hem – och omsorgsarbetet” (s. 170) 

51. ”Ett jämnare uttag av föräldrapenningen skulle inte enbart gynna kvinnor, utan även män. 

Mycket tyder på att föräldraledighet har positiva effekter i mäns liv. Det förstärker kontakten 

mellan pappor och deras barn genom livet och särskilt efter en eventuell separation” (s. 171).  
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