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“Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund” 

- En diskursiv analys av begreppet jämställdism 

“True gender equality can only be built on foundations of truth” 

- A discourse analysis of the term gender equalitarianism 

 

Abstrakt 

 

Syftet med uppsatsen är dels att undersöka om mediefenomenet Pär Ströms jämställdistiska 

diskurser går att förstå, genom att knyta an till maskulinitetskonstruktioner. Även hur dessa 

diskurser förhåller sig till könskategoriseringar och heteronormativitet. Delvis genom att 

undersöka hur subjektspositionen kön konstrueras i dessa diskurser. Det empiriska materialet 

utgörs av två böcker skrivna av Pär Ström. 

Det teoretiska ramverket som tillämpas i analysen är diskursteori, queerteori samt 

maskulinitetsteori. Främst används queerteoretiska och diskursteoretiska begrepp som verktyg 

i analysen för att kunna bedriva den diskursanalytiska metoden på empirin. 

Analysen av empirin visar att Ströms jämställdistiska diskurser innehar ett essentialistiskt, 

statiskt och binärt förhållningssätt till könskategorier. Även att det går att kontextualisera 

mediefenomenet Pär Ström i en nyliberal diskurs, där maskulinitet har en inverkan på de 

jämställdistiska diskursernas innehåll. 

Slutsatsen i uppsatsen är att det, i de jämställdistiska diskurserna, hävdas en essentialistisk och 

objektiv sanningssyn, där det framläggs en syn på subjektspositionen kön som dikotomi. 

Denna objektivitet är problematisk, då den i sin blindhet gentemot sociala strukturer inte kan 

frångå varken det ”naturgivna” könet eller ett heteronormativt seende. 

 

Nyckelord: Subjektsposition, diskurs, maskulinitet, perfomativitet, heteronormativitet 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Under lång tid har jag intresserat mig av fenomenet Pär Ström, och dennes intågande i den 

offentliga genusdebatten.1 Sedan år 2007 har Ström tagit till orda i jämställdhetsfrågan genom 

att medverka i media. Såväl blogginlägg, som artiklar, böcker och debattprogram är alla olika 

exempel på arenor där Ström tagit plats gällande denna fråga. Åsikterna som Ström 

framlägger har bidragit till att skapa debatt, såväl bland mediepersonligheter som bland 

gemen. Bidraget som Ström givit genusdebatten är en tilltänkt ideologi som kallas för 

jämställdism. Uppsatsen undersöker delvis vad jämställdism är och vad det står för, men 

främst läggs en tyngd vid att redogöra för Ströms värderingar och hur 

maskulinitetskonstruktioner eventuellt påverkar dessa värderingar. 

1.2 Bakgrund 

Ströms förekomst i genusdebatten har givit många reaktioner. Ett stort motstånd har varit 

ofrånkomligt, parallellt med att ett stöd har vuxit sig fram. Då jag själv onekligen har mina 

ställningstaganden i denna fråga, kan ett fenomen som Pär Ström rimligen inte gå mig 

obemärkt förbi. Under de senaste två åren har åsiktsbildningen som skapats genom Pär Ström 

varit ett ständigt återkommande diskussionsämne mellan mig och mina bekanta. Här har 

också tankegrunden till detta arbete skapats. Jag må tycka och känna mycket kring detta ämne 

och denna debatt, men det som är intressant att undersöka, är hur dessa åsikter, som Ström 

redogör för, kan verka opinionsbildande. Vad betyder dessa åsikter? Och vad menas med 

begreppet jämställdism, som Pär Ström skapat som kontraideologi gentemot feminism? Kan 

jämställdismens utopi med rättvisa kallas för jämställdhet? 

I denna uppsats skriver jag om Pär Ström, men jag vill tydligt klargöra att uppsatsämnet som 

sådant endast rör Pär Ström som mediafenomen, och inte som privatperson. Uppsatsen ämnar 

undersöka åsikterna som Ström redogör för, och de diskurser som Ström verkar i. Men även 

hur maskulinitet kan kopplas/inte kopplas samman med  de åsikter och de de värderingar som 

framläggs i texter skrivna av Ström. Det är därför viktigt, att upplysa läsaren om, att jag inte 

har som syfte att på något vis framställa Pär Ström som person i någon negativ dager. Detta är 

en genusvetenskaplig analys av ett samhällsfenomen, vars helhet Pär Ström endast är en 

mikroskopisk del av. 
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1.3 Forskningskontext 

Det finns till dags dato ingen tidigare bedriven forskning på fenomenet Pär Ström eller på 

hans debatt om jämställdism. Däremot finns det mången forskning gjord på området 

maskulinitetskultur, manliga könsroller och könsnormer, och forskning på fenomenet: män 

som tar avstånd från feminism. En av de mer kända forskarna inom området är den 

australienska sociologen, tillika professor i pedagogik, Raewynn Connell.2 R.W. Connell har 

kanhända gjort sig mest känd genom sitt opus Maskuliniteter och för sin betydande utveckling 

inom mansforskningen. Jag har tagit avstamp i denna forskning för att få redskap till att kunna 

förstå Pär Ström som en del av ett maskulinitetsfenomen, men även som opinionsbildare. 

Valet av uppsatsämne samt teoretiska redskap som används i analysen (queerteori, 

maskulinitetsteorier samt diskursteori) skapar relevans sett till ett genusvetenskapligt 

perspektiv. Den antifeministiska diskurs som Ström ställer sig bakom är ett fenomen som jag 

menar florerar i samhället och som behöver granskas. När jag använder mig av Connells 

maskulinitetsforskning som verktyg för att kunna förstå Pär Ström som fenomen i sin kontext, 

skapar jag också härmed ytterligare genusrelevans då jag undersöker vad könskonstruktioner 

ger för konsekvenser i vårt samhälle. Jag vill poängtera att min egen positionering i samhället 

också påverkar denna relevans, och påverkar de slutsatser jag kommer fram till. Det faktum 

att jag är student i genusvetenskap färgar i stor mån mitt val av teorier som jag använder mig 

av, för att undersöka empirin. 

 

1.4 Syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är delvis att undersöka hur de jämställdistiska diskurserna förhåller 

sig till begreppet kön, men även om denna könskategorisering är förenlig med det jämställda 

samhälle som Ström säger sig eftersträva. Jag undersöker dessutom om det går att knyta an 

innehållet i Pär Ströms jämställdistiska diskurser med maskulinitetskonstruktioner.  

1.5 Frågeställningar  

• Hur framställs subjektspositionerna kvinna och man i diskursen om jämställdism? Hur 
konstrueras kön?  

• Går det att förstå de jämställdistiska diskurserna utifrån maskulinitetsteorier, och kan 
detta i sin tur bidra till att förstå jämställdismens motstridiga relation till feminism?  

                                                           
2 Connell, Raewyn, Maskuliniteter, 2. uppl, Daidalos, Göteborg, 2008 
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2. Sammanhang 

2.1 Pär Ström i det nya mediesamhället 

Ett fenomen som Pär Ström hade troligen inte alls haft samma möjlighet att växa sig fram, om 

det inte vore för det medieklimat som utgör en del av vad man kan kalla det moderna 

samhället. Det är intressant att se, vad detta skapar för möjligheter för den enskilde, anonyme 

individen att göra sin röst hörd, i en debatt och en kontext som egentligen inte kan anses vara 

hemmaplan.3 Intressant, att en person som Pär Ström, som trots att han förefaller ha kastats in 

i debatten från ingenstans, ändå kan vara en del av ett opinionsskapande sammanhang.  

I denna uppsats har jag inte fördjupat mig vidare i Pär Ström som mediefenomen, fokus har 

snarare legat vid att göra en diskursiv textanalys av hans åsikter, för att om möjligt kunna 

utröna hur dessa åsikter verkar i en samhällskontext där patriarkala strukturer råder. Däremot 

finns det en poäng i att nämna hur han som mediefenomen lyckats sprida sina tankar om 

jämställdism, vilket givit gehör såväl via internet, som via artiklar. Här kan vi tala om 

konvergens. Medieforskaren och tillika professorn Henry Jenkins konvergensbegrepp handlar 

om hur medier påverkar oss och skapar teknologiska, kulturella och sociala förändringar i vår 

samtid, när gamla och nya medier möts. Individen ges idag verktyg till att interagera i 

medielandskapet på ett sätt som tidigare i historien inte varit möjligt.4 Jenkins talar om 

bloggande som en form av gräsrotskonvergens; en plattform där skribenten i en 

bloggemenskap har möjlighet att dela och samla information och fakta – där läsaren också har 

möjlighet att aktivt ta del av diskussionen genom kommentatorsfälten.5 Deltagarna i en 

bloggemenskap ges möjlighet att föra fram kritik gentemot de stora nyhetsmedierna och 

gentemot rådande politik.  

Pär Ström fick sitt genomslag i genusdebatten genom sin aktivitet på sin blogg. Ström 

kritiserar ofta medierna för att vara politiskt korrekta, till ”feminismens” fördel. Jenkins talar 

om hur bloggar har möjlighet att utmana journalistik på ett sätt som tidigare inte varit 

möjligt.6 Häri kan populärkulturen bli en plattform för kunskapsutbyte mellan anonyma 

                                                           
3 Med ”inte kan anses vara hemmaplan” syftar jag till det faktum att Pär Ström tar till orda i en 
samhällvetenskaplig debatt när dennes yrkesbakgrund vilar på ett naturvetenskapligt fundament. Pär Ström är 
utbildad civilingenjör med inriktning teknisk fysik, tillika föreläsare inom området IT: 
Hemsida för aktiebolaget Talarforum: http://www.talarforum.se/par.strom källa tagen 2012-12-19 kl.18:46 
 
4 Jenkins, Henry, Konvergenskulturen: där gamla och nya medier kolliderar, Daidalos, Göteborg, 2008, s.14 
5 Jenkins, 2008, s.215 
6 Jenkins, 2008, s.217 

http://www.talarforum.se/par.strom
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individer, där man kommer undan expertparadigmet som de representativa demokratierna ofta 

leder till – i egenskap av att en liten del folkligt valda men likväl högt uppsatta politiker styr 

efter den stora massans önskan. Själva deltagandet i kulturen kan ses som en politisk rättighet, 

ett sätt att genom yttrande- och tryckfriheten ges en möjlighet att ifrågasätta samhället och ta 

strid i frågor som berör.7 I detta sammanhang kan Pär Ström ses som en gräsrotsaktivist, då 

han genom blogginlägg, bokutgivningar och inbjudan till debattprogram, via 

konvergenskulturen får tillgång till att verka opinionsbildare. 

2.2 Kontextualisering av bokutgivningen 

Samtliga av Pär Ströms böcker är utgivna genom tankesmedjan: Den Nya Välfärden.8 DNV är 

partipolitiskt obundet, opinionsbildande och har en nyliberal värdegrund. Enligt dem själva 

arbetar de med: ”demokrati, välfärd och företagande”.9 Tankesmedjan har tidigare varit en 

förening men är numer en stiftelse.10 Stiftelsen finansieras med stöd av 20 000 företagare, 

med ett syfte att: ”[…] skapa ett bättre företagarklimat i Sverige”.11 En tyngd läggs vid 

främjande av entreprenörskap och fri konkurrens, samt en tydlig kritik gentemot statens 

inblandande i den enskildes ekonomi (med andra ord är man för skattesänkningar etc.). 

Kanske är steget inte så långt, att se ett eller flera samband emellan Pär Ströms budskap och 

DNV:s syn på samhället – och syn på samhällsförändring. Men vad säger då val av 

utgivningssätt om materialet som ges ut? Mottages en bok annorlunda om den är släppt på ett 

väletablerat och väl ansett bokförlag, gentemot om den – som i detta fall – är utgiven via en 

gruppformation med tydliga politiska intressen? Detta har inte varit ett ämne för denna 

uppsats, men jag vill med det ovan nämnda göra en koppling mellan utgivningskontexten och 

den diskurs som Ström befinner sig i, gällande de åsikter som florerar inom jämställdismen.  

2.3 Town Bloody Hall – en jämförande kontext 

Town Bloody Hall var en hetlevrad och omtalad feministisk debatt som ägde rum i New 

Yorks stadshus, 1971.12 Den kontroversielle författaren Norman Mailer agerade debattledare, 

                                                           
7 Jenkins, 2008, s.255 
8 Hädanefter kommer jag att förkorta Den Nya Välfärden i brödtexten som: DNV. 
9Hemsida för Den Nya Välfärden http://www.dnv.se/tankesmedja.html källa tagen: 2012-12-07 kl.15:38 
10Hemsida för Den Nya Välfärden: http://www.dnv.se/tankesmedja_bakgrund.html  
källa tagen: 2012-12-07 kl.15:43 
11 Hemsida för Den Nya Välfärden: http://www.dnv.se/tankesmedja.html källa tagen: 2012-12-07 kl.15:38
  
12 Internetartikel från Dagens Nyheter, publicerad 2008-04-12 kl.10:09  

http://www.dnv.se/tankesmedja.html
http://www.dnv.se/tankesmedja_bakgrund.html
http://www.dnv.se/tankesmedja.html
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och kända feministdebattörer såsom Germeine Greer bland andra, deltog. Debatten skedde 

inför en publikmassa som inte drog sig för att uttrycka sina åsikter om det som sades i 

talarstolen. Dialogen berörde debattämnet: kvinnans frigörelse, med tidstypiska frågor som 

florerade under andra vågens feminism. Fokus låg på sexualitet och kön, där Mailers bok 

Könets fånge låg som grund för motstridigheter och oenigheter debattörerna sinsemellan. 

Varför debatten gått till den feministiska historien är ett ämne för sig som jag inte lägger vikt 

vid i denna uppsats. Intressant är att se, hur mönster om konstruktivism kontra essentialism i 

könsfrågan och varat om subjektspositioner kan återfinnas både i dagens samhälle, som i 

dåtidens Amerika. Mitt i den andra vågens feministiska rörelse. Även mitt i den nya 

stundande rörelsen, i Sverige. Här kan man se Town Bloody Hall som ett exempel på hur 

maskulinitetskonstruktioner påverkar en åsiktsbildning, men även hur den hegemoniska 

maskuliniteten kan yttra sig gentemot feministiska diskurser. 

På vilket sätt är detta intressant, och har det ens någon relevans? Jag menar att detta faktum är 

av absolut relevans, för att ges redskap till att kunna förstå vår samtid. Vår samtid är alltid 

färgad av en tidigare dåtid. Town Bloody Hall är också ett ypperligt exempel på att 

genusdebatter i en medial och samhällelig kontext alltjämt är något återkommande, och att 

”antifeministen” går att återfinna, så väl i dåtid som i nutid. Där det går att knyta an till 

maskulinitetskonstruktioner. 

3. Metod 

3.1 Empiri 

Grunden för analysen har varit två böcker skrivna av Pär Ström: Mansförtryck och 

kvinnovälde samt Sex feministiska myter.13 

När jag har läst, har jag gjort anteckningar parallellt med läsningen. Efter första 

genomläsningen, när jag hade ett grepp om texternas innehåll, började jag successivt att se 

sammanhängande och återkommande ämnen. Jag har efter detta valt att koda, tematisera och 

                                                                                                                                                                                     
http://www.dn.se/kultur-noje/norman-mailer-i-skottlinjen Källa tagen: 2012-12-23 kl.15:59 
13 Ström, Pär, Mansförtryck och kvinnovälde, Stiftelsen Den Nya Välfärden, 2007 
 
Ström, Pär, Sex feministiska myter – Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund, Stiftelsen Den 
Nya Välfärden, 2011 
 

http://www.dn.se/kultur-noje/norman-mailer-i-skottlinjen
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slutligen analysera de delar av böckerna vars innehåll svarar på det som varit mitt tilltänkta 

syfte att undersöka. 

Vid kodningen av texterna har jag markerat dem med post-it-lappar, strukit under, ringat in 

begrepp och argument som enligt mig haft relevans för undersökningen. Därefter har jag 

arbetat med mind-maps för att få en överskådlig blick av diskurserna som jag kunnat utröna. 

Med mind-mapsen som stöd har jag, utifrån valda avsnitt och citat från empirin, konstruerat 

ekvivalenskedjor för att på så vis belysa min argumentation och poänger som jag velat lägga 

vikt vid. Analysen är uppbyggd med citat från empirin, som sedan har analyserats och som 

lägger grund för de ekvivalenskedjor som jag skapat. 

3.2 Mitt förhållningssätt till ämnet och till empirin 

Eftersom att detta ämne ligger mig väldigt nära, och mina åsikter står i strid med det som 

jämställdismen ställer sig bakom, har en viktig strävan för mig varit att försöka hålla distans 

till ämnet. Jag har velat lägga vikt vid, att undvika en alltför åsikts- och känslomässig 

anknytning till analysen, för att i den utsträckning det varit genomförbart, kunna producera så 

rättvis och ickevärderande kunskap som möjligt. För att möjliggöra detta har jag försökt 

använda olika tekniker för att få utlopp för alla känslor som kommit upp under arbetets gång. 

Delvis genom att diskutera bortom ramarna för uppsatsen med vänner och bekanta. Det 

kanske viktigaste tipset jag fått, som min handledare gav mig, har varit att föra 

dagboksanteckningar parallellt med läsandet av empirin. I dagboksanteckningarna fick jag 

utlopp för att fokusera just på värderande känslor, vilket har varit nödvändigt för att kunna 

genomföra denna uppsats överhuvudtaget. 

3.3 En reflexiv position 

Uppsatsen har ett socialkonstruktionistiskt samt poststrukturalistisk förhållningssätt till 

omvärlden och till kategorier såsom exempelvis kön, makt och subjektspositioner. Här kan 

man vidareutveckla synen på världen som ständigt föränderlig och som socialt skapad, där 

diskurserna kämpar om att konstruera betydelser.14 Eftersom att grundtanken i diskursanalys 

som teori och metod är just: språket som det skapande och konstituerande, så bör det 

poängteras att det grundläggande synsättet för denna uppsats är att verkligheten aldrig 

                                                           
14 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000,  s.13 
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objektivt kan påstås vara på ett bestämt sätt. Diskurserna strider om att låsa fast betydelser för 

den sociala omvärlden, något som ständigt pågår i den diskursiva kampen.15  

Det socialkonstruktionistiska och poststrukturalistiska förhållningssättet i denna uppsats 

märks genom mitt val av teori vilket är: diskursteori och queerteori. När jag analyserar med 

hjälp av dessa teorier blir analysen ofrånkomligt påverkad av denna syn på hur kategorier 

eller en tolkning av verkligheten skapas genom exempelvis språk. Detta färgar också min syn 

på sanning/objektivitet, samt den nödvändiga självreflexiviteten, uppsatsen igenom. Det finns 

en problematik i att analysera en diskursiv kamp, när man själv verkar inom en av de 

analyserade diskurserna. Detta av den enkla anledningen att det kan vara svårt att se diskurser 

man själv verkar inom, som just diskurser. En diskurs är något socialt konstruerat, ett 

betydelsesystem som är ständigt föränderligt, och som hade kunnat vara annorlunda.16 

Eftersom att jag befinner mig i, och verkar inom, den feministiska diskursen, är det extra 

viktigt att jag i egenskap av forskare hanterar materialet med denna medvetenhet om min 

situering. Med andra ord, har jag i den mån jag mäktat, försökt distansera mig från egna 

värderingar när jag bedrivit analysen. Jag menar dock att en fullkomlig objektivitet är omöjlig 

att nå. All kunskap är situerad vilket innebär att resultaten denna uppsats når fram till, alltid 

kommer att vara färgade av uppsatsförfattaren. Det vill säga av min förförståelse och min 

bakgrund, såväl teoretiskt som personligt. Jag hävdar, att alla resultat som jag kommer fram 

till, alltid går att ifrågasätta.   

Min agenda är inte att på något vis utröna hur verkligheten bakom diskurserna är beskaffad, 

eftersom att det vore omöjligt i sig att uppnå. Det handlar alltså inte om att försöka ”bevisa” 

något som jag tolkar finnas bakom de diskurser jag undersöker, utan snarare om att se - om 

det går att finna återkommande mönster i de tankesätt som kanhända florerar i diskurserna 

som jag valt att analysera.17 Även, hur dessa mönster går att koppla ihop till en kontext, och 

vad diskursernas innehåll kan ge för påverkan på den verklighet som den beskriver. Här kan 

man också se, att det urvalet jag gör av empirin, självfallet också påverkar de resultat jag får. 

När jag, i egenskap av ung, vit, queer, västerländsk, genusstuderande kvinna läser in empirin 

– så gör jag också det på ett sätt som ofrånkomligen kommer att påverka de slutgiltiga 

resultaten som analysen kommer fram till. Det jag menar är, att såväl urval och tolkning av 

                                                           
15 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.13 
16 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.28 
17 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.28 
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dessa diskurser som analyseras i denna uppsats, alltid hade kunnat bli annorlunda, om det 

hade utförts av någon annan.  

3.4 Mitt förhållningssätt till begreppet feminism 

Uppsatsen igenom talar jag om feminism i relation till jämställdism. Jag har medvetet valt att 

inte ringa in begreppet feminism, av flera skäl. Eftersom att begreppet i sig är mångbottnat 

och syftar till många olika saker, har jag ansett att det känns överflödigt att endast förklara en 

feministisk diskurs eller feministisk ideologisk förgrening att kontrastera gentemot 

jämställdism. Jag ser en poäng i att inte lägga större vikt vid denna term, för att på så vis 

åskådliggöra det faktum att den jämställdistiska diskursen till synes förhåller sig till feminism 

som vore det ett enhetligt fenomen, och ett allmängiltigt begrepp. Jag menar att det är 

problematiskt att feminism i min empiri benämns som vore det en enda ideologi utan 

förgreningar, eller tillika: att det vore en enda rörelse. Hädanefter i uppsatsen kommer jag att 

benämna feminism inom citationstecken, för att förtydliga denna brist i den jämställdistiska 

argumentationen. 

3.5 Avgränsning 

Till en början hade jag tänkt analysera Pär Ströms tre utgivna böcker, samt diverse 

blogginlägg tagna från hans blogg (http://www.genusnytt.wordpress.com). Efterhand under 

arbetes gång, insåg jag att materialet blev tämligen övermäktigt att arbeta igenom inom ramen 

för en C-uppsats. Därför har jag avgränsat mig till diverse avsnitt som jag själv valt efter 

genomläsning av Ströms två tidigare utgivna böcker. Urvalet är gjort med kriteriet att de 

granskade citaten svarar på uppsatsens tilltänkta syfte. 

Då mediefenomenet fick en mindre roll i arbetet valde jag också under arbetets gång att inte 

analysera blogginlägg vilket jag egentligen, till en början, hade tänkt lägga stort fokus vid. Jag 

insåg att det jag egentligen ville undersöka, var de åsikter som Ström står för. Denna uppsats 

undersöker inte hur Ströms åsikter blivit mottagna, eller på vilket sätt eventuellt stöd eller 

motstånd yttrar sig.  

3.6 Diskursanalys 

Uppsatsens metodologi rör sig inom ramen för det diskursanalytiska fältet. När man använder 

diskursanalys som metod måste man också förhålla sig till den filosofiska grunden som är 

central i diskursanalys. Detta medför att de teoretiska angreppssätt som man väljer att 
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använda sig av, måste samspela med det diskursanalytiska fältet. Diskursanalys som metod 

vilar på en poststrukturalistisk och strukturalistisk språkfilosofi.18 Genom detta medföljer 

synen på språk som konstituerande för hur vi uppfattar verkligheten och omvärlden. Hur vi 

tolkar vår omvärld, och hur vi förhåller oss till den, beror på hur den får betydelse genom 

olika diskurser. Fokus under uppsatsarbetet har legat vid att jobba textnära, då jag analyserat 

texter skrivna av Pär Ström. För att kunna analysera dessa texter om jämställdism, har jag 

använt mig av diskursanalys som teori och metod. Jag har använt mig av de postmarxistiska 

teoretikerna Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori, som stöd för min metod och 

teori.  

En diskurs kan ses som en fixering av betydelse, i en specifik domän.19 Med hjälp av 

diskursanalys kan man försöka sig på att kartlägga hur de olika analyserade tecknens 

betydelser strävar efter fixering, hur olika tecken kan skapa en diskurs, samt hur olika 

diskurser verkar i det diskursiva fältet. Jag har främst valt att använda mig av 

ekvivalenskedjor när jag gjort mina diskursiva textanalyser, för att på så vis kunna 

konkretisera innehållet. Detta gör det lättare och mer överskådligt när man vill undersöka 

innehållet i en diskurs. Eftersom att jag främst undersöker subjektspositioner i de olika 

jämställdistiska diskurserna är ekvivalenskedjor extra passande att tillämpa vid en analys. Här 

kan man undersöka subjektspositioner genom att sätta nodalpunkten/mästersignifikanten i 

relation till övriga signifikanter. Med andra ord utröner man då hur de olika 

mästersignifikanterna ekvivalerar med andra signifikanter – vilket i sin tur ger 

mästersignifikanten ett innehåll.20 På detta vis kan man med hjälp av ekvivalenskedjan utröna 

en identitets ”vara” i en specifik diskurs. 

De begrepp som jag har lagt vikt vid uppsatsen igenom, bortsett från de diskursteoretiska som 

jag nämnt ovan (som jag förklarar djupare i teoridelen) är följande begrepp: jämställdism, 

jämställdhet, hegemoni, hegemonisk maskulinitet, heteronormativitet och performativitet. 

Dessa begrepp har haft relevans i min analys av Pär Ströms texter – när jag har undersökt hur 

de olika jämställdistiska diskurserna till synes förhåller sig till kategorier såsom kön, genus, 

sexualitet, makt, individ, kollektiv, grupperingar, arbete, feminism och annat ytterligare 

                                                           
18 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.15 
19 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.33 
20 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.54 
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tillkommande. Begreppsförklaringarna är invävda i analysen, för att underlätta för läsaren 

genom analysens gång. 

4. Teori 

4.1 Diskursteori 

I Laclau och Mouffes diskursteori talas det återkommande om den diskursiva kampen.21 Detta 

åsyftar de olika diskursernas strävan efter att låsa fast språkets betydelser, och att – med sin 

egen språkliga representation uppnå hegemoni gentemot andra diskurser. Diskursteori bygger 

på en syn om att verkligheten får sin betydelse genom diskurser. Enkelt förklarat kan man 

exemplifiera: kön som biologisk aspekt och inramning kan sägas existera – oberoende av vad 

människor lägger för värdering i detta antagande. Men könskategorier ges ingen kulturell 

betydelse eller värdering förrän det sätts i en kontext, exempelvis en samhällelig kontext. Det 

är inte förrän kön talas om i en eller flera diskurser, som det får en innebörd eller laddning. 

Därför kan man också tala om att kön som subjektspositionering kan ges skiftande betydelse 

beroende på tid, rum, diskurs, kontext, när man talar utifrån ett poststrukturalistiskt 

perspektiv. Subjektet kan härmed ses som fragmenterat.22 Ett subjekt verkar aldrig bara i en 

given position, i en enda diskurs.  

När man gör en diskursanalys på empiriskt material – vilket jag har gjort – kan olika 

diskursteoretiska begrepp vara användbara för att underlätta analysen. Nodalpunkten i en 

diskurs kan ses som själva kärnan vilken en diskurs formas kring.23 Flytande signifikanter är 

tecken som inte är fasta, och som kan ges olika betydelse i olika diskurser. Diskurserna 

strävar efter att ge dessa lösa tecken ett innehåll. Moment är de olika tecknen i en diskurs, som 

fixeras genom att skilja sig åt gentemot varandra. Elementen är lösa, och strävar efter att bli 

moment. Det är denna strävan som diskursen alltid försöker uppnå – genom att låsa fast 

elementen till moment så reducerar man också mångtydigheter och diskursen skulle då kunna 

tillslutas och fixeras. I diskursteorin menar man dock att denna fixering aldrig kan bli 

fullständig. Diskurser verkar alltid i det diskursiva fältet, vilket i sig alltid innebär en 

mångtydighet, och att den diskursiva kampen aldrig tar slut.24  

                                                           
21 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.13 
22 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.49 
23 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.35 
24 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.35 
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Jag vill förtydliga på vilket sätt jag använder mig av begreppet subjektspositioner i min 

uppsats. I diskursteorin hänvisar Laclau och Mouffe till Althussers syn på subjektet: där 

individen sägs inta bestämda positioner i diskurserna.25 Vidare nämns att subjektet och 

subjektspositioner är detsamma i en diskursiv struktur. Det talas om att det i en diskurs finns 

vissa positioner som subjekten ifråga kan inta, positioner som subjekten också måste förhålla 

sig till. Subjekten måste här bete sig utifrån förväntningarna som knyts till given position. Ett 

exempel skulle kunna vara inom arbetslivet och arbetsdiskursen: där man kan se en skillnad i 

positionerna ”chef” och ”sekreterare”, där förstnämnda har tydlig auktoritet över sistnämnda. 

Denna stereotypa chef-sekreterare-relation har tidigare varit strängt kodad som man-kvinna-

relation, varför den har relevans att tas upp som exempel i detta sammanhang.26  

Till skillnad från Althussers teorier så ses subjektet i poststrukturalistisk teori också som 

decentrerat – vilket innebär att subjektet inte bara innehar en position i en diskurs – utan kan 

inneha flera positioner i flera diskurser, parallellt.27 En kvinna är inte bara en kvinna, utan kan 

under dagens lopp hinna växla mellan positioner såsom exempelvis: kvinna, moder, syster, 

partner, arbetskollega etc. Diskursteorins syn på subjektet är även inspirerat av Jacques 

Lacans teorier.28 Subjektet ses här som skapat jämsides med den syn på vårt konstruerade 

samhälle som diskursteorin tillhandahåller. Det avgränsade subjektet strävar alltjämt efter att 

bli helt.29 Laclau spinner vidare och hävdar att tanken om det hela subjektet är en myt . Precis 

som att det sociala till viss del är strukturerat av diskurserna, är även individen/subjektet 

också strukturerat. Subjektets strävan efter att nå sin fullkomliga helhet kommer så aldrig att 

uppnås, eftersom att struktureringen aldrig är total. 

4.2 Om maskulinitet och hegemoni 

När man talar om maskulinitet är det ofrånkomligt att nämna den hegemoniska 

maskuliniteten.30 Innan jag går in närmare på detta förklarar jag begreppet hegemoni. 

Hegemoni kan ses som en slags makt. Inte den typen av makt som ter sig mellan individer 

med hjälp av våld, utan snarare på en mer organiserad nivå. I Diskursanalys som teori och 

metod förklaras hegemoni genom att betydelsebildningen neutraliserar maktförhållanden som 

                                                           
25 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.48 
26 Connell, 2008, s.262 
27 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.51 
28 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.49 
29 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.50 
30 Connell, 2008, s.115 
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finns i samhället.31 Detta medför att dessa maktförhållanden ses som naturgivna, så tillvida att 

de inte bör ifrågasättas. Winther Jørgensen och Phillips tolkar Antonio Gramsci och förklarar 

hans syn på begreppet. Hegemoni kan härigenom ses som en organisering av samtycke och 

samförstånd – vilket får som konsekvens att folks verkliga intressen blir dolda. Om man talar 

om den klassiska marxistiska synen på kapitalismens uppbyggnad som bas och överbyggnad 

(där basen är produktionskraften och produktionsmedlen, och överbyggnaden är 

produktionsförhållanden), kan man genom detta synsätt se att de hegemoniska processerna 

som sker i överbyggnaden således också påverkar strukturen på basen.32 I slutändan kan man 

tolka detta som, att hela arbetarklassen (dvs. basen) blir förblindad, deras medvetande blir 

styrt av den rådande ekonomin, och genom detta skapas det accepterande samförståndet. 

Hegemonisk maskulinitet som fenomen har med andra ord sin grund i Gramscis idéer om 

hegemoni. Här kan man tala om maskulinitet som kollektiv bild. Det handlar om auktoritet, 

kulturella ideal, och om makt och maktutövande.33 Den hegemoniska maskuliniteten 

garanterar kvinnans underläge gentemot mannens dominans, i en patriarkal struktur. 

Hegemoni i sig är aldrig statiskt, utan kan alltid påverkas av kontexter och av tid och rum, 

detsamma gäller den hegemoniska maskuliniteten. Precis som att subjektet är fragmenterat 

och ges olika betydelse i olika diskurser, kan en individ inneha typisk hegemonisk 

maskulinitet i vissa sammanhang (t.ex. i arbetsliv), medan samma person i andra sammanhang 

inte är en del av den hegemoniska strukturen (t.ex. i familjelivet).34 

4.3 Queerteori 

Då diskursen om jämställdism som Pär Ström ställer sig bakom är essentialistisk och statisk 

gällande syn på kön, sexualitet, kategoriseringar och subjektspositioneringar finns det en 

relevans att använda sig av queerteori, jämsides med diskursteorin för att arbeta med - och 

undersöka – materialet. 

Socialantropologen Fanny Ambjörnsson förklarar begreppets mångtydighet: queer kan både 

hänvisa till såväl politisk aktivism som till olika teoretiska perspektiv, som kritiskt granskar 

och ifrågasätter rådande normeringar i samhället gällande sexualitet och könsidentitet.35 

Precis som poststrukturalism är queerteori kritisk mot hävdandet av objektiva sanningar. Det 
                                                           
31 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.39 
32 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.39 
33 Connell, 2008, s.115 
34 Connell, 2008, s.115 
35 Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer?, Natur och kultur, Stockholm, 2006, s.37 
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är problematiskt i sig att tala om objektiva sanningar, när sanning i sig alltid är färgat av en 

historiekontext, forskaren bakom sanningen, men även av syftet med forskningen. Queerteori 

delar även synen på vad makt, identitet och kunskap kan tänkas vara, med den 

poststrukturalistiska strömningen.36  

Här kan vi också se influenser av synen på språk som det konstituerande för omvärlden. I och 

med att språket, genom att det sätter ord och kategorier på vår omvärld som skapar förståelse, 

bidrar språket i sig också till normaliseringsprocesser som vi alla, medvetet eller omedvetet, 

är en del av.37 Normer kan exempelvis styra hur vi förväntas bete oss beroende på vilket 

biologiskt kön vi tillhör, men även vem vi förväntas attraheras av, samt hur vi förväntas leva. 

Redan från födsel indoktrineras vi in i vad som är norm, och vi lär oss tidigt att vi blir 

accepterade om vi följer dessa normer. Därför är normalisering, hävdar Ambjörnsson genom 

Michel Foucault (vars forskning delvis ligger som grund för queerteorins utveckling), 

ytterligare ett sätt att yttra makt på.38 Med queerteori som utgångspunkt kan man se hur makt 

utövas hela tiden, i olika möten, i samhällets olika institutioner, i relationer, inom familj – 

egentligen överallt. Makten är alltid produktiv, och ses inte endast genom relationen: 

förtryckare-förtryckt. Makt är snarare det som utgör våra identiteter och vår självbild.39 

Genom det queerteoretiska begreppet heteronormativitet, som jag förklarar djupare i 

analysen, kan man se exempel på maktutövande. Ponera att en person väljer att komma ut ur 

garderoben för sina närmaste, och föräldrar eller familj tar sig rätten att ifrågasätta denna 

persons sexuella läggning – detta scenario kan vara ett typiskt exempel på när makt utövas. 

Normer, identitet, sexualitet, genus, makt samt kritik mot objektivitet kan sägas utgöra en 

kärna inom queerteoretiskt tänkande. 

5. Analys 

5.1 Vad är jämställdism? 

Pär Ström formulerar jämställdism på detta vis i sin andra utgivna bok Sex feministiska myter 

– Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund:  

                                                           
36 Ambjörnsson, 2006, s.41 
37 Ambjörnsson, 2006, s.46 
38 Ambjörnsson, 2006, s.47 
39 Ambjörnsson, 2006, s.47 
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Min ideologiska grund i genusfrågan är jämställdismen. Jag är inte feminist (en som bara 

kämpar för kvinnor), och inte heller maskulist (en som bara kämpar för män). Utan helt enkelt 

jämställdist. Vi är alla människor, och ska ha samma rättigheter och skyldigheter.40  

Vidare förtydligar han på sin blogg denna ideologi som den neutrala ideologin mellan 

feminismen och maskulinismen.41 En tyngd läggs vid att jämställdhet är eftersträvansvärt, 

men synen på vad jämställdhet är – och hur det uppnås – är inte kompatibel med den s.k. 

”statsfeminismens” syn på jämställdhet som Ström definierar som en: ”50/50-fördelning 

mellan könen i samhällets alla skrymslen och vrår”.42 Viktigt att understryka, är förnekandet 

av patriarkala strukturer, men även synen på att könen anses ha såväl biologiska som sociala 

skillnader.43 Ström menar med sin jämställdism: att dessa skillnader är något positivt, och 

inget som bör eller kan förändras.  

En av jämställdismens viktigare frågor tolkar jag vara frågan om likhet inför lagen, då Ström 

kontinuerligt, såväl i sina böcker som i sin blogg, hävdar männens underlägsenhet och 

diskriminering i denna fråga. Den individualistiska synen är grundläggande för hela 

jämställdismen. Ström problematiserar ”feminism” då han anser den söka rättvisa mellan 

kollektiv (vad han kallar: den kvinnliga och den manliga delen av befolkningen) när han 

vidlägger att rättvisa istället borde handla om att sätta individen i centrum.44 

5.2 Den dikotoma subjektpositioneringen  

I kapitlet ”Den sociala konstruktionen är en konstruktion” i boken Mansförtryck och 

kvinnovälde klarlägger Pär Ström sin syn på kön. Redan i början tar Ström avstamp i att 

klargöra hur han motsätter sig vad han kallar är den ”svenska feminismens” syn på kön som 

social konstruktion.45 Detta citat påvisar hur det talas om kön i Ströms text: ”Eftersom det 

finns en typisk manlig och en typisk kvinnlig variant av den mänskliga hjärnan uppvisar de 

två könskollektiven en tydlig skillnad i beteende”.46 Vidare understryker han att det finns 

individuella skillnader, som också kan vara väldigt påtagliga, men en vikt läggs likväl vid att 

poängtera att de påstådda skillnaderna är generellt mycket tydliga vilket är hans underlag för 
                                                           
40 Ström, 2011, s.7-8 
41 Material från Pär Ströms egen blogg: http://genusnytt.wordpress.com/2012/03/16/vad-vill-jamstalldisterna/ 
källa tagen 2012-11-26 kl. 14:02 
42 Material från Pär Ströms egen blogg: http://genusnytt.wordpress.com/2012/03/16/vad-vill-jamstalldisterna/ 
källa tagen 2012-11-26 kl.14:14 
43 Ström, 2007, s.164 
44 Ström, 2007, s.168-169 
45 Ström, 2007, s.159 
46 Ström, 2007, s.161 

http://genusnytt.wordpress.com/2012/03/16/vad-vill-jamstalldisterna/
http://genusnytt.wordpress.com/2012/03/16/vad-vill-jamstalldisterna/
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att kunna prata om medfödda kvinnliga och manliga egenskaper. Här kan man alltså tala om 

såväl kollektiv identitet som gruppbildning som skapas i Ströms diskurs om kön.47  

Enligt Laclau och Mouffes diskursteori kan man inte tala om objektiva grupperingar eller om 

grupper som något förutbestämt – identitet och gruppbildning är något som skapas först när 

de uttrycks i ord. Grupperna konstitueras alltså genom själva talet om grupperna, vidare 

utvecklat kan man förklara gruppens konstituerande genom en process av befästandet av 

ekvivalenskedjor. När man talar om män och kvinnor som fundamentala motsatser till 

varandra, parallellt med en hänvisning till att dessa påstådda skillnader skulle vara naturgivna 

och biologiska, medför denna grupprepresentation också att detta lägger en grund för en 

samhällssyn. I Ströms diskurs om kön får detta som konsekvens att kvinnor och män antas 

vara varandras komplementära motsatser: vilket också i sin tur bidrar till att upprätthålla en 

redan befintlig samhällsbild.48 I detta indirekta tal om samhället skapas också normer, 

förväntningar och krav på hur (de dikotoma) könen antas vara och antas vilja handla.  

I citatet ovan tydliggörs och positioneras (de dikotoma) könens subjektspositioner, där 

författaren förklarar att könens genetiska skillnader sinsemellan i sig bidrar till att dessa två 

subjektspositioner innehar olika beteenden. Något som skulle kunna tolkas som ett ”manligt” 

beteende samt ett ”kvinnligt” beteende. 

5.3 Könens påstådda skillnader 

Återkommande är alltså synen på kön som något statiskt och dualistiskt. Ström menar att det 

sociala könet bör ses som medfött, och vill förklara samhällets uppbyggnad med att: kvinnor 

och män pga. ”genetiskt betingade skillnader mellan könen” också i genomsnitt gör lite olika 

val (pga att vi ”är olika”). I Mansförtryck och kvinnovälde beskriver Ström vad han kallar är 

de ”två könens mest typiska egenskaper”:  

För kvinnor gäller genomsnittligt – Är mera empatiska och omhändertagande/Är överlägsna 

på verbal kommunikation och språkbehandling/Fångar upp fler nyanser och detaljer med ögon 

och öron/Är känsligare för andra människors sinnesstämning och subtila signaler/Kan 

associera snabbare med tidigare lagrad information/Har bättre simultankapacitet [...].49 

 

                                                           
47 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.51-52 
48 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.53 
49 Ström, 2007, s.162 
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Samt gällande för män: 

För män gäller genomsnittligt – Är mera riskbenägna och tävlingsinriktade/Är bättre på att 

fokusera hela sin uppmärksamhet på en uppgift i taget/Är överlägsna avseende abstrakt 

tänkande/Har ett bättre tredimensionellt seende/Är bättre på att kasta och skjuta prick/Är mera 

extrema [...] när det gäller intelligens, även om könens genomsnittliga intelligens är 

densamma.50 

Ännu ett citat, från samma bok, får illustrera: 

När män i genomsnitt är mer tävlingsinriktade [...] är det kanske inte så konstigt att de lyckas 

bättre i karriären och därför är överrepresenterade på chefsbefattningar. När kvinnor 

genomsnittligt är mera empatiska [...] är det kanske inte så konstigt att de ofta återfinns inom 

vård och omsorg.51 

Bortsett från dessa redovisningar citerar Ström även flertalet olika naturvetenskapliga 

professeror, verkandes inom ämnena histologi, neurobiologi, psykologi och genetik etc.52 I 

dessa citat går att finna likvärdig information som i citaten ovan. Denna information kan 

illustreras genom de två ekvivalenskedjorna nedan. 

Man = Rationell = Abstrakt tänkande = Tävlingsinriktad = Karriär 

Kvinna = Känsla = Verbal kommunikation = Omhändertagande = Deltid/Omsorg 

Mästersignifikanten är alltså densamma som subjektspositioneringen: dvs. könen man och 

kvinna. Nodalpunkten i denna diskurs om Könens Olikhet är också densamma: dvs kön. 

Eftersom att positioneringarna: kvinna och man, talas om på olika vis beroende på diskurs, 

ges dessa subjektspositioner också olika innebörd. Man kan med andra ord inte säga att 

varken man eller kvinna har några förutbestämda, fasta egenskaper – allt beror på vilken 

diskurs man undersöker.53 Nodalpunkten i en diskurs får innehåll genom att knytas samman 

med, eller utesluta, andra signifikanter. Olika diskurser ger olika innehåll åt 

mästersignifikanterna beroende på vilka signifikanter som knyts samman med 

mästersignifikanten. Diskurserna emellan strider om att ge dessa mästersignifikanter 

betydelse. Med andra ord kan man påtala att subjektspositionerna kvinna och man – ges en 

                                                           
50 Ström, 2007, s.162 
51 Ström, 2007, s.162-163 
52 Ström, 2007, s.160-161 
53 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.54 
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typ av innebörd i Ströms diskurs – parallellt med att det skulle kunna ges helt andra 

innebörder om man skulle analysera exempelvis en queerteoretisk diskurs om kön. 

Om man tittar på ovan nämnda ekvivalenskedjor får man en ganska klar bild av hur Ström ser 

på könen. Ström menar, att dessa påstådda olikheter könen emellan är anledningen till att 

samhället ser ut som det gör. När det talas om män som mer tävlingsinriktade, överlägsna 

gällande abstrakt tänkande och fokuserande, hittas det samtidigt förklaringar till varför män 

lyckas bättre i karriären och är överrepresenterade gällande chefsbefattningar. Likväl som 

Ström ser en logik i att kvinnor – som av sin ”natur” är mer empatiska och omhändertagande, 

också därför oftare verkar inom vården och den offentliga sektorn. Här tillämpas en 

isärhållande strategi. Detta tal om män som rationella och karriärmässiga upprätthåller den 

kollektiva bilden av maskulinitet, vilken R.W. Connell menar är tämligen ohotad av 

feministiska kvinnor och män som tänker annorlunda.54 Här kan man tala om hegemoni – den 

framgångsrike, karriärmässiga mannen som når högt i yrkeslivet kan också ges hög 

samhällelig status, vilket i sig ger hävdande av auktoritet. Den kollektiva bilden av 

maskulinitet kan med fördel kopplas ihop med institutionell makt och kulturella ideal. 

Kanhända upprätthålls dessa ideal i de jämställdistiska diskurserna? 

Ett annat exempel på Ströms tankegång gällande konsekvenserna som uppstår ur könens 

påstådda olikheter är: ”När män är extrema åt båda håll avseende intelligens (fler snillen, men 

också fler trögtänkta) är det kanske inte så konstigt att de dominerar kretsen av 

nobelpristagare.”.55 Jag tolkar detta påstående som att Ström i sin diskurs om kön legitimerar 

det faktum att det av 861 Nobelpris i historien är 44 st. som tilldelats kvinnor.56 Legitimerar 

genom att påstå, att högre intelligens är mer vanligt förekommande hos människor av 

manskön än vad det är hos människor av kvinnokön. Tilläggas bör, är att jag anser det vara 

problematiskt i sig att tala om ”intelligens” på ett objektivt plan. Begreppet finns ju blott för 

att vi talar om det, och nämner det som vore det mätbart. Det som sker i detta sammanhang är 

att diskursen inte ifrågasätter en diskriminerande och exkluderande struktur, som förhindrar 

kvinnor från att ta del av t.ex. Nobelpriset som inrättning – som statusmarkerande 

etablissemang. Med sitt generaliserande uttryck kring kollektiv identitet (i detta fall: det 

                                                           
54 Connell, 2008, s.115 
55 Ström, 2007, s.163 
56 Internetartikel från Dagens Nyheter, publicerad 2012-12-10 kl.00:50  
 http://www.dn.se/debatt/bara-gubbar-far-nobelpris---sa-satsar-vi-pa-kvinnorna källa tagen: 2012-12-12 
kl.23:54 
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kvinnliga genuset) blir diskursen blind för att se att rådande förtryck. Jag hävdar att det sker 

ett osynliggörande av förtryck, i denna diskurs. 

Ström talar vidare om skillnader avseende intelligens – könen emellan – i boken Sex 

feministiska myter. Här går att läsa: 

[… ] kvinnorna som grupp kompenseras av att ha färre träskallar bland sig […] kanske bidrar 

detta till att färre kvinnor än män finns bland samhällets lägsta grupper såsom fängelsekunder 

och hemlösa.57 

Detta citat skulle kunna tolkas som ett upphöjande av kvinnor i Ströms diskurs om kön, då det 

rent bokstavligt påtalar att anledningen till att färre kvinnor begår brott tros vara att färre 

kvinnor är ”träskallar”. Sett till sin kontext, där det också talats om att fler män är genier, samt 

att fler män är ”träskallar”, vill jag dock påvisa att det i jämställdismens diskurs om kön blir 

väldigt svårt att förhålla sig neutralt till begreppet ”intelligens”. Det som sker i citatet om 

ovan – om kvinnor och samhällets lägsta grupper – är att man kategoriserar in hemlösa och 

fängelsekunder som ”träskallar”. Det talas om intelligens på ett objektivt, mätbart sätt, vilket 

egentligen skulle kunna tolkas som ett negativt sätt att rama in människor på. Jag vill hävda 

att detta synsätt på människor som ”kloka” eller ”dumma” blir en gradering och en värdering i 

sig. Begreppet ”intelligens” finns och värderas högt, för att vi i vår kultur har gett fenomenet 

en sammankoppling med social status och begreppet kulturellt kapital, vilket i vår kultur ses 

som eftersträvansvärt.58 Här ser vi att maskulinitet i sig ger en annan och kanske högre 

värderad form av kulturellt kapital än vad feminitet gör.59 Jag menar att den jämställdistiska 

diskursen bidrar till att upprätthålla denna schabloniserade bild. Den negativa konsekvensen i 

Ströms jämställdistiska diskurs om kön är, och förblir: att kvinnor aldrig kan nå upp till mäns 

nivå, avseende intelligens. Kvinnor är, och förblir, det andra könet – mellankönet, som inte 

tycks kunna vara extremt åt varken endera eller andra hållet. 

5.4 Problematik med Ströms resonemang kring kön 

För att förstå jämställdismens resonemang om kön ytterligare, kan man länka samman 

innehållet i uppsatsempirin till ännu en ekvivalenskedja. Innan dess vill jag visa några citat till 

där det talas om kön i boken Sex feministiska myter: ”[...] det finns stora medfödda skillnader 

mellan könen. Dessa genetiska skillnader styr många av de egenskaper som ligger till grund 
                                                           
57 Ström, 2011, s.19 
58 Skeggs, Beverley, Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön, 2. Upp, Daidalos, Göteborg, 2006, s.20 
59 Skeggs, 2006, s.24 
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för vårt beteende i vardagen”.60 Ett till citat från Mansförtryck och kvinnovälde lyder: ”[...] att 

det inte råder några som helst tvivel om att det genomsnittligt finns medfödda skillnader i 

hjärnan mellan könen som leder till olika egenskaper, uppträdande och prioriteringar.”.61 

 Om vi ser till ovan nämnda citat, men även tar i beaktande de citat som finns nämnda under 

uppsatsrubriken ”5.3 Könens påstådda skillnader” så framgår det tydligt att denna åsikt om 

könens åtskillnad är statisk i min empiri. Knyter vi an innehållet i citaten under denna rubrik 

samt under föregående rubrik, kan vi också försöka utröna könets ”vara” i den jämställdistiska 

diskursen. Detta innehåll, med stöd av de citat jag nämnt, kan ekvivaleras på detta vis: 

Kön = Dikotomisk uppdelning = Genetiska skillnader = Olika samhällsfunktion = Oföränderligt 

När man tittar på ekvivalenskedjan ovan tydliggörs Ströms essentialistiska grund ytterligare. 

Essentialism kan antas vara en motsatt idéinriktning till konstruktivism. Ett essentialistiskt 

synsätt inbegriper en syn på att olika företeelser kan hitta sin förklaring i objektens natur; dvs. 

talar man om kön så innebär ett essentialistiskt synsätt att man ser på manliga och kvinnliga 

egenskaper som något naturgivet, och inte kulturellt betingat.62 Det sociala könet, eller genus, 

anses med andra ord ha sin grund i genetik. Enligt detta tankesätt kan man alltså klargöra att 

de skillnader som sägs finnas mellan kvinnor och män är ofrånkomliga. Även om Ström vill 

lägga en tyngd vid att individuella skillnader kan återfinnas, blir kontentan av hans 

argumentation att kvinnor och män är olika och att detta faktum inte behöver ifrågasättas. 

Detta, menar han, förklarar också varför vi – beroende på könstillhörighet – ges olika 

positioneringar i samhället. Vi väljer lite olika, för att vi tänker lite olika.  

När mästersignifikanten kön i Ströms jämställdistiska diskurs blir subjektspositionerad på 

detta vis, så är det också något som händer. När man gör en dikotomisk uppdelning av kön 

och talar om begreppet på ett statiskt vis, reproducerar man också idéer som många samhällen 

är uppbyggda på. Att tala om kön som komplementära subjektspositioner, men även som ett 

fenomen som endast ger utrymme till två kategorier: kvinna och man, är i sig en performativ 

handling. Performativitet inbegriper tanken om att såväl genus, könsidentitet som sexualitet 

alltjämt är socialt och kulturellt skapade kategoriseringar.63 Även att vi ideligen, när vi 

handlar utifrån vårt kön, dvs. beter oss ”manligt” eller ”kvinnligt” också reproducerar dessa 
                                                           
60 Ström, 2011, s.9-10 
61 Ström, 2007, s.160 
62 Nationalencyklopedins hemsida, www.ne.se  http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/essentialism  källa tagen: 
2013-01-10 kl.21:58 
63 Ambjörnsson, 2006, s.137-138 
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könsstereotyper och förväntningar. Det finns inget inneboende genus som man föds med – 

manlighet och kvinnlighet är kategorier som alltid konstitueras genom våra handlingar och 

vårt språk.64  

Ambjörnsson tolkar Judith Butler och förklarar hur dennes teori om den heterosexuella 

matrisen inbegriper att kön, genus och sexuellt begär måste kombineras på rätt sätt – dvs. 

utifrån heteronormens premisser, för att skapa lyckade och samhällsanpassade individer.65 I 

den västerländska kulturen anses det exempelvis vara omanligt att gråta, men kvinnligt att 

bära smink. Dessa olika förväntningar och krav på hur vi skall förhålla oss till våra biologiska 

kön tvingar in oss i icke valda normer. Alla handlingar där vi beter oss utifrån vad som 

förväntas av oss: t.ex när en ung kvinna klär sig feminint, förväntas åtrå män och/eller har 

kvinnliga intressen - är performativa. Här ser man att repetitionen av det förväntat manliga 

eller kvinnliga genuset i sig reproducerar dessa villkor som könen tillskriver oss. Härvid 

framlägger jag att detta går i linje med vad som sker i Ströms jämställdistiska diskurs: talet 

om det statiska könet, med exempel på vilka personlighetsdrag som är typiskt ”manliga” 

respektive ”kvinnliga” främjar i sig en reproducering av en dikotom könsuppdelning vilken 

jag menar redan florerar i samhället.  

Vad får detta resonemang för konsekvenser? När man talar om könen och dess genus som 

varandras totala motpoler som något essentiellt och naturgivet, tillskriver man också att 

könens olika positioner i samhället är berättigade. Om argumentationslinjen är som följer: vi 

är ju olika, därför väljer vi olika – kommer man aldrig att hamna på en punkt där man 

ifrågasätter hämmande strukturer som tvingar in alla människor i könsroller och förväntade 

levnadsmallar. När fenomen tas som naturgivet – ser man inte heller några möjligheter att 

bryta mönster eller göra samhällsförändring.  

5.5 Är en dualistisk subjektspositionering kompatibel med jämställdhet? 

Nationalencyklopedins definition av jämställdhet råder kortfattat:  

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.”.66 Till skillnad från ordet jämlikhet, som 

tydligt markerar alla individers lika värde, så betonar jämställdhet förhållandet mellan könen. 
                                                           
64 Ambjörnsson, 2006, s.137 
65 Ambjörnsson, 2006, s.138 
66 Nationalencyklopedins hemsida, www.ne.se: http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet 
källa tagen 2012-11-20 kl.15:46  
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Jämställdhet kan med andra ord förklaras enkelt: en eftersträvan av jämlikhet mellan kvinnor 

och män.67 En i vårt samhälle till synes klassisk jämställdhetsfråga torde vara frågan om 

arbetsmarknaden. Dvs. hur vi – i egenskap av kvinnor eller män – blir positionerade i 

arbetssystemet, gällande anställningsform och tillträde till sektorer etc. Av denna anledning 

kan det vara rimligt att visa exempel på hur det talas om arbetsmarknadsfrågan ur ett 

jämställdhetsperspektiv i den jämställdistiska diskursen. 

Ström skriver som tidigare nämnt att de livsval vi gör som kvinnor eller män delvis är 

baserade på just: det kön vi antas tillhöra. Detta resonemang kan lättare förstås om man ser till 

faktumet att det i jämställdismens diskurs om kön antas finnas en kvinnlig respektive manlig 

variant av den mänskliga hjärnan. Detta citat från Ström utvecklar resonemanget ytterligare: 

”Här finns för övrigt en intressant parallell till mäns och kvinnors val på arbetsmarknaden, 

som ju har resulterat i en situation där kvinnor genomsnittligt besitter yrken med lägre 

löneläge”.68  

När jag tolkar detta citat läser jag in att Ström förklarar den omdebatterade 

jämställdhetsfrågan om lönegapet mellan könen. Förklarar på detta vis, att kvinnor besitter 

lägre lönepositioner pga det egna yrkesvalet. Med andra ord skulle detta betyda, att kvinnor 

självmant söker sig till yrken som ger dem en lägre lön. Detta tankesätt ifrågasätter inte att det 

skulle kunna finnas strukturer som påverkar var man – som kvinna eller man – har möjlighet 

att positioneras på arbetsmarknaden, men inte heller hur lönesättning faktiskt sker med kön 

som bidragande styrningsfaktor. Det enda som detta resonemang bidrar med, tolkar jag vara 

konstaterandet att: kvinnor besitter lägre lön för att de själva valt att ha det så.  

I den nyliberala diskursen ses individens frihet och rättighet att utleva sina egna intressen som 

det primära.69 Individen ses som rationell, kapabel att veta vad som är bäst för sig själv: utan 

att samhället skall inkräkta eller inskränka på individens leverne. Här ser vi att en 

grundläggande tanke är att alla individer är just: individer, och därmed fundamentalt olika, 

varandra emellan. Detta ses som något positivt i sig. Eftersom vi alla antas vara olika, men 

likväl bedöms ha lika rättigheter och möjligheter att forma våra liv efter egen förmåga – ses vi 

alla också som jämlika, i den nyliberala diskursen.  

                                                           
67 Larsson, Anita & Jalakas, Anne, Jämställdhet nästa!: samhällsplanering ur ett genusperspektiv, 1. uppl., SNS 
förlag, Stockholm, 2008, s.34 
68 Ström, 2007, s.163 
69 Larsson, Reidar, Politiska ideologier i vår tid, 7., [utök. och rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, s.142 
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R.W. Connell skriver i Maskuliniteter om hur männens ställning i arbetsmarknaden stärks i 

den nyliberala demokratin, parallellt med att kvinnors ställning försvagas.70 Individualism 

som ideologi i den nyliberala politiken kan anses vara neutral, i den bemärkelsen att kön, 

sexualitet, etnicitet, funktionalitet etc. på pappret anses vara oväsentligt eftersom varje individ 

likväl skall bedömas som individ och därmed också ges rättigheter och möjligheter. När det 

gäller arbetsmarknaden så framläggs det därför ofta, att man ser till individen när man 

anställer folk.71  

I samma veva förkastas kvotering - som principiellt förebyggande mot diskriminering av 

diverse underrepresenterade grupper - då man menar att kvotering i sig är diskriminerande 

eftersom det motverkar parollen om ”lika möjligheter”. Här drar jag en koppling till Ströms 

diskurs om arbete. I denna diskurs tycks det ofta låta som att kvinnor och män har samma 

möjligheter – bara det att män är mer driftiga och konkurrensinriktade, vilket därför förklarar 

varför män oftare än kvinnor innehar chefspositioner, i t.ex. den privata sektorn. Vilket kan 

påvisas i följande citat: ”[...] män väljer oftare än kvinnor yrken med höga löner, medan 

kvinnor ofta väljer yrken med låga löner. Det är viktigt att understryka att detta är fria val”.72 

Återigen ser vi det fria valet som en utgörande och legitimerande faktor för olikheterna som 

återfinns kvinnor och män emellan, på arbetsmarknaden. Här reproduceras bilden av mannen 

som konkurrensdriftig och makthungrig, den hegemoniska maskuliniteten. 

R.W. Connell skriver vidare att även om individen i den nyliberala diskursen kan ses som 

genusneutral i en formell bemärkelse, så är det tvärtemot gällande för ”entrepenören”.73 De 

typiska egenskaperna för en entreprenör, som klättrar högt i karriärstegen, är alla – i vårt 

samhälle – stereotypt maskulint kodade egenskaper, som exempelvis att de förväntas vara: 

resultatorienterade, hänsynslösa, konkurrensdriftiga och karriärsmotiverade. Här talar Connell 

om en s.k. business-maskulinitet.74  

Vidare nämner Ström att: ”Det finns dock flera faktorer som förklarar lönegapet. Några av 

dessa är: [...] Svårighetsgrad/Chefsskap eller inte/Utbildning/Erfarenhet/Grad av entusiasm, 

flexibilitet, uppoffringsvilja etc.”.75 Här kan man se att Connells teorier om den stereotypa 

                                                           
70 Connell, 2008, s.261 
71 Connell, 2008, s.259 
72 Ström, 2011, s.22 
73 Connell, 2008, s.261 
74 Connell, 2008, s.262 
75 Ström, 2011, s.22 
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entrepenören stämmer mycket väl överrens med jämställdismens syn på 

arbetsfrågan/lönefrågan. De olika faktorer som Ström nämner i citatet ovan är just maskulint 

kodade attribut, som han då menar förklarar löneskillnaderna könen emellan. Återigen ser vi 

att den essentialistiska subjektspositioneringen av kön tycks förklara varför arbetsmarknaden 

är icke jämställd. Detta anses alltså vara på grund av ”det fria valet”. I den jämställdistiska 

diskursen så kan detta faktum aldrig ses som en diskriminering, då den enkla förklaringen 

kvarstår: skillnaderna i lön, består i könens åtskillnad. Här vill jag citera Connell: ”Att det är 

män och inte kvinnor som kontrollerar de större bolagen och de stora privata förmögenheterna 

är inte en statistisk tillfällighet, utan en del av den sociala konstruktionen av 

maskuliniteten.”.76 Jag hävdar, att oavsett om Ström talar om lönegap, chefspositioner, 

intelligens, hemarbete eller dylikt – så är den jämt återkommande faktorn att 

argumentationslinjen är statistikbunden. I Ströms jämställdistiska diskurser kan aldrig 

genuskonstruktioner och framför allt inte maskulinitetskonstruktioner ses som förklaring 

bakom statistiken. 

Får att gå vidare i arbetsmarknadsfrågan vill jag även påvisa andra exempel på diskursens 

retorik. Jag vill visa ett exempel som styrker mina tankar vidare. Denna gång taget från Pär 

Ströms bok Sex feministiska myter.77 

 
I gruppen ”ensamstående barnlösa i åldern 45-64 år” lägger kvinnor dagligen 20 minuter mer 

än män på hemarbete. Detta innebär rimligen att kvinnor generellt sett är mer intresserade av 

hemarbete än män. Den skillnaden i intresse kan förmodas spela in även när det gäller 

tidsfördelningen i parförhållanden. En viss del av den ganska stora tid som kvinnor i 

parförhållanden lägger ned på hemarbete kan därför antas vara ett uttryck för ett frivilligt val 

baserat på ett större personligt intresse för hemarbete.78 

Detta citat knyter an flera intressanta aspekter. Först och främst påvisar citatet redan i början 

ett tydligt påstående om att ensamstående kvinnor lägger ned mer tid på hemarbete än vad 

ensamstående män gör. Av detta påstående finner skribenten det rimligt att detta således 

måste innebära: att kvinnor är mer intresserade av hemarbete än män. Vidare i citatet får man 

förklarat för sig att denna skillnad även torde gälla i parförhållanden (jag tolkar här ordet 

parförhållande som syftande till: monogama, heterosexuella sådana). Vad betyder då ”ett 

                                                           
76 Connell, 2008,  s.112 
77 Ström, 2011 
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större personligt intresse”, och vad sker när detta intresse görs naturligt i denna diskurs? Först 

och främst tänker jag att denna argumentation strävar efter att skapa någon slags legitimitet 

för rådande situation. Dvs. att en skev snedfördelning i tidsram när det kommer till det 

obetalda hemarbetet, inte bör ifrågasättas – för att kvinnan väljer att ta sig an detta. Och när 

något är självvalt, är det kanske extra svårt att gå i strid med att detta faktum skulle innehålla 

någon problematik av något slag. Detta tal om frivillighet får mig att återigen knyta an till att 

se liberalistiska strukturer i de olika jämställdistiska diskurserna. Det märks återkommande i 

min empiri, att det individuella valet värderas högt, parallellt med att all form av kollektivism 

anses vara bedrövlig. Jag menar dock att detta blir ett synnerligen avsmalnat förhållningssätt 

till omvärlden; ”det egna fria valet” skulle egentligen kunna legitimera vad som helst. Såväl 

prostitution, en snedfördelad föräldraledighet, hemlöshet etc. Därför vill jag understryka, att 

”det fria valet” bör ifrågasättas som underbyggande av argumentationer, ty det räcker inte 

tillräckligt långt. Framförallt blir det ett tillvägagångssätt för att nyttja en sopa-under-mattan-

mentalitet, där strukturen hamnar i det fördolda och endast statistik och praktiska faktum tas i 

beräkning.  

I Edlund, Erson och Milles bok Språk och Kön ges exempel på statistik tagen från SCB, 

påvisandes den procentuella fördelningen kvinnor och män emellan gällande det obetalda 

arbetet (även kallat hemarbete).79 Här kan man se att, citat: ”[…] i åldrarna 20-64 år uppgår 

kvinnors obetalda arbete i snitt till 28 timmar per vecka, mäns till strax under 20 timmar.”.80 

Viktigt att poängtera är: att denna statistik är normerande i det avseendet att den endast 

hänvisar till vuxna människor som lever inom ramen för den heterosexuella, tvåsamma, 

familjebildande levnadsstrukturen. Många människor faller utanför dessa ramar, då långt ifrån 

alla vuxna människor lever inom denna norm. Därför hävdar jag att det är problematiskt att 

tala om några biologiska inneboende kvinnliga intressen som bakgrund till denna statistik, 

vilket det i den jämställdistiska diskursen om arbete tycks göra. Vad sker i så fall i en lesbisk 

relation, blir det obetalda hemarbetet dubbelt så stort? Vad sker i en manlig homosexuell 

relation, blir merparten av hemarbetet inte utfört av någon? 

Däremot kan det ses som ett faktum, att det i en heterosexuell tvåsam relation ofta finns 

underliggande maktstrukturer och hierarkier, vilka bidrar till att kvinnan i relationen oftare tar 

ett större ansvar för det obetalda arbetet. Särskilt när man ser till förväntningar baserade på 
                                                           
79 Edlund, Ann-Catrine, Erson, Eva & Milles, Karin, Språk och kön, Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 
2007, s.32 
80 Edlund, Erson och Milles, 2007, s.32 



Filippa Norberg, Genusvetenskap: Makt och Kön C, HT 2012 

29 

 

genus: i maskulinitetskonstruktionen förväntas mannen inte ta ansvar i samma utsträckning 

över kvinnligt kodade attribut, som exempelvis hemarbete i vissa sammanhang kan antas 

vara. 

I Ströms diskurs om arbete visas det tydligt att män förvärvsarbetar mer, parallellt med att 

kvinnor lägger mer tid på hushållsarbete (varav sistnämnda är påvisat ovan).81 Det nämns 

vidare att:  

Förvärvsarbete, där män dominerar, är direkt betalt medan hemarbete, där kvinnor dominerar, 

är indirekt betalt (via del av hushållets totala inkomst). Inom parentes måste här påpekas att 

det leder tanken fel att kalla hemarbete för obetalt, något som ofta sker i debatten.82 

Här går denna diskurs i strid gentemot övriga jämställdhetsdiskurser: när man som ovan visas 

inte vill kalla hemarbetet för ”obetalt arbete”. Citatet ovan tar inte in i beräkning, det faktum 

att kvinnor, trots förvärvsarbetande, ändå lägger 8 timmar mer per vecka än vad män gör – på 

just obetalt hemarbete (vilket finns omskrivet i tidigare citering). Ström skriver istället:  

Om man lägger samman hemarbete och förvärvsarbete framgår det att män i genomsnitt utför 

en total daglig arbetsinsats på åtta timmar och 16 minuter. Motsvarande för kvinnor är sju 

timmar och 57 minuter.83 

Vad som inte ges utrymme i denna argumentation, är en frågeställning om varför denna 

statistik ser ut som den gör. Vad säger siffror egentligen om strukturer och maktfördelningar? 

Vad betyder tid, angivet och mätt i siffror? Jag vill hävda att statistiken i detta sammanhang, 

och i alla Ströms jämställdistiska diskurser, är ett retoriskt knep för att bevisa den ”objektiva 

sanningen”. Det som dock inte tas upp i diskussionen är att kvinnor generellt sett jobbar deltid 

i betydligt högre utsträckning än vad män gör.84 Detta gör att statistiken som visas i citatet 

just ovanför inte blir så häpnadsväckande i sig. Tolkar man den statistiken ordagrant blir det 

införstått att män arbetar mer, totalt sett, än vad kvinnor gör. Jag menar dock att detta blir 

missvisande; då det inte bör vara rimligt att jämföra kvinnor och mäns totala arbetsinsats när 

kvinnor i större utsträckning hindras från att ta del av heltidstjänster på arbetsmarknaden och 

istället får nöja sig med deltidstjänster. 

                                                           
81 Ström, 2011, s.62 
82 Ström, 2011, s.63 
83 Ström, 2011, s.62 
84 ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2012”, SCB, pdf-fil: 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf  s.47, källa tagen: 2012-12-
28 kl.19:06 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0201_2012A01_BR_X10BR1201.pdf
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5.6 Inget patriarkat – kritiken mot feminismen 

Återkommande i Pär Ströms texter är en kritik gentemot hur det talas om patriarkatet som 

existerande samhällsstruktur i den feministiska diskursen. I jämställdismens diskurs om 

jämställdhet blir talet om könsmaktsordning och patriarkat överflödiga. Detta märks bl.a. 

genom citatet:  

[…] de skillnader mellan kvinnors och mäns genomsnittliga plats i samhället som idag är 

synliga till stor del beror på de biologiska skillnaderna mellan könen och inte på ”patriarkala 

strukturer” som konspirerar i hemlighet för att hålla tillbaka kvinnor.85 

Ström klarlägger alltså att han tolkar ”feministernas” diskurs om kön som extremt 

antiessentialistisk: ”De ’vanliga’ feministerna var (och är fortfarande) ofta ännu mer rabiata i 

sitt hat mot biologismen”.86  

Vidare skriver Ström:  

En grundtes för den feministiska rörelsen är ju att världen skulle se mycket bättre ut om det i 

större utsträckning var kvinnor som styrde. Varför då, måste man fråga sig, om det nu inte 

finns några skillnader mellan kvinnor och män?87 

I det övre citatet (fotnot 85) ser vi ett nyliberalt och kritiskt förhållningssätt till strukturer som 

existerande samhällsfenomen. Med mitt genusvetenskapliga perspektiv tolkar jag därför att 

detta uttalande innehar en brist på maktanalys. Vidare kan det ses som en ytterligare koppling 

till ett essentialistiskt förhållningssätt. Jag vill belysa med ytterligare några citat från 

Mansförtryck och kvinnovälde: ”Exempelvis propagerar redaktören för Aftonbladet [...] att 

orden ’hon’ och ’han’ ska ersättas med ’hän’ [sic]”.88 Nästa citat lyder: ”Tesen om könen som 

social konstruktion är snömos, en ideologisk dogm som passar i arkivet för historiska 

stolligheter [...]”.89 

Efter genomläsning av hur det talas om ”feminism” i den jämställdistiska diskursen vill jag 

förtydliga min tolkning av det resonemang som förs i diskursen. Utifrån ovan nämnda citat 

konstruerar jag ännu en ekvivalenskedja: 

                                                           
85 Ström, 2007, s.164 
86 Ström, 2007, s.165 
87 Ström, 2007, s.165 
88 Ström, 2007, s.159 
89 Ström, 2007, s.159 
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Feminism = Socialkonstruktionism = Politiskt korrekt = Propaganda = Hen = Gynocentrism 

”Den feministiska rörelsen” ses som en propagandamaskin som underhålls av ett mediedrev 

som alltjämt sympatiserar med kvinnor och kvinnors situationer. Mästersignifikanten 

”feminism” knyts samman med att vara politiskt korrekt, att befrämja könlöshet, att värna om 

kvinnors överlägsenhet över män. ”Feminism” ses i jämställdismens diskurs om jämställdhet 

som oförenlig med ett jämställt samhälle – helt enkelt eftersom ”feminismen” i denna diskurs 

endast strävar efter att ge kvinnor mer makt än män. Kanske till och med makt över män? 

5.7 Jämställdismens heteronormativitetsdiskurs 

Återkommande i de jämställdistiska diskurserna som går att finna i Ströms texter är inte bara 

hur det talas om kön. Jag reflekterar hela läsningen igenom över hur det talas om kön i 

relation till varandra, framförallt i parrelationer i samhället. Det talas om äktenskapet som 

vore det en naturgiven konvention; och häri märker man tydligt att diskurserna i sig endast 

kan förhålla sig till kön/relationer/kärlek/par genom ett heteronormativt seende. Jag väljer att 

kalla denna diskurs för jämställdismens heteronormativitetsdiskurs.  

Med heteronormativitet avser man alla tillvägagångssätt och handlingar som på något sätt 

upprätthåller den schabloniserade bilden av vad som anses vara det mest naturliga och 

åtråvärda sättet att leva på: nämligen i en monogam, heterosexuell relation.90 Detta görs 

genom strukturer, lagar, institutioner, normer och genom performativa handlingar. 

Heteronormativitet synliggörs genom att normalisera heterosexualitet parallellt med att allt 

annat görs avvikande och abnormt. Exempel på vad som exkluderas ur heteronormen kan t.ex. 

vara: polyamori, relationsanarkism, homosexualitet, bisexualitet, asexualitet, transidentiteter, 

genusöverskridanden etc. 

Ett heteronormativt seende påverkar självfallet hur subjektspositioneringar skapas samt 

placeras i diskurser, men även hur dessa subjektspositioneringar förväntas förhålla sig 

gentemot varandra. Här skapas förväntningar, och normaliseringar, över hur en vuxen individ 

antas leva sitt liv, för att tydliggöra med ett exempel: en medelålders kvinna förväntas ofta 

vara gift med en man samt ha ett eller flera barn. Lever hon inte på detta vis, förväntas hon 

eftersträva att nå dessa ”livsmål”. 

                                                           
90 Ambjörnsson, 2006, s.52 
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På vilket sätt tydliggörs de heteronormativa strukturerna i min empiri? Nedan ger jag några 

exempel på tillfällen då jag anser att empirin har en relativt onyanserad bild av 

parförhållanden som samhällskonvention. Exempelvis: 

Om man nu säger (vilket många feminister gör) att ”kvinnor tar huvudansvaret för 

hushållsarbetet”, så kan man alltså lika gärna säga att ”män tar huvudansvaret för 

försörjningen”. Båda arbetsuppgifter behöver ju utföras och det viktiga torde vara att helheten 

fungerar för det team som ett par eller en familj utgör.91  

Kring ovan nämnda citat vill jag först klargöra en sak. Det är införstått att det talas om ”man” 

och ”kvinna” i detta sammanhang, eftersom att hela den jämställdistiska 

jämställdhetsdiskursen är väldigt statistikbunden. Jag tänker att en övergripande statistik, som 

täcker in majoriteten av befolkningen, oftast också därför blir normerande, dvs. främst mäter 

hur normen lever. Med andra ord är det inte förvånande att det talas om heterosexualitet i 

detta sammanhang. Däremot vill jag vidlägga, att sättet det talas om relationer på, är 

problematiskt. Vad sker i detta citat? Jag vill hävda att det sker en reproducering av rådande 

samhällsstruktur och samhällskonvention kring det lyckade livet, det förväntade livet. Dels 

legitimeras här att ”de två komplementära könen” tar var sitt huvudsakliga ansvarsområde, för 

att få livspusslet att gå ihop. När man talar om ”team” och ”helhet som familj/par” och endast 

åsyftar heterosexuell tvåsamhet exkluderas en mängd individer från detta sammanhang. Vad 

som sker, är helt enkelt att det blir okej, att kvinnor och män tar lite olika ansvar – för 

tillsammans går det jämnt ut i slutändan. Parallellt med att alla som står utanför denna ram 

inte tas med i beräkningen. Det finns många poänger med att, när man talar om normen på 

detta vis – också berättar att det är just en norm, dvs. att man tydliggör att man talar om 

heterosexuella, tvåsamma kärnfamiljskonstellationer. För att på så vis göra en markering att 

informationen inte kan ses som allmängiltig eller objektiv. Denna avsaknad gör sig väldigt 

tydlig i min empiri. Ytterligare ett citat från empirin: 

I ett äktenskap eller samboförhållande med delad ekonomi spelar skillnader i arbetstyp 

(externt eller internt) ingen roll, eftersom alla pengar läggs i en gemensam pott och sedan 

fördelas lika. Då är det irrelevant att hemarbetet är indirekt betalt.92 

Först och främst tolkar jag att detta citat menar att äktenskap eller samboförhållande med 

delad ekonomi utgör normen i samhället. Dels att folk lever under sådana 

                                                           
91 Ström, 2011, s.62 
92 Ström, 2011, s.63 



Filippa Norberg, Genusvetenskap: Makt och Kön C, HT 2012 

33 

 

tvåsamhetskonventioner, men även att det hör till vanligheten att denna relationsform ofta 

inbegriper en delad ekonomi. Anledningen till att jag tolkar citatet på detta vis, är för att jag 

tolkar detta citat som en argumentation som Ström använder sig av, för att påvisa att den 

feministiska diskursens tal om ”det obetalda arbetet” inte har någon underbyggd relevans.  

Det talas om äktenskapet som institution. En institution som gör dessa åtskillnader könen 

emellan legitima, såtillvida att båda könen tjänar på att det är på detta vis, eftersom det 

obetalda hemarbetet kvinnan utför anses vara indirekt betalt – om man inom ett 

äktenskapsförhållande har delad ekonomi. På ett plan ifrågasätter Ström normen att mannen 

skall ses som huvudförsörjare i en (heterosexuell, tvåsam – min anmärkning) relation, och 

menar att detta är ett problem i sig. Jag tolkar detta faktum som att det, i denna diskurs, anses 

vara ett större jämställdhetsproblem än kvinnans obetalda hemarbete. Vad värderas högst? 

Vad händer i symboliken när kvinnans arbete blir s.k. ”indirekt betalt” medan mannens arbete 

både ger högre status på ett samhällsmässigt plan, men även påverkar den förvärvsarbetande 

mannens framtid positivt, i form av att förvärsarbetet i sig skapar förutsättningar för en bättre 

pension? Framförallt missas en enorm poäng i den jämställdistiska diskursen; då hävdandet av 

feminism som en enbart gynocentrisk ideologisk kamp alltjämt utgör grunden av tankarna och 

argumenten.  

Det Ström inte frågar sig, är om inte feminister också kan se en problematik i att män ses som 

huvudsakliga familjeförsörjare i heterosexuella, tvåsamma relationer? Självfallet är alla 

könsroller hämmande för alla som påverkas av dem. Även om det manliga uppvärderas i vårt 

samhälle parallellt med att det kvinnliga nedvärderas, är könsstereotyperna som skapas 

fortfarande ett enormt problem för alla individer som inte kan leva upp till dess förväntningar. 

Det bör tilläggas, att det i det heteronormativa samhället och i Ströms jämställdistiska 

diskurser inte ges utrymme till fler än två könssubjektspositioner. 

Konstruktionism handlar mycket om ett förhållningssätt till omvärlden; där företeelser och 

fenomen - tvärtemot vad gäller essentialistiska tankegångar - anses vara skapade och färgade 

av vår omvärld och vår miljö. Med detta tankesätt kan man därför anta eller säga, att 

heteronormativitet bör ses som en skapad struktur, som florerar i samhället. En struktur som 

vi alla likväl på ett eller annat vis måste förhålla oss till, eftersom vi själva ofrånkomligen är 

en del av samhällsstrukturerna och verkar inom flertalet diskurser. Därför är det inte helt 

orimligt att se ett återkommande mönster i diverse kulturella yttringar, varav mitt empiriska 

material borde ses som en av dessa.  
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5.8 Maskulinitet i den nyliberala diskursen 

Jag menar att Ströms jämställdistiska diskurs/er verkar inom en nyliberal kontext. Detta märks 

dels genom ifrågasättandet av strukturer som existerande fenomen, men även det faktum att 

det, genomgående empirin igenom talas om individen på ett sätt som jag uppfattar vara 

likartat med den nyliberala diskursen. Jag låter det vara osagt om Ström passar in i 

subjektspositionen entreprenör eller business-maskulinitet då detta egentligen är oväsentligt i 

sig, men jag tolkar utifrån ovan nämnda citat att Ström rör sig mellan dessa diskurser på ett 

eller annat vis.  

R.W. Connell hävdar att det troligen är rätt få män som helt och hållet lever ut konstruktionen 

av hegemonisk maskulinitet, eller som ens intar den subjektspositionen.93 Däremot kan man 

konstatera, att de flesta män har positiv vinning av att den hegemoniska maskuliniteten 

existerar som fenomen, och att maskulinitet är överordnat feminitet i vårt samhälle. Helt 

enkelt: män drar fördelar levandes i det patriarkala systemet – ty den förtryckande enheten i 

en hegemoni drar fördel på den förtrycktas bekostnad. Maskulinitet och feminitet kan ses som 

genusprojekt. Vårt sociala kön, men även talet om det biologiska könet, skapas i kulturella 

processer, och sett genom ett diskursteoretiskt och queerteoretiskt perspektiv: så även genom 

språket och genom diskurser.94 Det motsatta hävdas i den jämställdistiska diskursen, som med 

sin förankring i essentialistiska tankebanor inte förmår att se samhällsstrukturer. I en 

”feministisk” diskurs är talet om patriarkat det mest fundamentala.  

När man talar om patriarkat som florerande och existerande samhällsstruktur, inbegriper det 

faktumet att kvinnor som kollektiv underordnas den manliga dominansen.95 Just detta faktum, 

att maskulinitet i feministiska diskurser kopplas samman med en maktdimension, är inte väl 

mottagen bland den antifeministiska rörelsen, då särskilt bland vita heterosexuella män.96 Jag 

hävdar att detta är precis vad som sker i Ströms jämställdistiska diskurser. När jag har 

analyserat dessa diskurser har jag uppfattat en skepsis gentemot patriarkat som struktur – men 

även en skepsis gentemot att kvinnor skulle vara underordnade män. Något som också 

förbises i den jämställdistiska diskursen om arbete, är att det faktum att män i större mån 

                                                           
93 Connell, 2008, s.117 
94 Connell, 2008, s.110 
95 Connell, 2008, s.111 
96 Connell, 2008, s.79 
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innehar heltidstjänster och oftare är anställda inom privat sektor än kvinnor - inte bör ses som 

ett statistiskt sammanträffande - utan snarare bör ses som en konsekvens av 

maskulinitetskonstruktionen.97 Här kan konstateras, att detta aldrig kan få utrymme i Ströms 

jämställdistiska diskurser, eftersom att de inte innehar ett socialkonstruktionistiskt 

förhållningssätt till omvärlden, och således aldrig heller kan lyfta blicken från 

heteronormativa och dikotoma könsdiskurser.  

6. Avslutande sammanfattning 

Den feministiska debatten Town Bloody Hall dividerade kring könets vara eller inte vara. Den 

hegemoniske Norman Mailer positionerades som essentialist, därjämte kan motdebattören 

Germaine Greer ses som en socialkonstruktivismens talare. Den intensiva debatten existerade 

då, och den har inte slocknat än, 42 passerade år till trots. Skiljer sig debatten som varade då, 

sig åt gentemot dagens jämställdhets- och genusdebatter? Kanske blir dessa debattämnen till 

synes aldrig omoderna. Mediefenomenet Pär Ström tar vid, med hjälp av ideologin 

jämställdism. Med Jenkins konvergensbegrepp definierade jag Pär Ström som en 

gräsrotsaktivist.98 Vad händer när Ström, med hjälp av blogginlägg, bokutgivningar etc. kan 

yttra sig om kön på detta essentialistiska vis, inför en stor åhörarkrets? Kanhända blir detta en 

performativ handling i sig, när gräsrotsaktivisten talar i offentligheten om genus och kön som 

dualistiskt, naturgivet och komplementärt? Reproducerar denna existerande idéform, med 

tankar - som när de görs offentliga - blir tillgängliga för gemen att läsa och ta till sig. 

Frågor om jämställdhet, feminism och kön blir aldrig inaktuella, som konsekvens av att vi 

lever i ett samhälle av maktordningar, diskriminering och förtryck. Därför är uppkomsten av 

Pär Ström som mediefenomen, i en nyliberal demokrati och samhällsdiskurs, inte så 

förvånande i sig. Intressant är, hur de antifeministiska värderingarna tycks vara en stående del 

av debatten, oavsett tid. Utifrån analysen har jag konstaterat att Ströms jämställdistiska 

diskurser har en motsägande problematik i hävdandet av objektivitet. Tror man på en absolut 

sanning och på det naturgivna genuset blir det per automatik svårt att se diskriminering och 

förtryck, framförallt om man, som i de jämställdistiska diskurserna, menar att sociala 

strukturer blott är ett påhitt. Därför är det inte så svårt att förstå att de jämställdistiska 

diskurserna har ett heteronormativt seende, vilket också i sin tur bidrar till en ytterligare 

dikotomisering av kön. Intressant är, att trots (eller kanske pga?) att de jämställdistiska 
                                                           
97 Connell, 2008, s.112 
98 Jenkins, 2008 
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diskurserna inte innehåller perspektiv inkluderandes makt och hegemoni – så bidrar dessa 

diskurser till upprätthållandet av detsamma, om man ser till språket som konstituerande av 

verkligheten.  

Att sträva efter jämställdhet, parallellt med att inneha en blindhet inför diskriminerande 

samhällsstrukturer kan tyckas paradoxalt i sig. Maskulinitetskonstruktionen bidrar till att 

förstå mediefenomenet Pär Ström och diskurserna denne verkar i. Oavsett vilken 

subjektsposition man väljer att kontextualisera Ström i, visar min analys att det går att knyta 

an de jämställdistiska diskurserna med nyliberala diskurser och med en hotad maskulinitet. 

Hotad, därför att den så tydligt angriper ”feminism” som kontraideologi – fastän de 

jämställdistiska diskurserna vill uppnå jämställdhet. ”Feminismen” och jämställdismen tycks 

med andra ord sträva efter samma mål, detta må vara det mest intressanta i hela uppsatsämnet 

– då de kan tänkas stå i motpol till varandra. Sett utifrån det jämställdistiska angreppssättet 

blir drömmen om jämställdhet kontraproduktiv i sig, och kanhända omöjlig att uppnå. 

Härvid väcks flertalet nya frågor. Det finns många poänger i att undersöka jämställdism och 

mediefenomenet Pär Ström i en vidare kontext. Det skulle gå att ta vid där jag avslutar mina 

resonemang, och undersöka fenomenet än djupare – t.ex. hur jämställdismens diskurser och 

de åsikter som framförs därigenom mottages av en publik. Vem är en typisk jämställdist? Hur 

yttrar sig det mediala stödet/motståndet? Hur har Ström som mediepersonlighet kunnat ta en 

sådan enorm plats i genusdebatten? Frågorna är många. Kanhända har vi dock kommit en 

liten bit på vägen, i strävan att förstå antifeminismens verkan. 
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