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Abstract 

Thirty years of gender equality politics 

From women’s work to gender mainstreaming 

 

This Bachelor thesis examines how the Swedish state has practiced gender equality as a political 

project during 1972 until 1999 through the budget bills, using a “What’s the problem represented to 

be?” approach aiming to uncover which discourses policies are based on. The method also studies 

what assumptions underlie policy problems, what is left as unproblematic within the policies and what 

effects are produced by specific problem representations. A central question for the thesis is what has 

remained and changed within Swedish gender equality politics. The history of the Swedish welfare 

state is presented as a background on how gender equality policy has affected the everyday life of 

women and men. Central concepts for the analyses are: gender equality and gender-power order; 

rights, resources and interests as three kinds of arguments for gender equality; five categories of 

arguments for gender equality; and different dimensions of gender segregation. The main results of the 

study is that the Swedish state during the 1970’s above all used gender equality to achieve full 

employment through increasing women’s participation in the labour market. During the beginning of 

the 1980’s gender equality politics was widened to also include e.g. increasing men’s responsibility for 

children and homework, but mostly focused on efforts to break the gender segregated labour market. 

In the late 1980’s the state established that women participated in the labour market to the same extent 

as men, at the same time as a recession within the gender equality project took place which lasted 

through the first half of the 1990’s. During the second half of the 1990’s the state concentrated on 

establishing a gender perspective within all areas of politics through gender mainstreaming, which has 

been the main strategy for gender equality politics since then.  The implications of this is that although 

represented as a catch-all political issue, gender mainstreaming serves as an excuse to depoliticise 

gender equality as a political field. The budget bills have consistently excluded structural analyses on 

gender quality, until the late 1990’s when a power perspective took shape right below the surface for 

the problem representations. 
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1. Inledning 

Jämställdhet aktualiserades i svensk politik 1972, av dåvarande statsministern Olof Palme. 

Jämställdhetens fyrtioåriga historia i Sverige handlar om statsfeminism, det vill säga hur 

statligt baserade institutioner förespråkar kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen1 

genom policy (Hernes, 1987). Andra former av jämställdhetsarbete, exempelvis via 

feministiska utomparlamentariska organisationer eller partiernas kvinnoförbund, har inte 

saknat betydelse i skapandet av en jämställdhetspolitisk dagordning, men den formella 

makten att styra svensk politik vilar alltjämt på regeringen. Staten har både tolkningsföreträde 

till innebörden i begreppet jämställdhet och hur det representeras, samt makten att 

implementera sin jämställdhetssyn i hela det svenska samhället. 

I det offentliga politiska samtalet framstår ofta jämställdhet som en självklar och gemensam 

målsättning – det är något alla vill ha och som det finns bra eller dåliga metoder för att uppnå. 

Ändå saknas en tydlig definition av vad jämställdhet är. Enligt Malin Rönnblom (2011) får 

detta politisk betydelse eftersom det visar att jämställdhetsarbetet inte bör betraktas som 

självklart. Det finns i själva verket flera konkurrerande föreställningar om vad jämställdhet är, 

vilket medför att vissa förändringsarbeten blir möjliga samtidigt som andra utesluts. 

Jämställdhetspolitiken blir därför ett fält som fylls med olika innehåll beroende på 

maktrelationer mellan olika samhälleliga aktörer och kontexter.  

Analyser av policy är vanliga i samhällsvetenskaplig forskning för att studera hur politik 

kommer till och påverkar människors tillvaro. Forskningen behandlar ofta policy som 

politikers reaktioner på problematiska sociala omständigheter, som de sedan strävar efter att 

förändra. Metodverktyget ”What’s the problem represented to be?” (Bacchi, 1999; 2009) 

ifrågasätter den konventionella föreställningen att policy är regeringens bästa försök att 

åtgärda identifierade problem. Istället ses regeringar som aktiva i produktionen av 

policyproblem genom att själva vara aktörer i policyprocessen. Eftersom alla policys är 

förslag till förändring innehåller de implicita representationer av ”problem” som konstitueras 

genom hur policyskaparna uppfattar ett socialt fenomen. Det särskilda policyområde som 

studeras här enligt detta angreppssätt är jämställdhetspolitiken, vilket är det område inom 

politiken där kön görs gällande som huvudsaklig social kategori och centrum för analys. En 

särskild aspekt som används är tid, då avsikten med uppsatsen är att studera vad som har 

bestått och vad som förändrats i jämställdhetspolitiken i Sverige sedan den instiftades år 1972. 

                                                 
1 Inom forskningen pågår en debatt kring vilket begrepp som ska användas: kön eller genus. I regeringspolicy 

används dock kön konsekvent, varför jag också valt att göra det undantaget referenser till andra forskare då deras 

egna begrepp används. Se vidare avsnitt 3.1 Socialkonstruktivism, för en närmare diskussion kring begreppen. 
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur den svenska statsmakten har bedrivit jämställdhet som 

politiskt projekt genom budgetpropositionerna under åren 1972–1999. Till hjälp används 

Carol Lee Bacchis (1999; 2009) verktyg ”What’s the problem represented to be?” som syftar 

till att undersöka det diskursiva och underliggande i policydokument. Följande 

frågeställningar kommer att behandlas: 

 Hur har svenska staten bedrivit jämställdhet som politiskt projekt? Vad har problemet 

representerats att vara? 

 Vilka förutsättningar eller antaganden har legat till grund för regeringarnas 

jämställdhetsrepresentationer, exempelvis gällande kön och könsroller? 

 Vad har lämnats oproblematiserat kring jämställdhet? Vad talas det inte om? Kan 

jämställdhet förstås på något annat sätt? 

 Vad har bestått och vad har förändrats i svensk jämställdhetspolitik? 

 

Material och avgränsning 

Uppsatsen innehåller inte någon genomgående analys av den samhälleliga eller politiska 

kontexten som kringgärdar jämställdhetspolitiken. Istället fokuseras på vad regeringen har för 

förmåga och avsikt att åstadkomma inom ramen för ett avgränsat politiskt fält och vilka 

konkreta konsekvenser detta får för människors vardagsliv. Eftersom budgetpropositionerna 

är de dokument som styr och därmed har reell effekt, kan de ses som Sveriges officiella röst i 

avseende om vilken politik som bedrivs. Budgetpropositionerna redovisar statsmaktens 

diskussioner i relation till en viss ekonomisk fråga, i det här fallet kön och jämställdhet. 

Uppsatsen ligger i ett gränsland mellan en sociologisk och statsvetenskaplig inriktning, men 

eftersom ämnet är sociologi har partipolitiska skiften sorterats ut till förmån för att analysera 

utfallet i de fall då analyserna relateras till kontext. Den tidigare forskningen som refereras till 

i uppsatsen presenteras som en bakgrundsförståelse för den sociologiska kontexten i vilken 

jämställdhetspolitiken vuxit fram. Den övergripande utgångspunkten är emellertid inte hur det 

politiska landskapet sett ut, utan kvinnor och mäns levnadsvillkor. Eftersom 

budgetpropositionerna inte problematiserar kategorierna kvinnor och män genom att diskutera 

etnicitet eller invandring i relation till jämställdhet har detta heller inte lyfts. En mer 

statsvetenskapligt inriktad uppsats hade kunnat fokusera på hur politiken formas utifrån vilka 

aktörer som står bakom den, men för den sociologiska betydelsen av politiken är det av 
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överordnat intresse att studera vilka konkreta effekter politiken får för kvinnor och mäns 

vardagsliv. 

Material för uppsatsen är de avsnitt i budgetpropositionerna där jämställdhet förekommer 

under åren 1972–1999. Jämställdhetspolitiken inleddes 1972 med att dåvarande statsminister 

Olof Palme lyfte fram området som en topprioriterad fråga, framförallt inom 

arbetsmarknadspolitiken. Andra halvan av 1990-talet präglades av att ett stabilt läge infann 

sig då jämställdhet ansågs angå alla och skulle integreras i hela det politiska fältet. 

Jämställdhet blev därmed allmänt vedertaget som ett eget politiskt perspektiv som ska 

genomsyra hela det politiska rummet, istället för att som från början bara vara en fråga om 

arbetsmarknadspolitik. Under 2000-talet har detta sätt att bedriva jämställdhetspolitik fortgått, 

trots ideologiska skiften. Därför behandlas inte budgetpropositioner från och med år 2000, 

eftersom jag bedömer att det stora trendbrottet av jämställdhetspolitiken – när jämställdhet 

blir integrerat – redan har skett. Ett komplett urval hade också varit alltför tidskrävande för 

uppsatsen.  

De citat som redovisas i analysen används för att symbolisera och tydliggöra hur regeringar 

under sin tid bedrev jämställdhet som politiskt projekt. Eftersom budgetpropositionerna är 

offentliga dokument kan vem som helst ta del av dem enligt offentlighetsprincipen. För en 

redovisning av de utvalda budgetpropositionerna, se bibliografin i slutet av uppsatsen.2 

 

2. Den könade välfärdsstaten3 

Detta avsnitt presenterar tidigare forskning som behandlar relationer mellan kvinnor och 

män i förhållande till den svenska välfärdsstaten. Till att börja med presenteras Sverige som 

en socialdemokratisk välfärdsregim. Därefter introduceras begreppet genuskontrakt för att 

konceptualisera hur utvecklingen av den svenska välfärdsstaten har påverkat 

relationsmönstren mellan könen. Till sist redogörs för hur new public management har format 

förutsättningarna för jämställdhetspolitiken i Sverige sedan 1990-talet. 

Svensk välfärdspolitik är nära sammanlänkad med den svenska självbilden, vilket kanske 

kan förklara den stora mängden forskning kring välfärdspolitikens processer, omfattning och 

                                                 
2
 Till och med budgetpropositionen 1994/95:100 presenterades förslaget till statsbudget i slutet av december 

med nummer 100 inför nästkommande verksamhetsår som löpte från 1 september till 31 augusti. Från 1996 års 

budgetproposition och under resten av 1990-talet presenterades dock budgetpropositionen i september med 

propositionsnummer 1 och gällde för ett helt kalenderår, det vill säga från januari till december. På grund av den 

förändrande tiden för budgetåret saknas en budgetproposition för året 1995/96. 
3 Nedan redogörs huvudsakligen för den svenska kontexten. För komparativa studier av kön och välfärdsstater, 

se Hernes, 1987; Lewis, 1992; Orloff, 1993; 1996; Sainsbury, 1999. 
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utfall. Intresset för den svenska välfärdsstaten inom den internationella vetenskapen är också 

stort, större än för något av de övriga länderna i Norden eller Europa. När det kommer till 

arbetsmarknads-, social- eller jämställdhetspolitik har Sverige ansetts vara ett föregångsland – 

upphovslandet för ”den svenska modellen” (Rothstein 2009). Sverige ses också som 

typexempel för den socialdemokratiska välfärdsregimen, en av tre välfärdsregimer i Gøsta 

Esping-Andersens (1990) typologi som fått stor betydelse för internationell 

välfärdsstatsforskning. Esping-Andersen menar att en välfärdsstat definieras av vilken kvalitet 

dess sociala rättigheter har, hur den sociala stratifieringen ser ut samt relationen mellan stat, 

marknad och familj. Tre huvudsakliga typer av välfärdsstater urskiljs: en liberal, en 

konservativ och en socialdemokratisk.  

Sverige och övriga skandinaviska länder ingår i den socialdemokratiska välfärdsregimen, 

som fått sitt namn efter de socialdemokratiska partier som drivit fram sociala reformer i 

länderna. Den karaktäriseras av universalism, dekommodifiering4 och främjande av hög 

standard åt alla, snarare än bara en garanti för grundläggande behov som är fallet i de liberala 

och konservativa välfärdsregimerna. Sociala rättigheter tillfaller därmed inte bara de lägst 

avlönade, eftersom människor från alla sociala skikt inordnas ett universellt 

socialförsäkringssystem. Därför har marknaden trängts undan som leverantör av sociala 

rättigheter.5 Den socialdemokratiska välfärdsregimen innehåller drag av både liberalism och 

socialism, då staten garanterar individen oberoende genom att ta direkt ansvar för barn, sjuka 

och äldre. Arbete och välfärd är kärnord. Eftersom staten finansierar det omfattade 

socialförsäkringssystemet genom arbete, har även full sysselsättning varit målet. Genom att ha 

så många människor i arbete som möjligt – istället för beroende av sociala transfereringar – 

maximeras skatteintäkterna samtidigt som bidragsberoendet minimeras (Esping-Andersen, 

1990, 26-9). 

Esping-Andersen teori om tre välfärdsregimer har från feministiskt håll kritiserats för 

könsblindhet. Enligt flera feministiska forskare förbiser hans analys av dekommodifiering hur 

könade normer reproducerar skillnader mellan kvinnors respektive mäns tillgång till sociala 

rättigheter.6 Teorin om välfärdsregimer har därför problematiserats utifrån kön genom att lyfta 

                                                 
4 Dekommodifiering innebär frigörelse från marknadsberoende. 
5 Esping-Andersens bok The Three Worlds of Welfare Capitalism publicerades 1990, vilket innebär att senare 

förändringar av välfärdsregimerna inte behandlas. Från och med 1990-talet har marknaden en större plats i den 

socialdemokratiska välfärdsregimen. Idag låter exempelvis den svenska staten privata aktörer utföra 

välfärdsstatliga tjänster i högre utsträckning. Välfärdsregimerna bör dock betraktas som generaliserade 

idealtyper som sammanfattar stereotypiska karaktärsdrag hos flera välfärdsstater, istället för exakta 

beskrivningar av hur exempelvis välfärdsstaten Sverige är organiserad. 
6 Som svar på kritiken har Esping-Andersen börjat använda begreppet defamiljarisering, som beskriver graden 

av frigörelse från beroende av familjen. 
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bland annat vilka konsekvenser välfärdsstatens utformning får specifikt för kvinnor, hur 

välfärdsprovision organiseras genom familjer, samt hur staten upprätthåller eller förändrar 

traditionella könsroller, manlig dominans över kvinnor, och könad uppdelning mellan obetalt 

och betalt arbete (Lewis 1992; Orloff 1993; 1996; Sainsbury 1999). En stor del av den 

svenska välfärdspolitiken har emellertid varit insatser riktade till att förbättra kvinnors 

situation. Sundström (2003) menar att de möjlighetsstrukturer och livschanser som görs 

tillgängliga för kvinnor i ett samhälle i hög grad styrs av hur samhällets välfärdspolicys är 

utformade. Många välfärdspolicys är således nära sammanlänkade till mönster i relationer 

mellan kvinnor och män, genom att väsentligt influera kvinnors val att arbeta och att 

åstadkomma individuella sociala rättigheter. 

Maktutredningen (SOU 1990:44) hade till uppgift att fördjupa kunskaperna om den svenska 

demokratins villkor och medborgarnas möjligheter till inflytande över politiken. Yvonne 

Hirdman, en av utredningens ledamöter, lanserade begreppet genuskontrakt för att förklara 

relationsmönster mellan könen i förhållande till utvecklingen av den svenska välfärdsstaten.7  

Ett genuskontrakt kan enligt Hirdman (1990, 76-104) förstås som en osynlig relation och en 

kulturellt nedärvd överenskommelse mellan män och kvinnor. De olika genuskontrakten i 

olika tider och på olika samhällsnivåer bildar ett socialt mönster – ett genussystem eller 

könsmaktsordning8 – som utmärks av två grundlagar: könens isärhållande och den manliga 

normens företräde. I genussystemet är människan man och överordnad, medan kvinnan är 

”det andra könet” och underordnad. Män och kvinnors isärhållande gör att den manliga 

normen osynliggörs. Systemet reproduceras genom att kvinnor och män dagligen utgår ifrån 

dessa föreställningar och handlar utifrån de existerande genuskontrakten. Genussystemet som 

sociokulturell ordning är enligt Hirdman inte permanent utan kan ifrågasättas och omvandlas. 

I Maktutredningens slutrapport urskilde Hirdman tre genuskontrakt inom den svenska 

välfärdsstatens historia: husmoderskontraktet, jämlikhetskontraktet och 

jämställdhetskontraktet.  

Perioden under 1930–1960 förstås enligt Hirdman som husmoderskontraktet, som inleddes 

efter att första vågens kvinnorörelse hade uppnått målen med formella politiska och 

demokratiska rättigheter i form av att kvinnor fick rösträtt och blev politiskt valbara. Nu 

förflyttades fokus istället till arbetsmarknaden, som var fullständigt mansdominerad. Den 

                                                 
7 Hirdman har kritiserats för att vara alltför statisk i sin beskrivning av genuskontrakt. Här bör genuskontrakten 

förstås som ett möjligt sätt bland andra att beskriva den svenska välfärdsstatens historia utifrån relationen mellan 

könen. 
8 Det pågår en debatt inom feministisk forskning om vilket begrepp som ska användas för att beskriva den 

samhällsordning där kvinnor som grupp är underordnade män som grupp: patriarkat, könsmaktsordning, 

genusordning eller genussystem. I referenser används därför olika begrepp för att använda samma fenomen. 
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politiska stridsfrågan, som betraktades som ett specifikt kvinnoproblem, var huruvida gifta 

kvinnor hade rätt att lönearbeta eller inte. En lösning erbjöds i form av social ingenjörskonst 

som genom förstatligande av fostrande, vårdande och hemarbetande aktiviteter omvandlade 

de feminina platserna och sysslorna. Gifta kvinnor skulle inte förbjudas att arbeta, men 

socialpolitiken skulle med hjälp av bidrag och statushöjande uppmana till barnafödande vilket 

enligt Hirdman höll kvar kvinnan i husmodersrollen medan mannen agerade familjeförsörjare 

då de yrkesarbetande kvinnorna ålades att själva ordna barnpassning. 

Ett andra genuskontrakt, jämlikhetskontraktet, dateras av Hirdman till 1965–75/80. Behovet 

av kvinnlig arbetskraft tilltog, samtidigt som ett könlöst utbildningssystem hade vuxit fram. 

Nya idéer om att föräldrarna skulle dela på ansvaret för barnen, samt att yrkesarbetande var 

allas rättighet och skyldighet, gjorde omvandlingen till tvåförsörjarfamiljen som norm ett 

centralt mål för socialpolitiken. En rad politiska reformer genomfördes för att skifta fokus 

från kvinnan till den könlösa individen eller kollektiva familjen, såsom övergången från 

sambeskattning till särbeskattning, fäders rätt att ansöka om vårdnaden om barn, samt 

föräldraförsäkringen som ersatte mödraförsäkringen. Parallellt byggdes daghem för att 

möjliggöra kvinnornas inträde på arbetsmarkanden och kvinnor uppmanades att ta så kallade 

mansarbeten för att motverka könsegregationen. I realiteten förändrades dock bara den del av 

genuskontraktet som berörde kvinnorna, då männens roll kvarstod som förvärvsarbetare och 

inte omsorgsgivare till en eventuell familj.  

Jämställdhetskontraktet är det tredje genuskontraktet, som är daterat till 1975/80 och framåt. 

Hirdman menar att detta främst kännetecknas av att relationen mellan könen bytte namn till 

jämställdhet. Till följd av sitt uttåg på arbetsmarknaden hade kvinnorna nu möjlighet att ställa 

samhälleliga krav. I arbete och politik – två arenor som tidigare varit förbehållna män – 

uppstod en ny problematik med könssegregation, enligt antagandet att ju fler kvinnor som 

skulle integreras desto större segregation. Gruppen ”kvinnor” uppstod därför som ett nytt 

socialt skikt, samlat inom den offentliga sektorn av arbetsmarknaden och motsvarande 

områden i politiken. Det ökade förvärvsarbetet för kvinnor hade inte förändrat uppdelningen 

av hushålls- och omsorgsarbete i hemmen, då detta fortfarande utfördes under kvinnligt 

ansvar. Därmed ställdes kvinnor inför nya former av krav eller korstryck, där svårigheter 

uppstod i att utse den viktigaste rollen: rollen som lönearbetare eller rollen som mamma? 

Normen blev därmed heltidsarbetande för män och deltidsarbetande för kvinnor, för att de 

sistnämnda skulle kunna kombinera arbete med familj, vilket gjorde att kvinnors ekonomiska 

beroende av män kvarstod. Detta skildes dock åt mellan klasserna, då kvinnor med högre 

utbildning inte på samma sätt accepterade en genusordning där mannen fick jobba och 
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kvinnan fick ansvar för hemmet. Möjligheterna och hindren att bryta sig fri från en traditionell 

genusordning såg enligt Hirdman därmed olika ut för kvinnor från olika delar av den 

socioekonomiska klasshierarkin. 

Sedan 1990-talet har jämställdhetspolitiken formats i relation till en rådande nyliberal 

styrningsmentalitet. Rönnblom (2011) menar att jämställdhet inte är utan görs, genom att 

konstruera kön som social kategori och reproducera rådande normer om heteronormativitet. 

Enligt Rönnblom har new public management som styrningsform, genom applicering av 

marknadslösningar på offentlig sektor, blivit allt mer av en självklarhet inom svensk politik 

sedan 1990-talet. Denna styrningsmentalitet eller teknik för styrning är nära sammankopplad 

med en nyliberal ideologi, där marknadens ideal och jakt efter de ”rätta lösningarna” blir 

rådande istället för att låta politiska ideologier konkurrera om det offentliga utrymmet. 

Rönnblom menar att den nyliberala styrningsmentaliteten medför att jämställdhet konstrueras 

som en fråga om kunskap. Jämställdhet görs till både problem och lösning i ett resonemang 

där brist på kunskap leder till brist på jämställdhet, vilket i sin tur skall lösas med ökad 

kunskap om jämställdhet. Den nyliberala styrningsmentaliteten som diskurs erbjuder 

administrativ revision i form av studier, analyser, kartläggningar och metodframtagningar för 

att uppnå jämställdhet – inom ramen för det befintliga styrsystemet – vilket gör jämställdhet 

till ett problem som inte utmanar utan istället konfirmerar den existerande ordningen. 

Sedan mitten av 1990-talet framställs jämställdhetsintegrering enligt Rönnblom som den 

enda möjliga vägen till jämställdhet. Jämställdhetspolitiken har sedan dess i hög grad handlat 

om att implementera jämställdhet via olika strategier för jämställdhetsintegrering. Rönnblom 

menar att det ofta framställs som om det finns problem med jämställdhet som behöver 

kartläggas, och att ett jämställdhetsperspektiv saknas, vilket konstruerar jämställdhet till ett 

problem av brist på integrering, metoder och verktyg. De framtagna verktygen består ofta av 

checklistor och mätbara indikatorer som metoder för att uppnå jämställdhet. Enligt Rönnblom 

leder detta till att jämställdhet därmed blir en avpolitiserad administrativ rutin. 

Katharina Tollin (2011) beskrev i sin avhandling hur jämställdhetspolitiken omvandlades 

från ett projekt av att bygga upp välfärdsstaten till något som skulle integreras och genomsyra 

hela den politiska processen, som ett led av 1980- och 90-talens nedskärningar av offentlig 

sektor. Kostsamma, radikala reformer i syfte att på ett omfattande sätt förändra relationen 

mellan kvinnor och män har ersatts av verktyg, metoder och utvärderingar för att effektivisera 

beslutsfattandet. Verktyget jämställdhetsintegrering framställer det som om ett ständigt arbete 

pågår, trots att få egentliga samhällsförändringar genomförs vilken bevarar de existerande 

maktordningarna. Jämställdheten har därmed avpolitiserats, när feminismen har ersatts av 
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nyliberala styrningssystem som använder jämställdhetspolitiken som strategi för att 

demontera välfärdsstaten. 

 

3. Jämställdhetsbegrepp 

Forskningen om jämställdhet erbjuder en rad teorier för att förstå hur politiken förhåller sig 

till kön och relationerna mellan kvinnor och män. Nedan följer några begrepp som kommer att 

användas för analys i uppsatsen. Dessa är: jämställdhet eller könsmaktsordning, som 

konceptualiserar två olika sätt att förhålla sig till mäns och kvinnors positioner i samhället; tre 

argument för jämställdhet, som lyfter fram tre generella betydelser av eller argument för 

jämställdhet; samt jämställdhetsargument i fem kategorier, som kategoriserar hur olika 

versioner av jämställdhet konstrueras i olika argumenterande diskurser baserat på de tre 

argumenten för jämställdhet. 

 

Jämställdhet eller könsmaktsordning 

Carin Holmberg (1993, 15–20) menar att det finns två huvudsakliga sätt att förhålla sig till 

mäns och kvinnors positioner i samhället: som ett jämställdhetsproblem eller en 

könsmaktsordning. Om män och kvinnor antas ha ett gemensamt intresse av att förändra de 

könsförhållanden som finns i samhället används jämställdhetsproblemet; ifall kvinnor och 

män antas ha olika intressen när det gäller att förändra könsrelationerna, vilket skapar en 

konflikt, används könsmaktsordningen som perspektiv. 

Jämställdhetsproblemet är könsneutralt och utgår ifrån en syn på könen som lika samt att 

ingen särbehandling av ettdera könet ska göras. Jämställdhetsproblemet berör framförallt de 

två huvudområdena arbetsmarknaden och fördelningen av obetalt arbete i hemmen. 

Arbetsmarknadsproblemet – i form av en könssegregerad arbetsmarknad – förväntas kunna 

lösas med hjälp av ökad kunskap samt påverkan från både arbetsgivare och arbetstagare. Det 

diskuteras också att kvinnor utför en större del av det obetalda hushållsarbetet och 

barnomsorgen, vilket måste förändras genom att män tar större ansvar. Till skillnad från den 

könssegregerade arbetsmarknaden har statsmakterna gjort få reella politiska insatser för att 

öka mäns ansvarstagande för arbetet med hem och barn, vilket till viss del kan förklaras 

genom motviljan mot att staten lagreglerar hur människor lever sina privata liv. 

 Könsmaktsordningen som perspektiv innebär istället att det finns en patriarkal 

samhällsstruktur där kategorin män är överordnad kategorin kvinnor. Det innebär dock inte att 
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ta avstånd från att det finns fler förtryckande strukturer baserade på andra sociala kategorier, 

såsom klass eller sexualitet, som kan samverka med eller motverka varandra. Detta synsätt är 

ofta sammanlänkat till krav på omfattande samhällsförändringar, då könsmaktsordningen 

anses vara en djupt rotad del av våra samhälleliga institutioner. Jämställdhetsproblematiken 

antas istället kunna lösas inom ramen för den existerande samhällsordningen, men detta är 

enligt Holmberg problematiskt då ett könsneutralt begrepp blir verkningslöst i ett samhälle 

som inte är könsneutralt. 

 

Tre argument för jämställdhet 

Inom forskningen lyfts tre generella betydelser av eller argument för jämställdhet fram, som 

alla framhåller kön som en relevant kategori för politisk representation och deltagande. Dessa 

är: rättigheter, resurser och intressen (Hernes, 1987; Magnusson, 2000; Rönnblom, 2011).  

Rättighetsargumentet är könsneutralt och beskriver hur alla människor bör ha samma 

rättigheter och skyldigheter, oavsett kön. Det handlar inte om ifall samhället skulle bli bättre 

eller sämre med ökat kvinnligt deltagande, utan koncentreras till demokratiska rättigheter. 

Resursargumentet ser kvinnliga kunskaper och erfarenheter som ett bidrag till politiken som 

tidigare fattats, som samhället förlorar på att inte inkludera i politiken. Politikens form och 

innehåll kommer enligt detta synsätt att förändras med ett ökat antal kvinnor inom politiken. 

Argumentet bygger på ett antagande om att män inte är kapabla att representera kvinnors 

åsikter, då de sannolikt kommer att glömma, förbise eller helt enkelt inte förstå vilka 

konsekvenser politiska beslut får för kvinnor. 

Intresseargumentet framställer kvinnor och män som två grupper med olika och ofta 

motstridiga intressen. Kvinnors intressen är idag i bästa fall underrepresenterade, men i värsta 

fall dolda eller rentav förtryckta. Undertryckta respektive dominerande värden som 

institutionaliseras via det politiska systemet måste synliggöras, för att belysa konflikten som 

finns mellan män och kvinnor. Detta antas ske när kvinnor deltar inom den politiska sfären i 

samma utsträckning som män, vilket enligt argumentet inte är fallet idag. Det kommer att 

bidra till en ökad konflikt inom politiken, men också till förändringar av det politiska systemet 

som gynnar kvinnor. 

 

Jämställdhetsargument i fem kategorier 

Eva Magnusson (2000) har studerat policydokument hos de svenska riksdagspartierna i 

syfte att utröna hur olika versioner av jämställdhet konstrueras i olika argumenterande 
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diskurser. Hon identifierar fem generella kategorier av jämställdhet i förhållande till hur 

partierna konceptualiserar kön och politik: uniformitet och social konsensus, individualism, 

könsskillnader, mäns relation till jämställdhet, samt kvinnors relation till jämställdhet. 

Kategorin uniformitet och social konsensus hävdar att alla människor oavsett kön har vissa 

okränkbara rättigheter. Argumenten är generella, och jämställdhet framstår som en 

proklamation som gynnar alla istället för en argumentativ funktion. 

Individualism som kategori fokuserar på den enskilde medborgarens val eller egenskaper, 

snarare än det politiska landskapet. Jämställdhet förstås som en personlighetsegenskap, en 

generationsfråga eller ett ämne som inte hör hemma inom politiken. 

Kategorin könsskillnader motstrider vanliga argument om hur kvinnor och män är lika 

varandra, genom att betona hur könens olikheter måste vara grunden för politiken. 

Mäns relation till jämställdhet är en kategori som framhåller att inte bara kvinnor gynnas av 

jämställdhet, utan även män, alternativt om hur den ”nye mannen” förmodas hjälpa kvinnor 

till jämställdhet.  

Kvinnors relation till jämställdhet som kategori ser antingen att kvinnor har ett problem med 

ansvarstagande, eller framställer kvinnor och män som grupper varemellan det finns olika 

makt och intressen. 

 

Könssegregation 

Utredningsbetänkandet Den könsuppdelade arbetsmarknaden (SOU 2004:43) beskriver att 

könssegregationen verkar i olika dimensioner. 

Då kvinnor utestängs helt eller delvis från arbetsmarknaden kan det benämnas den primära 

eller ursprungliga segregeringen, eftersom det bygger på en strikt åtskillnad mellan mäns 

betalda lönearbete och kvinnors obetalda hemarbete. När kvinnor fanns på arbetsmarknaden 

var isärhållandet rumsligt, då kvinnor och män med likartade arbetsuppgifter inte ansågs 

kunna arbeta sida vid sida. Denna form av segregation är emellertid passerad i Sverige. 

Den form av segregation som oftast avses är den horisontella könssegregeringen, alltså att 

kvinnor och män arbetar inom olika sektorer på arbetsmarknaden. Det innebär att kvinnor och 

män har olika yrken, arbetsgivare, arbetar i olika branscher, och vid olika arbetsplatser. 

En annan dimension är den vertikala könssegregeringen, då män på ett systematiskt sätt når 

längre i sina karriärer än kvinnor. Kvinnor har svårare att avancera i sina karriärer än sina 

manliga kollegor i alla branscher och yrken. På senare tid har särskilt avsaknaden av kvinnor i 

svenska bolagsstyrelser uppmärksammats som ett uttryck för vertikal segregation. 
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4. Teori och metod  

Det här avsnittet börjar med uppsatsens vetenskapsteoretiska utgångspunkt i form av 

socialkonstruktivism, därefter presenteras diskursanalys generellt. Till sist klargörs hur Bacchi 

tillämpar diskursteori genom själva metodverktyget ”What’s the problem represented to be”. 

 

Socialkonstruktivism 

Ett socialkonstruktivistiskt9 förhållningssätt ligger till grund för uppsatsens teoretiska 

ansatser, enligt antagandet att världen så som vi uppfattar den konstrueras av mänsklig 

interaktion. Socialkonstruktivism innebär inte ett påstående om att det inte finns en verklighet 

runtomkring oss som vi förhåller oss till som objektiv i våra vardagliga liv, utan fungerar som 

ett epistemologiskt förhållningssätt till verkligheten som historiskt, kontextuellt och socialt 

formbar. Sociala kategorier såsom kön kan ofta te sig självklara och oföränderliga men med 

hjälp av ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt ifrågasätts deras beständighet. 

Inom feministisk forskning är ett sådant ifrågasättande av kategorierna kvinna och man 

vanligt. För denna uppsats innebär det också ett avståndstagande från den vanliga 

uppdelningen mellan ett socialt ”genus” och ett biologiskt ”kön”, där den första förstås som 

subjektivt och socialt frambringad, och den andra ges en objektiv–fysisk innebörd. Judith 

Butler (1990) menar att idéer om kön inte uppstår till följd av biologiskt determinerade 

könsskillnader, utan att vår uppfattning om dikotomin man–kvinna konstitueras och 

reproduceras via vårt språk. Det tvåkönssystem som framställer ”man” och ”kvinna” som 

binära oppositioner baseras till fullo på psykosociala normer om heterosexualitet som 

omöjliggör gränsöverskridningar. Dikotomin genus–kön förutsätter att det finns en biologisk 

kropp som existerar innan den får sin sociala betydelse genus. Istället bör även det biologiska 

könet betraktas som lika kulturellt producerat som genus. Butler använder konsekvent genus 

som begrepp, enligt uppfattningen att dikotomin genus–kön är falsk. Uppsatsen utgår ifrån 

samma uppfattning, men eftersom ordet kön är vad som används konsekvent i 

budgetpropositionerna kommer det även att användas här. 

 

Diskursanalys 

En definition av diskurs, hämtad från Stuart Hall via Bacchi, är ”en grupp av påståenden 

som tillhandahåller ett språk för att tala om – det vill säga ett sätt att representera – en särskild 

                                                 
9 För en utförlig redogörelse av socialkonstruktivism, se Berger & Luckmann (1966) The Social Construction 

of Reality: The Treatise in the Sociology of Knowledge. London: Penguin Books. 
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typ av kunskap om ett ämne” (Bacchi, 1999, 39, min översättning). Bacchi fortsätter att 

beskriva hur teoretiker allt oftare beskriver policy som diskurser, då språket och koncept har 

stor roll i utformningen av policy vilket konstituerar subjekt på olika sätt. Hon framhåller att 

diskurs och diskursteori emellertid är omstridda begrepp, då det förekommer dispyter om 

vilken betydelse som ska ges till språk, verklighet och relativism. 

Diskursanalys så som den formulerades av Michel Foucault, vars teorier Bacchi (1999) 

bygger sitt metodverktyg på, definierade diskurser som praktiker vilka systematiskt formar 

objekten som de talar om. De identifierar inte objekten, utan konstituerar dem, och döljer på 

en och samma gång sin egen inblandning. En diskurs är ett sätt att tala som begränsar vad som 

kan sägas. Samtidigt är en diskurs större än ett språk och ett ordförråd, utan bör istället förstås 

som ett ramverk som både erbjuder och avgränsar möjligheterna till både tanke och tal. När 

diskursiva element inom politiken identifieras och beskrivs bör dessa enligt Bacchi inte ses 

som statiska eller oföränderliga, utan erkännas som både multipla och motsägelsefulla. 

Diskurser innefattar makt genom att konstruera vad som kan sägas, av vem och när, var och 

med vilken befogenhet. Makten att skapa diskurser handlar om hur institutionella praktiker, 

maktrelationer och sociala positioner leder till skapandet av mening. Användandet av ord i 

policyförslag får därmed betydelse genom verkliga sociala effekter. Enligt Bacchi är ”What’s 

the problem represented to be?” användbart för att förstå dessa diskursiva processer inom 

policy, genom att verktyget utmanar det till synes självklara. 

 

Vad är problemet? 

Bacchis (1999, 32–64) metodverktyg ”What’s the problem represented to be?” ifrågasätter 

det förgivettagna genom att påbörja analysen av policyförslag redan i problemformuleringen 

och vilka grundläggande antaganden den förutsätter. Intresset ligger alltså i hur själva 

problemen uttrycks, eftersom det enligt Bacchi inte finns något självklart eller uteslutande sätt 

att problematisera ett socialt fenomen. Hon ifrågasätter inte att det finns problematiska sociala 

omständigheter som behöver åtgärdas med hjälp av policy, utan framhåller att själva 

verbaliseringen av ett socialt problem alltid avspeglar verklighetsuppfattningen hos 

policyförfattarna. Formuleringen – eller representationen som Bacchi konsekvent skriver – 

gör sedan anspråk på att vara den enda, ”sanna” beskrivningen av verkligheten, vilket 

utesluter andra möjliga konkurrerande alternativ till problemrepresentationer. ”What’s the 

problem represented to be” analyserar alltså hur olika representationer av problem leder till 

olika politiska ingripanden. 
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Ett exempel på hur policy konstruerar representationer av problem som de sedan verkar för 

att åtgärda är avvikande beteende, som enligt Bacchi görs till ett socialt problem när 

beslutsfattare upplever dem som hot mot en social ordning. Beslutsfattarna bakom policyn 

sprider därmed övertygelser om att organiserad social aktion behövs för att bekämpa det 

avvikande beteende som ”upptäckts” eller snarare producerats med hjälp av en viss policy. 

”What’s the problem represented to be?” är följaktligen en metod som behandlar makt, då 

den berör vilka som blir problemrepresentanter, vilka representationer som får utrymme och 

vilka som lämnas utanför (Bacchi, 1999, 32–64). 

Metodverktyget ”What’s the problem represented to be?” utgörs av sex frågor som Bacchi 

menar är användbara i kritiska studier av policy. 

1. Vad är ”problemet” representerat att vara i en specifik policy? Till exempel jämställdhet, 

våld i nära relationer, ojämnt uttag av föräldraledighet, löneskillnader mellan kvinnor 

och män. 

Den första frågan innebär att ta reda på vilken problemrepresentation som ligger inbäddad i 

ett policyförslag, enligt antagandet att hur du upplever ett socialt fenomen avgör vad du 

föreslår att göra åt det. Därför avslöjar förslaget till ingripande via policy hur det tänks kring 

”problemet”. Dessa anses alltså inte vara fixerade eller utanför policyprocessen, utan 

konstitueras genom att bli utpekade som just ”problem”. Policys är ofta komplexa och 

innehåller en rad förslag och därmed flera problemrepresentationer. Enligt Bacchi kan dessa 

representationer inom en och samma policy stå i konflikt eller till och med motsäga varandra. 

2. Vilka antaganden eller förutsättningar verkar ligga till grund för representationen av 

”problemet”? 

När de dominerande problemrepresentationerna är identifierade påbörjas analysen av vilken 

förståelse som stöttar dem. Vad är förgivettaget? Bacchi menar att policys bör ses som 

framarbetade inom diskurser, det vill säga meningssystem som består av språk, antaganden 

och värderingar. Policys skapar mening inom ramen för representationer av problem som 

metoden ”What’s the problem represented to be?” syftar till att förstå.  

3. Hur har representationen av ”problemet” kommit till? 

Här uppmuntrar Bacchi till att reflektera kring hur beslutsfattande bidrar till formandet av 

problemrepresentationer, samt hur konkurrerande representationer av problem existerar över 

både tid och rum vilket innebär att de kunde ha utvecklats annorlunda. En 

problemrepresentations historia spåras genom att följa de vändningar som ledde till den, 

istället för att se institutioner och praktiker som oundvikliga. 
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4. Vad lämnas oproblematiserat i problemrepresentationen? Vad talas det inte om? Kan 

”problemet” förstås på något annat sätt? 

Målet här är enligt Bacchi att synliggöra tystnader som finns inom policyn, det vill säga vad 

som lämnas utanför och oproblematiserat, samt vilka spänningar och motsättningar som finns 

inom representationer av problem vilket ytterligare klargör deras begränsningar. 

5. Vilka effekter produceras av problemrepresentationen?  

Här analyseras hur representationer av problem kan gynna vissa grupper och missgynna 

andra. Bacchi identifierar tre typer: Diskursiva, subjektifierande och levda effekter. 

Diskursiva effekter innebär hur problemrepresentationer bidrar till att möjliggöra eller 

försvåra för vad som kan tänkas och sägas, eftersom de är delar av diskurser med vissa 

tystnader och underliggande antaganden. 

Subjektifierande effekter innebär vilka subjekt som konstitueras genom diskursen, genom 

att beakta hur problemrepresentationer i policy ofta utpekar grupper i behov av samhälleliga 

stödinsatser av olika slag. Bacchi menar att konstitueringen av grupper i behov av hjälp 

framställer politiska styren i god dager samtidigt som det osynliggör vilka strukturer som kan 

ha format livsmöjligheterna för den utpekade gruppen, vilket befäster den rådande ordningen.  

Levda effekter är sådana som påverkar liv och död, samt vilka materiella konsekvenser 

problemrepresentationer får. Policys och hur problem representeras i dessa påverkar direkt 

människors liv, dels genom hur bidrag och andra ekonomiska resurser fördelas, men också i 

hur människor känner sig när de blir utpekade som mål för policyinsatserna. 

6. Hur och var har problemrepresentationen producerats, spritts ut och försvarats? Hur kan 

den ifrågasättas, störas eller ersättas? 

Den sista frågan fäster uppmärksamhet vid de praktiker och processer som tillåter att vissa 

problemrepresentationer dominerar. Här inryms makt som ämne, eftersom det behandlas vilka 

individer, grupper eller klasser som tar tillgång till en viss diskurs. Diskurser bör enligt 

Bacchi erkännas som plurala, komplexa och ibland motsägelsefulla, vilket innebär att de 

också kan innehålla möjligheter för omproblematiseringar. 

Bacchis metodverktyg används nedan för att analysera hur svenska staten bedrivit 

jämställdhet som politiskt projekt genom budgetpropositionerna under åren 1972–1999. 
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5. Från kvinnor i arbete till jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetspolitikens historia i Sverige presenteras indelad i fyra perioder: 1972–1979, 

1980–1987, 1988–1995, samt 1996–1999. 1970-talet kännetecknades av att jämställdhet 

representerades som en fråga begränsad till att öka graden av kvinnligt 

arbetsmarknadsdeltagande. Under perioden 1980–1987 breddades jämställdhetspolitiken till 

att även innefatta framför allt mäns roll i jämställdhetsarbetet, våld mot kvinnor, behov av 

ökad kvinnlig forskning och politisk representation. Åren 1988–1995 karaktäriserades av ett 

stillestånd inom jämställdhetspolitiken. 1996–1999 tillrättalades jämställdhetsintegrering som 

det ledmotiv för jämställdhetspolitiken som sedan dess varit rådande trots regeringsskiften. 

Varje tidsperiod kommer att presenteras utifrån tre generella teoretiska teman: välfärdsstat, 

argument för jämställdhet och makt.10 Det första temat baseras på att välfärdsstaten är statens 

implementering av socialpolitiska idéer, och länken mellan de politiska besluten och Sveriges 

befolkning som får direkt effekt i människors vardagsliv, inte minst gällande relationerna 

mellan könen. Det andra temat utgår ifrån Hernes (1987) och Magnussons (2000) forskning 

och behandlar i vilka argument som politiken grundas, och i sin tur vilka idéer om kön och 

jämställdhet som ligger bakom dessa. Det tredje temat om makt används eftersom 

jämställdheten inrättades som ett nytt politiskt område som får konkret betydelse för 

människors vardagsliv. Därför det är viktigt att studera hur det representeras och vilka 

konsekvenser det får, vem som gynnas eller missgynnas samt i vilka fall man lyfter 

jämställdhet som en maktfråga. 

 

1972–1979: Jämställdhetspolitiken föds 

I 1970-talets budgetpropositioner framställdes jämställdhet som ett problem som behövde 

åtgärdas. Ett grundläggande antagande för jämställdhet som problem var att det främst var en 

fråga om kvinnors deltagande i arbetslivet. Denna representation av jämställdhet kan 

samtidigt ses som ett sätt att nå full sysselsättning i syfte att öka skatteintäkterna för att kunna 

bygga ut välfärdsstaten. Ett strukturellt perspektiv som belyser maktförhållanden mellan 

kvinnor och män lämnades däremot oproblematiserat. 

 

                                                 
10 En annan tematisk indelning hade kunnat vara utifrån frågorna i Bacchis (1990; 2009) metodverktyg 

”What’s the problem represented to be?” men eftersom budgetpropositionerna innehåller flera 

problemrepresentationer valde jag att utgå ifrån dessa tre teoretiska teman istället. Temana bör inte förstås som 

särskilda från varandra, utan utgör framförallt en vägledning i läsningen. 
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Välfärdsstaten 

Jämställdhet lanserades som ett område inom svensk politik när statsminister Olof Palme 

ägnade hela sitt partianförande vid Socialdemokraternas partikongress år 1972 till frågan om 

kvinnans likaberättigande. Jämställdhetspolitiken var från starten en del av 

Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområden som inrättades 1 januari 1974. Efterhand 

utökades arbetsmarknadsdepartementets uppgifter till att även innefatta jämställdhet: 

Arbetsmarknadsdepartementet har sedan oktober 1976 ansvaret för det arbete på att 

åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män som dessförinnan låg på 

statsrådsberedningen (Prop. 1976/77:100 bilaga 15, 11). 

Typiskt för 1970-talets budgetpropositioner var målet om full sysselsättning, som ålades 

arbetsmarknadsdepartementet och därmed låg nära jämställdhetspolitiken. Departementets 

arbetsbeskrivning kunde lyda: 

Arbetsmarknadspolitiken syftar till att skapa arbete åt alla. Arbete för att nå detta mål 

innefattar åtgärder som syftar [till] jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. 

Arbetslivet anpassas så att var och en kan delta efter sin förmåga (Prop. 1977/78:100 bilaga 

15, 1).  

Genom att jämställdhet som politikområde från starten inordnades arbetsmarknaden 

representerades det därmed som problem i arbetslivet: kvinnor jobbade inte i samma 

utsträckning som män så den kvinnliga sysselsättningsgraden behövde ökas. Jämställdhet är 

emellertid ingen självklar fråga om arbete, då exempelvis Frankrike tillämpar 

jämställdhetspolitik genom att ha en kvinnorättsminister (Sundström, 2013). Hur jämställdhet 

bedrivs som politiskt projekt styrs således i hög grad av problemrepresentationen: vad 

representeras jämställdhet att vara som samhälleligt eller politiskt problem? I Sverige 

inordnades alltså jämställdhetspolitiken från sin födelse under arbetsmarknadsdepartementet, 

vilket kan ses som symptomatiskt för den socialdemokratiska välfärdsregimens mål för 

välfärdsstaten om full sysselsättning (Esping-Andersen, 1990, 26–29). 

Hur jämställdhet mellan kvinnor och män skulle uppnås var emellertid inte självklart. 

Frågan om en lag mot könsdiskriminering utreds. Rätten till förvärvsarbete är central för att 

nå jämställdhet. Sysselsättningsutredningen har fått medel för en särskild studie om 

förvärvshinder för kvinnor (Prop. 1976/77:100 bilaga 15, 2). 

Citatets tre meningar inrymmer varsin problemrepresentation. Till att börja med meddelades 

att statsmakten utredde frågan om en lag mot könsdiskriminering, vilket representerade 

problemet att jämställdhet inte kunde uppnås utan att förankras i lag. Ojämställdhet gjordes 

således till ett problem om brist på lagreglering.  Den andra meningen hävdade att rätten till 

arbete var central för jämställdheten. Detta understödde den huvudsakliga problem-

representationen som också placerat jämställdheten under arbetsmarknadsdepartementets 
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tillsyn: jämställdhet representerades som ett problem om arbete. Om inte kvinnorna kom ut i 

yrkeslivet kunde sann jämställdhet inte existera. Till sist meddelades att en särskild studie om 

förvärvshinder för kvinnor var finansierad. Huvudproblemrepresentationen, om att kvinnor 

arbetade för lite, krävde alltså ökad kunskap och utredning i ämnet. Varför jobbade inte 

kvinnorna? Åtgärden syftade således till att öka graden av kvinnligt förvärvsarbete, och brist 

på kunskap representerades vara ett problem som behövde utredas för att så skulle kunna ske. 

Förutom åtgärder och projekt med jämställdhetssyfte på arbetsmarknaden krävs insatser på 

områden som samhällsplanering, boendeplanering och utbildning. En förutsättning för 

jämställdhet i arbetslivet är t ex. en väl utbyggd barnomsorg. Brister i samhällsplaneringen, i 

bostadsområdenas och bostädernas utformning, i kommunikationer etc kan också utgöra 

hinder för jämställdhet (Prop. 1978/79:100 bilaga 15, 16). 

I citatet representerades jämställdhet vara beroende av samhällsplanering, boendeplanering 

och utbildning. Jämställdhet användes därmed som ett incitament för att ytterligare bygga ut 

den offentliga sektorn via olika välfärdsstatliga satsningar, vilket leder till 

problemrepresentationen att välfärdsstatens utbyggnad kommer att leda till ökad jämställdhet. 

Ett grundläggande antagande blir därmed att välfärdsstaten automatiskt gynnar de grupper i 

samhället som har en svag ställning på arbetsmarknaden – såsom kvinnor – och därmed bidrar 

till att skapa full sysselsättning, som till syvende och sist var regeringens huvudsakliga mål 

under 1970-talet, för vilket jämställdhetspolitiken blev ett medel. 

 

Argument för jämställdhet 

Under 1970-talet användes varken argument för eller konkreta definitioner av jämställdhet. 

Jämställdhetskommittén, i vilken samtliga riksdagspartiet är representerade, utreder frågor av 

principiell betydelse, bedriver ett konkret arbete med skilda projekt för jämställdhet och verkar 

allmänt pådrivande i jämställdhetsarbetet. […] Arbetsmarknaden är ett centralt område för 

jämställdhetssträvandena. Rätten till förvärvsarbete måste tillkomma kvinnor och män på lika 

villkor. En viktig uppgift är att bryta könsuppdelningen av arbetsmarknaden. I ett svårt 

arbetsmarknadsläge har regeringen ansett det särskilt viktigt att hävda kvinnors lika rätt till 

arbete (Prop. 1977/78:100 bilaga 15, 13). 

Den av regeringen utsedda jämställdhetskommittén inkluderade alla riksdagspartier, vilket 

representerade jämställdhet att vara något som angår alla, oavsett ideologisk ståndpunkt. 

Enligt Magnusson (2000) kategoriseras detta som uniformitet eller social konsensus, då 

jämställdhet framställs som ett kriterium för demokrati som alla är överens om, enligt Hernes 

(1987) rättighetsargument: alla människor oavsett kön ska ha samma rättigheter. Den 

könssegregerade arbetsmarknaden representerades vara ett hinder för jämställdheten, likaså 

att männen riskerade att gå före kvinnorna när det gäller arbete i dåliga tider. Regeringens 

övergripande mål om full sysselsättning representerades därmed vara ett medel för att uppnå 
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jämställdhet, för att även kvinnorna skulle ha samma rätt till arbete som männen. 

Problemrepresentationen hade därmed omvänts, då jämställdhet även representerades vara ett 

problem då kvinnor arbetar för lite, vilket gjorde att målet om full sysselsättning inte kan nås. 

Resultatet blir ett cirkelresonemang: kvinnor måste ut i arbetslivet för att full sysselsättning 

skall nås, och full sysselsättning är viktigt för att inte kvinnor ska nekas rätten till arbete när 

arbetslösheten ökar. 

Ungdomar måste ges stimulans att välja utbildningsinriktning och yrke efter individuell 

läggning och inte ifrån ett traditionellt könsrollsmönster. I arbetet med att förändra 

attityderna spelar också en aktiv opinionsbildning en viktig roll. Regeringens insatser på detta 

område har intensifierats, bl. a. genom att kommittén ger ut nyhetsblad, broschyrer och 

diskussions- och faktamaterial för olika målgrupper (Prop. 1978/79:100 bilaga 15, 16). 

I 1970-talets budgetpropositioner konstaterades att arbetsmarknaden var könssegregerad. 

Vilken sorts segregering som avsågs, eller varför könssegregation på arbetsmarknaden ansågs 

vara ett problem, klargjordes emellertid inte. Att arbetsgivarna som inte tycktes vilja anställa 

kvinnor i manligt dominerade sektorer sannolikt var män problematiserades inte, vilket uteslöt 

den vertikala segregationen ur problemrepresentationen. Jämställdhet representerades därför 

att vara ett problem som berör den ursprungliga segregationen, enligt ett grundläggande 

antagande om att kvinnor jobbade för lite. Därefter berörde representationen horisontell 

segregering, eftersom kvinnor och män via jämställdhetspolitiken uppmuntrades söka sig till 

yrken som domineras av det motsatta könet. Framförallt skulle informationsspridning driva på 

jämställdhetsarbetet, vilket representerade jämställdhet att vara en fråga om brist på kunskap 

och opinionsbildning. Enligt Magnusson (2000) tillhör argument om attityder till jämställdhet 

en individualistisk kategori, eftersom jämställdhet då representeras vara en 

personlighetsegenskap. Synen på kön som formad under barndomen gör en uppdelning 

mellan ”verklig” jämställdhet i folks sinnen, samt ”ytlig” jämställdhet som produceras inom 

politiken. Problemrepresentationen grundas alltså i antagandet att om bara kvinnor och män 

utbildas eller informeras till att välja yrken som domineras av det motsatta könet, kommer 

jämställdhet att uppnås. Vertikal eller intern segregation berördes inte i 1970-talets 

budgetpropositioner, vilket osynliggjorde vilka eventuella makthierarkier som fanns under 

1970-talet. 

 

Makt 

Att allt fler kvinnor deltar i arbetslivet är ett viktigt framsteg i kampen för jämställdhet mellan 

könen. Genom att i ökad utsträckning arbeta utanför hemmet får kvinnorna värdefulla 

erfarenheter av samhällslivet, samtidigt som de blir mindre beroende av männen i ekonomiskt 
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hänseende. Kvinnors ökade deltagande i arbetslivet har emellertid inte inneburit någon 

väsentlig ändring av den traditionella uppdelningen mellan olika sysslor för kvinnor och män. 

Hälften av alla de sysselsatta kvinnorna arbetar inom offentlig tjänst, huvudsakligen inom 

vårdsektorn eller kontor (Prop. 1977/78:100 bilaga 15, 30). 

Här representerades jämställdhet åter att vara en fråga om ökad grad av kvinnligt 

förvärvsarbete, men nu tillades ett behov av nödvändiga samhälleliga erfarenheter, som det 

implicit menades att kvinnor saknade. Kvinnors beroende av män representerades också vara 

ett problem. Detta kan härledas till två saker: antingen att kvinnor genom sitt beroende 

underordnades männen, vilket blir en fråga om makt och frihet. Eller så innebär 

problemrepresentationen att målet om full sysselsättning, som enligt Esping-Andersen (1990, 

26–29) också var en fråga om att öka skattebasen för att kunna bygga välfärdsstaten, krävde 

att kvinnorna inte skulle leva av sina män utan tillägna sig en egen inkomst. Eftersom 

jämställdhet som en fråga om makt inte förekom varken implicit eller explicit på något annat 

ställe i 70-talets budgetpropositioner – medan målet om full sysselsättning gjorde det – var 

kvinnors oberoende av män sannolikt ännu en representation av full sysselsättning som 

övergripande samhällsmål. 

Det konstaterades i citatet att kvinnor och män traditionellt har sysslat med olika saker, 

vilket kvinnors ökade förvärvsarbetande inte hade förändrat. Kvinnorna på arbetsmarknaden 

återfanns inom offentlig tjänst, framförallt inom vården eller på kontor. Här representerades 

jämställdhet vara ett problem av olika yrkesval, som en effekt av könsroller. Av 

problemrepresentationerna följde insatser för att bekämpa könssegregationen på 

arbetsmarknaden, exempelvis genom att:  

… med särskilda förmedlings- och informationsåtgärder stimulera kvinnor att utbildas och 

anställas i traditionellt manliga yrken. Ett särskilt bidrag infördes för företag som anställde 

och utbildade kvinnor till sådana yrken – det s.k. jämställdhetsbidraget (Prop. 1977/78:100 

bilaga 15, 30–31). 

När jämställdhet representeras vara ett problem till följd av en könssegregerad 

arbetsmarknad följer insatser såsom jämställdhetsbidrag, förmedlingsinsatser och 

informationsåtgärder för att kvinnor ska välja manligt dominerade yrken. Det grundläggande 

antagandet var således att fler kvinnor välja mansdominerade yrken genom uppmuntran i 

form av bidrag, information och förmedling. Bidragen antogs fungera som en morot för 

arbetsgivarna, som under 1970-talet antagligen framförallt var män, medan informationen 

skulle förväntades täcka ett behov av kunskap som underförstått saknades hos kvinnorna, och 

förmedlingen syftade till att styra in kvinnor på mansdominerade delar av arbetsmarknaden. 

Problemet representerades därmed ha två orsaker: kvinnorna valde inte självmant traditionellt 

manliga yrken på grund av okunskap, och arbetsgivarna ville inte anställa kvinnor.  
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Den första orsaken, kvinnors antydda brist på kunskap, leder till en problemrepresentation 

där kvinnor bär upp ansvaret för att arbetsmarknaden är segregerad, vilket i sin tur antas 

motverka jämställdheten. Detta uttrycktes aldrig i klartext i 1970-talets budgetpropositioner, 

men implicit leder det till representationen att det är upp till kvinnorna att uppnå jämställdhet 

genom att välja traditionellt manliga yrken. Om kvinnorna ges ansvaret, befriar det också 

männen från den obehagliga uppgiften att försvara kvinnors lika rätt till arbete eller att 

motverka de strukturer som gör att kvinnor och män väljer olika sorters yrken. Männens roll 

osynliggjordes därmed ur problemrepresentationen. 

I den andra orsaken, där arbetsgivarna ges ansvaret, antyds implicit att det finns ett motstånd 

mot kvinnor i manligt dominerade sektorer, som kan leda till problemrepresentationen att 

jämställdhet är en fråga om att kvinnor aktivt utesluts ur rum som domineras av män. Det 

grundläggande antagandet hade således varit att det finns strukturer – som kan uttryckas i 

termer av en könsmaktsordning – som upprätthålls av män för att utesluta kvinnor från 

yrkeslivet, både från arbetsgivarhåll genom att inte anställa kvinnor, och inom familjen där 

kvinnor ges ansvar för hem och barn medan mannen agerar familjeförsörjare. Om analysen 

hade inkluderat ett sådant strukturellt perspektiv hade jämställdhet inte bara representerats att 

vara en fråga om arbete, utan också en fråga om makt. Men problemrepresentationen faller 

kort i 1970-talets budgetpropositioner, av två skäl. För det första analyserades inte varför 

arbetsgivarna i de manligt dominerade sektorerna inte tycktes vilja anställa kvinnor, vilket 

osynliggjorde vilka maktrelationer som fanns mellan könen. För det andra klargjordes aldrig 

att arbetsgivarna framförallt var män, vilket osynliggjorde den vertikala könssegregeringen så 

att det framställdes som om arbetsmarknaden endast var horisontellt segregerad. 

 

1980–1987: Jämställdhetsfrågan breddas 

Under åren 1980–1988 kvarstod jämställdhet mellan kvinnor och män under 

arbetsmarknadsdepartementets ansvar. Ökat kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande var 

fortfarande centralt för jämställdhetspolitiken. Mäns roll i jämställdhetsarbetet, genom 

exempelvis jämnare fördelning av betalt respektive obetalt arbete, började förespråkas som 

medel för att utradera förvärvshinder för kvinnor. Kvinnor uppmuntrades till att söka jobb 

inom manligt dominerade sektorer, samt att utbilda sig för att kunna nå högre yrkespositioner. 

Våld mot kvinnor och invandrarkvinnors situation infördes som nya ansvarsområden för 

jämställdhetspolitiken, liksom bristen på kvinnor i politiken och jämställdhetsforskning. Ett 
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strukturellt perspektiv saknades även i 1980-talets budgetpropositioner, då jämställdhet 

reducerades till en fråga om individuella val och kvinnlig ansvarstagande för jämställdheten. 

 

Välfärdsstaten 

Arbetet var under 1980-talet fortfarande centralt för jämställdhetspolitiken, varför det 

kvarstod som ett område under arbetsmarknadsdepartementet. Under 1980-talet 

problematiserades också den könsstereotypa uppdelningen mellan kvinnligt obetalt arbete och 

manligt betalt arbete: 

För att uppnå jämställdhet måste betalt och obetalt arbete, dvs. förvärvsarbete och 

hushållsarbete samt omsorg om barn, delas lika mellan könen (prop. 1984/85:100 bilaga 12, 

42). 

Jämställdhet representerades vara ett problem av att uppdelningen mellan det betalda 

förvärvsarbetet och det obetalda hushålls- och omsorgsarbetet fördelades ojämnt mellan 

könen. Detta bygger på det underliggande antagandet att när kvinnor utför större del av det 

obetalda arbetet än män, får det konsekvenser i form av hinder för förvärvsarbete för kvinnor. 

Eftersom full sysselsättning och egen försörjning alltjämt stod i centrum för såväl den 

ekonomiska politiken, arbetsmarknads- och jämställdhetspolitiken, antogs att en jämnare 

fördelning av betalt respektive obetalt arbete skulle leda till att kvinnor i högre utsträckning 

kunde förvärvsarbeta. 

Utbyggnaden av välfärdsstaten för att undanröja hinder för förvärvsarbete fortsatte under 

1980-talet att vara centralt för jämställdhetspolitiken: 

Fortsatta ansträngningar görs för att undanröja förvärvshinder. En god barnomsorg och en 

samhällsplanering som utgår från att det skall vara möjligt för såväl kvinnor som män att 

förena förvärvsarbete med ansvar för hem och familj är av central betydelse (Prop. 

1981/82:100 bilaga 15, 15). 

Barnomsorg och samhällsplanering representerades vara problem som var tvungna att 

åtgärdas för att inte ligga till hinder för kvinnors och mäns delade ansvar för förvärvsarbete 

och hemarbete, vilket under 1980-talet var en central problemrepresentation för 

jämställdheten. Här problematiserades emellertid inte att det var kvinnorna som hade 

omsorgsansvaret även i arbetslivet, om än i form av lönearbete istället för obetalt 

hushållsarbete. 1980-talets budgetpropositioner saknade i stort sett problemrepresentationer 

där män uppmanades söka sig till yrken inom vård och omsorg, medan kvinnor med hjälp av 

jämställdhetspolitiken stimulerades att söka sig till manligt dominerade sektorer av 

arbetsmarknaden. 
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Argument för jämställdhet 

I 1970-talets budgetpropositioner framhölls jämställdhet som ett problem som behöver 

åtgärdas, dock utan att precisera vad jämställdhet egentligen handlar om. Det framgick att 

jämställdhet handlar om kvinnor och män, men begreppet definierades inte tydligare än så. 

Under 1980-talet började definitioner av jämställdhet användas i högre utsträckning: 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män skall ha samma rättigheter och reella möjligheter 

till ett mångsidigt liv. Ett eget arbete och ekonomiskt oberoende är den bas på vilken 

jämställdhet skall byggas (Prop. 1982/83:100 bilaga 12, 16). 

Jämställdhet representerades vara ett problem om rättigheter och möjligheter, som ska 

tillfalla kvinnor och män på lika villkor. Detta kan kopplas till ett av Hernes (1987) tre 

argument för jämställdhet: rättighetsargumentet. Detta är könsneutralt och beskriver hur alla 

människor – oavsett kön – ska ha samma rättigheter och skyldigheter till delaktighet. 

Nytt för 1980-talets jämställdhetspolitik var att mäns roll i jämställdhetsarbetet började 

synliggöras, istället för 1970-talets ensidiga fokus på kvinnan: 

Jämställdhet är inte bara en kvinnofråga. Männens levnadsvillkor och roll i samhällets 

jämställdhetsarbete har fått en alltför undanskymd plats (Prop. 1980/81:100 bilaga 15, 20). 

Jämställdhet representerades vara en fråga som angår alla, oavsett kön. Det lyftes att mäns 

levnadsvillkor och roller tidigare hade förbisetts, vilket föranledde att 1980-talets 

budgetpropositioner i högre utsträckning innehöll problemrepresentationer där män ingick. 

Nu var det inte längre bara den traditionellt kvinnliga rollen som skulle förändras med hjälp 

av jämställdhetspolitiken, utan även den manliga. Detta kan kopplas till Magnussons (2000) 

kategori mäns relation till jämställdhet, som beskriver hur den ”nye mannen” förmodas hjälpa 

kvinnor till jämställdhet genom att den traditionella mansrollen ersätts. 

Det är en viktig jämställdhetsfråga att ansvaret för barnen fördelas inom familjen. Föräldra-

försäkringen är i detta sammanhang betydelsefull. Småbarnstiden är mycket väsentlig för 

utvecklingen av kvinnors och mäns roller gentemot barnen. Den avgör också barnens 

uppfattning om kvinnligt och manligt, dvs. attityderna i nästa generation. Det är viktigt att 

männen får stöd från samhället när de försöker bryta det traditionella könsrollstänkandet 

genom att i högre grad ta på sig det praktiska ansvaret för barnen (Prop. 1982/83:100 bilaga 

18). 

Föräldraförsäkringen representerades vara ett centralt hjälpmedel för en jämnare fördelning 

av ansvaret för barn, och därigenom för jämställdhet. Om papporna tog större ansvar för 

barnen när de var små skulle barnens uppfattningar om manligt och kvinnligt påverkas, vilket 

representerades avgöra attityderna i nästa generation. Därför framhölls vikten av att männen 

skulle få samhälleligt stöd i att gå emot den traditionella könsrollsnormen som sa att kvinnan 

ska ha det huvudsakliga ansvaret för barnen. Att bryta den könsstereotypa uppdelningen 

mellan betalt och obetalt arbete representerades således inte till att längre bara handla om ökat 
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kvinnligt förvärvsarbete, utan även till attitydförändring kring könsnormer hos kommande 

generationer. Det grundläggande antagandet tycks vara att jämställdhet är en 

generationsfråga, då yngre människor vars föreställningar kring kön ännu inte cementeras ska 

uppleva en annan könsordning och därmed tillägna sig andra uppfattningar än de som äldre 

människor har. Den äldre generationen framställs då som en bromskloss för 

jämställdhetsarbetet, genom att vara ett hopplöst fall för attitydförändring då deras 

uppfattningar om könsroller redan har befästs. Småbarnsåren framställs vara den tid i livet då 

föreställningar om kön fastslås, vilket föranleder problemrepresentationen att män måste ta 

ansvar för barnen i högre utsträckning. Denna argumentation kring jämställdhet är enligt 

Magnusson (2000) en individualistisk, som fokuserar på den enskilde medborgarens val eller 

personlighetsegenskaper, snarare än det politiska landskapet vilket också stänger ute 

representationer av jämställdhet som inbegriper makt. 

 1980-talets budgetpropositioner inkluderade också ett nytt fält för jämställdhetspolitiken, 

genom argument som berörde brist på kvinnliga resurser inom forskning och politiska organ. 

Här finns en tydlig koppling till ett av Hernes (1987) tre former av argument för jämställdhet: 

resursargumentet. 

Kvinnoforskning och jämställdhetsforskning är eftersatta områden. […] 

Jämställdhetsforskningen kan finna förklaringar till varför det finns så stora skillnader mellan 

kvinnors och mäns situation och ställning i arbetslivet och i samhällslivet i övrigt. […] Om fler 

kvinnor blir forskare kommer det att bidra till att kvinnosynpunkter kommer in i all slags 

forskning (Prop. 1982/83:100 bilaga 12, 19).  

Här representerades jämställdhetsforskning vara ett eftersatt område som behövde 

prioriteras för att finna förklaringar till varför samhället inte var jämställt. Brist på kunskap 

om jämställdhet representerades vara ett problem av att kvinnor inte var forskare, enligt det 

grundläggande antagandet att de manliga forskarna antingen inte hade intresserat sig för 

jämställdhet, eller åtminstone saknat nödvändiga kvinnliga perspektiv för att förstå 

jämställdhet som problem. Kunskapsbristen skulle åtgärdas genom att producera ny kunskap 

som förväntades leda till jämställdhet. Men det var inte bara inom forskningen som kvinnliga 

bidrag ansågs fattas, utan även inom den politiska sfären:  

Ett viktigt medel för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män är att öka kvinnornas 

andel i beslutande och rådgivande organ. […] Kvinnor och män har skilda perspektiv på olika 

samhällsföreteelser. Frågor behandlade av församlingar bestående av både kvinnor och män 

bör på så sätt bli mer allsidigt belysta och därmed förbättra beslutsunderlaget (Prop. 

1984/85:100 bilaga 12, 43).  

Kvinnor och män representerades ha olika perspektiv på samhället, vilket kännetecknar 

Hernes (1987) resursargument: kvinnliga kunskaper och erfarenheter betraktades som bidrag 
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till politiken som tidigare fattats, vilket ansågs vara till förlust för samhället. Politikens 

innehåll antogs därmed förändras med ökat antal kvinnor. Ett ytterligare grundläggande 

antagande är det om social representation, att män inte ansågs vara kapabla att företräda 

kvinnors intressen, antingen på grund av omedvetet förbiseende av kvinnors åsikter, eller 

genom medvetet uteslutande av kvinnliga intressen. Det sistnämnda perspektivet hade 

föranlett en koppling till Hernes (1987) intresseargument, som framställer kvinnor och män 

som två grupper med olika och ofta motstridiga intressen. Enligt intresseargumentet är 

kvinnors intressen i bästa fall underrepresenterade, men i värsta fall förtryckta. Huruvida män 

uteslöt eller bara inte förstod kvinnors intressen och åsikter problematiserades dock inte i 

1980-talets budgetpropositioner. Dock tycktes mellan könen ha varit en ickefråga, vilket 

föranleder tolkningen att det var resursargumentet som gjordes gällande och inte 

intresseargumentet. 

Vidare representerades jämställdhet som en samhällsövergripande fråga: 

Jämställdhet får inte ses som en isolerad fråga. Som framhölls tidigare är t. ex. den 

ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken av grundläggande betydelse för 

jämställdheten. Inom nästan alla samhällsområden finns det jämställdhetsaspekter som måste 

vägas in (Prop. 1981/82:100 bilaga 15, 18). 

Enligt problemrepresentationen berördes nästan alla samhällsområden av jämställdhet. Den 

ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken representerades än en gång vara av central 

betydelse för jämställdheten, som inte skulle få isoleras som politikområde. Istället skulle 

jämställdhetsaspekter vägas in i nästan alla samhällsområden, vilket var en 

problemrepresentation som bäddade för att jämställdhetsintegrering under 1990-talet uppstod 

som huvudsaklig strategi för jämställdhetspolitiken. 

 

Makt 

1980-talets budgetpropositioner innehöll representationer av jämställdhet som ett problem 

som angår alla, oavsett kön eller ideologisk tillhörighet. 

För att bättre förankra jämställdhetsarbetet i samhället utvidgas jämställdhetsrådet till att 

omfatta inte bara representanter för kvinnoorganisationerna utan även för de politiska 

partierna, arbetsmarknadens parter samt folkrörelserna (Prop. 1982/83:100 bilaga 12, 4). 

Jämställdhet ansågs vara något som ligger under alla människors och gruppers ansvar, och 

inte bara en kvinnofråga. Enligt Holmberg (1993, 15–20) innebär detta sätt att se kvinnor och 

män som förenade i intresset att förändra samhällets könsförhållanden att ett 

jämställdhetsproblem används för att förklara relationerna mellan könen. Ett annat sätt att 

förhålla sig till kvinnor och mäns positioner i samhället vore att lyfta fram hur kvinnor och 
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män har olika intressen av att förändra dessa positioner, eftersom kvinnor är strukturellt 

underordnade män. 

Den offentliga sektorn beräknas inte växa i samma takt som tidigare. Kvinnornas 

arbetsmarknad måste breddas. Ett aktivt arbete måste bedrivas för att få in fler kvinnor på 

mansdominerade arbetsplatser på alla nivåer i arbetslivet, särskilt inom den mansdominerade 

industrisektorn (Prop. 1980/81:100 bilaga 15, 18). 

Enligt problemrepresentationen skulle inte den kvinnligt dominerade offentliga sektorn växa 

lika mycket som tidigare, varför kvinnorna uppmuntrades att söka sig till fler områden av 

arbetsmarknaden. Här representerades jämställdhet vara ett problem av att kvinnor inte valde 

yrken i manligt dominerade sektorer, men orsaken till detta lämnades oproblematiserad. 

Huruvida kvinnor uteslöts från dessa yrken genom arbetsgivares föreställningar om kvinnors 

lämplighet reflekterades inte över. Problemrepresentationen föll därmed kort till att kvinnor 

helt enkelt inte valde traditionellt manliga yrken, vilket får två effekter. Dels reducerades 

yrkesvalet till individnivå, vilket osynliggjorde vilka eventuella maktordningar eller strukturer 

som fick män och kvinnor att välja olika sektorer av arbetsmarknaden. Dessutom begränsades 

jämställdhet i arbetslivet till ett kvinnligt ansvar att välja manligt dominerade yrken till 

förmån för jämställdheten. Jämställdhet representerades således vara ett problem som både 

uppstod på grund och förväntades lösas av kvinnor. Explicit representerades jämställdhet 

alltså angå alla, men implicit var det upp till kvinnorna att uppnå jämställdhet. 

När kvinnor uppmanas att söka arbete i manligt dominerade sektorer är det en fråga som 

berör horisontell segregation, det vill säga att män och kvinnor återfinns i olika delar av 

arbetsmarknaden. Denna representation av jämställdhet som problem var i hög grad 

närvarande under 1970-talet, och fortsatte att vara det även under 1980-talet. Nu lyftes 

emellertid en ny aspekt av den könssegregerade arbetsmarknaden fram: den vertikala 

segregationen. 

Kvinnor finns inom en betydligt snävare arbetsmarknad än männen. […] Kvinnorna har också 

generellt kortare utbildning än männen, vilket gör att de inte får tillträde till de mera 

kvalificerade arbetsuppgifterna. Kvinnorna har sällan arbetsledande befattningar och 

fungerar därför inte heller som förebilder på de mer kvalificerade befattningarna (Prop. 

1982/83:100 bilaga 12, 18). 

Det representerades vara ett problem att kvinnor inte hade ett lika brett utbud av yrken på 

arbetsmarknaden som män, vilket berör den horisontella segregationen. Därefter framhölls 

kvinnornas generellt sett kortare utbildning som orsak till att kvinnorna utestängdes från 

kvalificerade arbetsuppgifter, vilket ledde till att kvinnor saknas i ledande positioner i 

arbetslivet.  Här representerades brist på utbildning vara orsaken till att män hade högre 

positioner än kvinnor i alla delar av arbetsmarknaden. Detta får som konsekvens ett 
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skuldbeläggande av kvinnor, som om de bara utbildade sig skulle nå högre befattningar. 

Huruvida kvinnor uteslöts från högre befattningar lämnades oproblematiserat, då det inte 

framgick att arbetsgivare som tillsätter de högre positionerna ofta valde män framför kvinnor. 

Åter igen reducerades segregationen vara en effekt av kvinnors fria val, vilket omöjliggjorde 

andra möjliga problemrepresentationer om maktförhållanden mellan könen där män är 

överordnade och kvinnor utesluts. 

I 1980-talets budgetpropositioner uppstod en ny kategori människor som källa till 

problemrepresentationer – invandrarkvinnorna – vilket krävde nya insatser från 

jämställdhetspolitiken. 

Det är även angeläget att uppmärksamma invandrarkvinnornas situation. De möter särskilda 

svårigheter och kan ha behov av särskilt stöd. Fortsatta insatser på detta område kommer 

också att prioriteras (Prop. 1986/87:100 bilaga 12, 34). 

Invandrarkvinnor representerades vara i behov av särskilt stöd för särskilda svårigheter de 

mötte, men vilka dessa stöd och svårigheter kunde vara problematiserades inte, trots att 

insatserna ansågs vara prioriterade. Här blir det något oklart ifall det är ett intersektionellt11 

perspektiv som efterfrågades, genom att försöka synliggöra hur kvinnor inte var en enhetlig 

kategori utan kunde ha olika erfarenheter som krävde olika åtgärder från 

jämställdhetspolitiken. Ett alternativt underliggande antagande är föreställningar om att 

jämställdheten i andra länder var eftersatt i jämförelse med Sverige. De svenska 

könsnormerna och jämställdhetsidealen kanske uppfattades som överlägsna andra kulturella 

formeringar, men eftersom vilka invandrarkvinnorna var eller vilka svårigheter de mötte inte 

problematiserades, blir det omöjligt att uttyda vad problemet egentligen representerades vara.  

Ytterligare en ny jämställdhetspolitisk problemrepresentation som uppstod under 1980-talet 

var mäns våld mot kvinnor. 

Det yttersta och mest dramatiska utslaget av bristen på jämställdhet i samhället är misshandel 

och annat våld mot kvinnor. […] Det är oacceptabelt att kvinnor utsätts för övergrepp av detta 

slag. Det räcker dock inte att skydda kvinnorna och bestraffa männen. Man måste också se vad 

som gör männen till misshandlare (Prop. 1982/83:100 bilaga 12, 19). 

Enligt representationen var det inte nog att straffa männen och skydda kvinnorna, utan roten 

till problemet skulle åtgärdas genom att undersöka varför män misshandlade kvinnor. Där tar 

                                                 
11 Begreppet intersektionalitet utvecklades av feminister under 1980-talets tredje feministiska våg för att 

beskriva hur olika förtryckande strukturer – baserat på sociala kategoriseringar såsom kön, klass, sexualitet och 

etnicitet – kan samverka, förstärka och motverka varandra utan att någon struktur är överordnad någon annan 

(Acker, 2006, 442-3). Detta kan ställas i kontrast mot exempelvis den marxistiska feminismen, som hävdar att 

kvinnors underordning kommer att upphöra när det kapitalistiska systemet försvinner (Gemzöe, 2008, 57-63). En 

intersektionell analys är dominerande inom den feministiska forskningen i dag, i strävan efter att problematisera 

kategorierna ”kvinnor” och ”män” som kritiserats för att tidigare ha framställts som alltför schablonartade och 

homogeniserade (Lundahl, 2006, 201-229). 
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dock problematiseringen slut, vilket lämnade varför män misshandlar kvinnor 

oproblematiserat. Den värsta konsekvensen av brist på jämställdhet representerades vara våld 

mot kvinnor, men det verkade saknas kunskap om varför män misshandlar kvinnor. Bristen på 

kunskap leder till att det ”bara” är möjligt att beskydda kvinnorna och bestraffa männen. Men 

vilka ska beskydda kvinnorna? Detta kan tolkas som ett implicit antagande att kvinnor måste 

skyddas av män från män, som misshandlar kvinnor på grund av okända skäl. En alternativ 

problematisering hade kunnat vara att mäns våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för den 

könsmaktsordning som existerar i hela samhället. Men eftersom 1980-talets 

budgetpropositioner konsekvent uteslöt makt som en del av problemrepresentationerna föll 

analysen kort, och varför män misshandlade kvinnor lämnades oproblematiserat. 

 

1988–1995: Stiltje i jämställdhetspolitiken 

Åren 1988–1994 kännetecknades av att utrymmet för jämställdhet i budgetpropositionerna 

var begränsat. Kvinnor hade kommit att arbeta i nästan lika stor utsträckning som män, vilket 

kanske var orsaken till att jämställdhetspolitiken – som tidigare representerats vara ett 

problem av att kvinnor arbetar för lite – blev stillastående. Den könsuppdelade 

arbetsmarknaden utgjorde den huvudsakliga problemrepresentationen. 

 

Välfärdsstaten 

Det övergripande politiska målet om full sysselsättning kvarstod under åren 1988–1994, 

vilket representerade jämställdhet till att vara en fråga om att kvinnor och män skulle delta i 

arbetslivet i lika hög grad: 

Kvinnorna deltar i arbetslivet i nästan samma utsträckning som männen även om de 

fortfarande arbetar deltid i stor utsträckning (Prop. 1988/89:100 bilaga 12, 17). 

En stor del av 1970- och början av 1980-talens jämställdhetspolitik syftade till att öka 

graden av kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande, vilket föranledde problemrepresentationen att 

kvinnor arbetar för lite. I slutet av 1980-talet konstaterades att kvinnor deltog i arbetslivet i 

nästan samma utsträckning som män, och samtidigt tycktes det som om intresset för 

jämställdhet hade svalnat. Vilka som var de nya målen för jämställdhetspolitiken när hade 

kvinnorna trätt in på arbetsmarknaden – annat än att bryta den ännu könsuppdelade 

arbetsmarknaden – problematiserades inte. Det underliggande antagandet verkar därför vara 

att statsmakten ansåg att jämställdhetspolitiken var realiserad, eftersom kvinnor nu fanns i 

arbetslivet. Den socialdemokratiska välfärdsregimens mål om full sysselsättning för att 
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maximera skattebasen och minimera bidragsberoendet tycktes vara uppnått genom att de 

flesta kvinnor arbetade åtminstone deltid. 

En viktig förutsättning för jämställdhet är rätten att vara ekonomiskt oberoende och kunna 

försörja sig själv genom eget arbete (Prop. 1994/95:100, bilaga 11, 9). 

Fortfarande omkring tjugo år efter politikområdets införande i Sverige representerades 

jämställdhet vara ett problem som handlar om arbete. Normen om att arbeta förstås enligt 

Esping-Andersen (1990, 26–29) som en del av den socialdemokratiska välfärdsregimens mål 

om full sysselsättning, som strävade efter att maximera skatteintäkterna och minimera 

bidragsberoendet i syfte att kunna bygga en stark välfärdsstat. 

Den könssegregerade arbetsmarknaden representerades vara en central orsak till bristen på 

jämställdhet, men samtidigt lyftes hur den offentliga sektorn bidragit till fler jobb för kvinnor: 

En stark offentlig sektor har bidragit till att öka jämställdheten mellan män och kvinnor, både 

genom att avlasta kvinnorna traditionella informella vårdande uppgifter och genom att 

erbjuda arbete åt många kvinnor. Regeringen avser att värna sådana viktiga kommunala och 

landstingskommunala verksamheter som vård, omsorg och skola (Prop. 1994/95:100, bilaga 

11, 9). 

Den offentliga sektorn representerades ha bidragit till jämställdhet genom att förstatliga de 

obetalda arbetsuppgifter i hemmet som traditionellt utförts av kvinnor. Det grundläggande 

antagandet här är att kvinnor tack vare barnomsorgen kommit ut i arbete, vilket stärkt 

jämställdheten så som den under 1970- och 80-talen representerades vara en fråga om ökat 

kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande. Eftersom budgetpropositionerna under perioden 

fortfarande representerade jämställdhet till att handla om egen försörjning, framstod den 

offentliga sektorn som givna verktyg för att uppnå jämställdhet eftersom den offentliga 

sektorn erbjöd kvinnor jobb. Här inrymde budgetpropositionen en motsättning, eftersom 

kvinnors obenägenhet att söka sig till manligt dominerade sektorer först problematiserades, 

för att sedan hylla offentlig sektor som kvinnligt dominerad. Motsägelsen blev således att 

regeringen både ville upphäva den könssegregerade arbetsmarknaden, men samtidigt hjälpa 

kvinnor till traditionellt kvinnligt dominerade yrken genom att värna om offentlig sektor. Det 

kan också tolkas som att regeringen inte fann det realistiskt att bryta den könssegregerade 

arbetsmarknaden inom en överskådlig framtid och därför valde att rikta jämställdhetspolitiska 

insatser till att skapa fler jobb för kvinnor i kvinnligt dominerade sektorer. 
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Argument för jämställdhet 

Jämställdhetspolitiken kvarstod under början av 1990-talet som ett område under 

arbetsmarknadsdepartementet, och tycktes ännu vara begränsat till att representeras som ett 

problem av att arbetsmarknaden är horisontellt könssegregerad: 

En väl fungerande arbetsmarknad är inte könsuppdelad. Det är den enskilda människans 

kompetens och intresse som måste vara avgörande i yrkesvalet. När alla människors 

kompetens och utvecklingsmöjligheter tas till vara, oavsett kön, främjas också tillväxten i 

ekonomin (Prop. 1993/94: 100, bilaga 11, 66). 

Jämställdhet representerades åter vara ett problem av att arbetsmarknaden var 

könsuppdelad, vilket enligt problemrepresentationen gjorde att den inte kunde fungera väl. 

Varje enskild människas kompetens och intresse, inte deras kön, skulle styra yrkesvalet vilket 

förväntades främja ekonomisk tillväxt. Det nya målet för jämställdhetspolitiken, kring 

decennieskiftet 1980–90 när kvinnor deltog i yrkeslivet i samma utsträckning som män, 

representerades vara ekonomisk tillväxt. Tidsperioden innefattade också en omstrukturering 

av offentlig sektor, i form av nedskärningar och rationaliseringar, som förstärkte 

representationen av jämställdhet som ett problem med den horisontellt segregerade 

arbetsmarknaden: 

Omstruktureringen inom den offentliga sektorn innebär en viss minskning av kvinnornas 

traditionella arbetsmarknad. Många kvinnor måste nu bredda sin kompetens och sitt yrkesval. 

Det kan underlättas genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa möjligheter skall 

utnyttjas. Det är emellertid först när attityden bland män förändras i grunden som 

jämställdhet kan etableras (Prop. 1993/94: 100, bilaga 11, 18). 

Mäns attityder representerades vara hinder för jämställdhet, som enligt Magnusson (2000) 

belyser mäns relation till jämställdhet. Av problemrepresentationen följde medel för 

förändring såsom medvetandegörande, opinionsbildning och attitydpåverkan. Jämställdhet 

representerades vara ett problem som hör till mäns attityder. Vilka attityder och åtgärder mot 

dessa som åsyftades problematiserades dock inte, vilket fick problemrepresentationen att 

framstå som ytlig och kanske framförallt symbolisk. En annan representation av jämställdhet 

som problem, som återfanns i budgetpropositionen och hade kunnat följa på den om mäns 

attityder, lyfter fram hur förståelsen av kön formas i tidig barndom. Kopplingen däremellan 

saknades dock, vilket framställde representationerna som två separata problem som skulle 

åtgärdas med olika medel: 

… behovet av att motverka fördomar om manliga och kvinnliga yrkesval redan i tidig ålder. 

Den värld som omger små barn är fortfarande i hög grad kvinnodominerad. Inom barnomsorg 

och skolan låg- och mellanstadier arbetar mest kvinnor vilket kan befästa uppfattningar om 

manligt och kvinnligt (Prop. 1993/94: 100, bilaga 11, 66). 
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Fortfarande var det huvudsakliga problemet den könssegregerade arbetsmarknaden genom 

könsstereotypiska yrkesval, men nu problematiserades också hur dessa fördomar och attityder 

om kön uppstod. Här representerades jämställdhet, genom uppfattningar om manligt och 

kvinnligt som konstrueras i barndomen, vara ett problem som följer av att barnomsorgen var 

kvinnodominerad. Enligt Magnusson (2000) är denna argumentation kring jämställdhet 

präglad av individualism, då jämställdhet representeras vara en personlighetsegenskap. Den 

”verkliga” förståelsen av jämställdhet och kön konstrueras i barndomen och finns därför i 

folks sinnen. Det lämnar därmed utrymme för förändring, då konsekvensen av 

problemrepresentationen blir att fler män behövdes inom barnomsorgen och låg- och 

mellanstadiet för att den nya generationen skulle få andra attityder kring kön än vad de äldre 

generationerna hade haft. 

Ett sätt att mäta jämställdhetsutvecklingen är i vilken omfattning kvinnor och män väljer 

otraditionell arbetsmarknadsutbildning. Det har visat sig vara betydligt vanligare att män 

söker sig in på kvinnodominerade områden än tvärtom (Prop. 1994/95:100, bilaga 11, 67). 

Utveckling på jämställdhetsområdet problematiserades i form av kvinnors och mäns 

otraditionella yrkesval, men det problematiserades inte varför kvinnor inte sökte sig till 

mansdominerade yrken. Fortfarande uteslöts problemrepresentationer som kunde förklara hur 

(manliga) arbetsgivare utestängde kvinnor från mansdominerade arbetsplatser, eller ifall 

kvinnor upplever ett motstånd från mansdominerade branscher att över huvud taget söka sig 

dit. Därmed osynliggjordes vilken betydelse makt har för relationen mellan könen, som hade 

baserats på Hernes (1987) tredje form av argument för jämställdhet: intresse. 

Intresseargumentet beskriver kvinnor och män som två grupper med olika och ofta oförenliga 

intressen, varav kvinnors intressen i bästa fall är underrepresenterade, men i värsta fall dolda 

och undertryckta. Enligt Magnusson (2000) definieras kvinnor enligt intresseargument mer 

explicit som en politisk entitet, och maktrelationerna mellan kvinnor och män görs gällande 

genom att män framställs ha format ett ojämställt samhälle på kvinnors bekostnad. I 

budgetpropositionerna från 1970-talet till mitten av 1990-talet uteslöts emellertid makt ur 

problemrepresentationen genom att argumenten för jämställdhet inte synliggjorde att kvinnor 

och män kan ha olika intressen av att förändra relationerna mellan könen. 
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Makt 

År 1988 innefattades inte längre jämställdhet i beskrivningen av vilka frågor som tillhör 

arbetsmarknadsdepartementet ansvarsområden.12 Den könsuppdelade arbetsmarknaden 

omnämndes dock som ett mål för arbetsmarknadspolitiken. 

Det övergripande målet för arbetsmarknadspolitiken är arbete åt alla. […] 

Arbetsmarknadspolitiken skall också inriktas mot att bryta den könsuppdelade 

arbetsmarknaden (Prop. 1988/89:100 bilaga 12, 1). 

Jämställdhet representerades vara ett problem av att arbetsmarknaden var könsuppdelad, 

men utan att nämna i vilken dimension: horisontell eller vertikal. Det är dock troligt att det är 

horisontell segregation i olika sektorer eller branscher av arbetsmarknaden som åsyftades, 

eftersom denna dimension varit dominerande tidigare år. Den vertikala dimensionen, som 

beskriver att män i högre utsträckning arbetar i högre positioner än kvinnor, innehåller en 

aspekt av makt som under 1970- och 80-talen endast nuddats vid på ytan, om överhuvudtaget. 

Av problemrepresentationen med den horisontellt segregerade arbetsmarknaden följer 

lösningar såsom utbildning, uppmuntran och annan stimulans till att välja för sitt kön 

otraditionella yrken. Ifall den vertikalt segregerade arbetsmarknaden hade problematiserats, 

skulle det också kräva insatser i form av kvinnligt anspråk på den makt i form av högre 

yrkespositioner som i slutet av 1980-talet tillhörde män i högre utsträckning än kvinnor. Men 

då dessa maktaspekter inte berördes, utelämnades också problematiseringar om den vertikalt 

könssegregerade arbetsmarknaden. 

De enda uttryck för jämställdhetspolitiken under åren 1990–1991 omnämndes i tre rader i 

budgetpropositionerna:  

Insatserna för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden skall intensifieras (Prop. 

1990/91:100 bilaga 12, 26). De intensifierade insatserna för att bryta den könsuppdelade 

arbetsmarknaden skall fortsätta (Prop. 1991/92:100 bilaga 11, 17). Insatserna för att bryta 

den könsuppdelade arbetsmarknaden har främst inriktats på att stimulera kvinnor och män att 

välja otraditionella utbildningar (Prop. 1991/92:100 bilaga 11, 11). 

Den enda representationen av jämställdhet som problem som återfanns i 

budgetpropositionerna år 1990–1991 var att kvinnor och män befann sig i olika delar av 

arbetsmarknaden, och att den horisontellt könssegregerade arbetsmarknaden skulle brytas. 

Insatserna som följde av det inriktades på att stimulera kvinnor och män att välja 

otraditionella utbildningar, men vilka insatser det rörde sig om specificerades inte. De få 

jämställdhetsmål som fanns verkar därmed framförallt symboliska, för ett politiskt område det 

                                                 
12 Frågan var inte flyttad till att tillhöra något annat departement, utan tonades ner eller osynliggjordes. 
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tycks som om det saknades intresse för. Det begränsade intresset kvarstod även under år 1992 

års budgetproposition. 

Under budgetåren 1991/92 skulle försöksverksamheten med särskilda stödinsatser för 

personer som genomgick för sitt kön otraditionell arbetsmarknadsutbildning omfatta minst 

3000 personer. Åtgärder med anledning av detta har inte redovisats i årsredovisningen och 

inga kommentarer har heller lämnats om varför uppgift saknas (Prop. 1992/93:100 bilaga 11, 

11). 

Här konstaterades att otraditionella yrkesval ska stödjas med särskilda insatser. Förmodligen 

i syfte att bryta den könssegregerade marknaden, men eftersom ovan nämnda citat är det enda 

som skrevs om jämställdhet i budgetpropositionen 1992 är det bara en tolkning utifrån 

tidigare års problemrepresentationer. Det fastställdes att en försöksverksamhet skulle inrättas 

med minst 3000 personer. Dock verkar resultatet av åtgärderna inte ha redovisats i 

årsredovisningen, men varför så inte har skett problematiserades inte. Det begränsade intresset 

för jämställdhetspolitik kvarstod alltså, genom att de få insatser som utfördes på området inte 

följdes upp. 

Nästföljande år konstaterades i budgetpropositionen att de flickor och kvinnor som sökte sig 

till mansdominerade yrken verkade ha svårare att få anställning än sina manliga kollegor: 

Unga flickor och kvinnor som genomgått utbildning till mansdominerade yrken har ofta 

svårare än männen att få anställning inom det yrke de utbildas till (Prop. 1993/94: 100, bilaga 

11, 67). 

Problemet representerades vara att trots försöken att bryta den könssegregerade 

arbetsmarknaden, främst genom att få in kvinnor i manligt dominerade branscher, tycktes det 

finnas hinder i form av att män hade lättare att få anställning i dessa branscher. Varför så var 

fallet problematiseras emellertid inte. Rimligtvis borde arbetsgivarna bära ansvaret för att inte 

kvinnor anställdes, men hur manliga eller kvinnliga arbetsgivare ställde sig till att anställa 

kvinnor till mansdominerade arbetsplatser problematiserades inte. Representationen av 

problemet uteslöt orsaksförklaringar i form av arbetsgivarnas uppfattningar om kön, 

exempelvis föreställningar om att män var bättre lämpade för sådana yrken. Om inte roten till 

problemet identifieras – vilken den än må vara – kan inte några reella åtgärder följa, vilket 

gjorde problemrepresentationen ytlig, kanske symbolisk, men framförallt verkningslös. 

 

1996–1999: Jämställdhetspolitiken integreras 

Andra halvan av 1990–talet karaktäriserades av att jämställdhetsintegrering blev den 

huvudsakliga strategin för att bedriva jämställdhetspolitik i samband med att new public 

management började användas som metod för politisk styrning i Sverige. Ett intersektionellt 
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perspektiv började användas och lika lön för lika arbete var en central problemrepresentation. 

Det fanns också en tvetydighet om statsmaktens syn på kön – som naturligt eller socialt 

konstruerade – vilket skapade en motsättning mellan resursargument och intresseargument. 

 

Välfärdsstaten 

Regeringens övergripande mål är att halvera den öppna arbetslösheten fram till slutet av år 

2000. Därefter är målet full sysselsättning. […] Arbetsmarknads-, arbetslivs- och 

jämställdhetspolitiken spelar en viktig roll i den ekonomiska politiken och därmed för 

möjligheten att nå regeringens övergripande mål (Prop. 1998/99:1 utgiftsområde 14, 10). 

Under andra halvan av 1990-talet var regeringens övergripande mål att halvera 

arbetslösheten från 8 till 4 procent, för att därefter sträva efter full sysselsättning. Bland annat 

jämställdhetspolitiken representerades vara viktig för att uppnå detta mål. Fortfarande mer än 

25 år efter jämställdhetspolitikens instiftande representerades därmed jämställdhet vara en 

fråga om arbete. 

Kvinnors ställning på arbetsmarknaden har ytterligare befästs och deras inkomster och 

lönearbetstid har närmat sig männens (Prop. 1998/99:1 utgiftsområde 14, 88). Den kraftigt 

stigande arbetslösheten bland kvinnor är djupt oroande. Regeringen kommer inte att 

acceptera att kvinnorna pressas ut från arbetsmarknaden. Det finns inte plats för ett återtåg. 

Alla vuxna, både kvinnor och män, skall ha rätt till egen försörjning. Regeringen kommer att 

intensifiera kampen mot kvinnors arbetslöshet. Det är således viktigt att uppmärksamma 

kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden och bland annat vidta åtgärder som bryter den 

könsuppdelade arbetsmarknaden (Prop. 1996/97:1 utgiftsområde 14, 9). 

I budgetpropositionerna från slutet av 1990-talet konstaterades att kvinnors ökade 

arbetsmarknadsdeltagande, som åstadkommits med hjälp av jämställdhetpolitiken från 1970-

talet och framåt, var hotat av kraftigt ökande arbetslöshet bland kvinnor. Egen försörjning 

representerades vara en rättighet, vilket innebar att den svenska statsmakten ännu i slutet av 

1990-talet – trots ökad marknadsanpassning och privatiseringar av offentlig sektor – var att 

betrakta som en socialdemokratisk välfärdsregim med full sysselsättning som högst stående 

samhällsmål (Esping-Andersen, 1990, 26–29). Problemrepresentationen att kvinnors plats på 

arbetsmarknaden hotades kan också ses som ett försvar av de positioner och segrar, som 

jämställdhetspolitiken dittills hade vunnit i form av ökad grad av kvinnligt 

arbetsmarknadsdeltagande. Målet med jämställdhetspolitiken hade uppnåtts och skulle 

därmed säkras. 

Det är framför allt kvinnor som arbetar deltid. Kvinnor svarar för ca 80 procent av allt 

deltidsarbete vilket förklaras av att det är främst inom de kvinnodominerande branscherna 

som deltidsarbete förekommer. […] Arbetslöshetsökningen bland kvinnor beror till stor del på 

neddragningarna inom den offentliga sektorn (Prop. 1998/99:1 utgiftsområde 14, 13). 
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Från och med 1990-talets andra hälft blev jämställdhetspolitiken i budgetpropositionerna 

framförallt koncentrerad till utförligt redovisad könad statistik för kvinnors och mäns 

arbetsmarknadsdeltagande. Detta förklaras av Rönnblom (2011) med att svensk politik under 

1990-talet började tillämpa new public management som huvudsaklig metod för politiskt 

styre. Den nyliberala styrningsmentaliteten innebär att marknadsvärden får genomsyra alla 

institutioner och sociala värden, och erbjuder administrativ revision genom studier, analyser, 

kartläggningar och metodframtagningar för att nå politiska mål. 

Ytterligare ett nytt fokus för jämställdhets- och arbetsmarknadspolitiken för 

budgetpropositionerna från 1990-talets andra hälft var det uttalade målet om ekonomisk 

tillväxt, vilket föranledde insatser för att öka företagandet. Framförallt representerades 

kvinnors företagande vara det som skulle stimuleras: 

Arbetet med att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och de könsbundna 

utbildningsvalen, liksom insatser för att stimulera kvinnors företagande, fortsätter (Prop. 

1998/99:1 utgiftsområde 14, 87). 

Problemrepresentationens underliggande antagande är att kvinnor framförallt sökte sig till 

offentlig sektor, medan män startade företag i privat sektor, alltså att kvinnor drev för få eller 

för små företag. Enligt representationen måste kvinnor ut i privat sektor för att bryta den 

könsuppdelade arbetsmarknaden. Detta innefattade inte att män skulle stimuleras att söka jobb 

inom offentlig sektor – kanske på grund av nedrustningen av offentlig sektor, eller kanske på 

grund av att manligt dominerade yrken innehade högre status än kvinnliga. Mäns roll i 

jämställdhetsarbetet osynliggjorde därmed, samtidigt som män och mäns outtalat blev en 

norm som kvinnor förväntades inrättas efter. Representationen av ekonomisk tillväxt som 

politikens överordnade mål fortsatte, genom att efterfråga ett projekt till kartläggning: 

Regeringen har tagit initiativ till ett projekt som ur ett tillväxtperspektiv skall kartlägga och 

analysera hur kön, klass, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning och funktionshinder 

påverkar enskildas möjligheter på arbetsmarknaden och till företagande samt hur mångfald i 

näringslivet kan leda till ökad tillväxt (Prop. 1999/00:1 utgiftsområde 14, 27). 

Här representerades brist på kartläggning eller kunskap vara ett hinder för ekonomisk 

tillväxt, som skulle lösas genom ett projekt som syftade till att analysera enskilda personers 

förutsättningar på arbetsmarknaden, samt möjligheter att bli företagare. Mångfald i 

näringslivet efterfrågades också, enligt antagandet att detta skulle leda till ökad tillväxt. De 

sociala kategoriseringar som analyserades i projektet var kön, klass, etnicitet, ålder, sexualitet 

och funktionsduglighet. Detta kan tolkas som ett försök att föra in ett intersektionellt 

perspektiv i jämställdhetspolitiken, som innan år 1999 tidigare saknats. Den tredje vågens 

feminism fick här betydelse för 1999 års budgetproposition, då behovet av ökad kunskap om 
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hur sociala kategoriseringar påverkar människors möjligheter till arbetsmarknadsdeltagande 

representerades vara nödvändig för att nå ökad ekonomisk tillväxt.  

 

Argument för jämställdhet 

En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället och lika villkor för kvinnor och män i 

utbildningen, på arbetsmarknaden och i arbetslivet är centrala mål för jämställdhetspolitiken 

(Prop. 1996/97:1 utgiftsområde 14, 41). 

Jämställdhet representerades vara ett problem med ojämn fördelning av makt och 

inflytande, samt olika villkor i utbildning, arbetsmarknad och arbetsliv, vilket 

jämställdhetspolitiken skulle sträva efter att förändra. Här finns en tydlig koppling till Hernes 

(1987) rättighetsargument, som beskriver den demokratiska principen att alla människor ska 

ha samma rättigheter och skyldigheter, oavsett kön. Magnusson (2000) talar om att dessa 

argument baseras på idéer om uniformitet eller social konsensus, då det framställs som en 

fråga om demokrati och inte ideologi. Samtliga svenska riksdagspartier är enligt Magnusson 

överens om denna definition av jämställdhet, som framstår som en proklamation istället för en 

argumentation då det inom ramen för detta inte pratas om makt eller konkreta lösningsförslag.  

Medvetenheten har ökat om betydelsen av männens roll i jämställdhetsarbetet, inte minst när 

det gäller deras ansvar för hem och barn (Prop. 1997/98:1 utgiftsområde 14, 74). 

Jämställdhet representerades vara ett problem av brist på medvetenhet om betydelsen av 

mäns roll, inte minst gällande ansvar för hem och barn. Här återfinns Magnussons (2000) 

kategori mäns relation till jämställdhet, som framhåller att inte bara kvinnor utan även män 

gynnas av jämställdhet, exempelvis i form av bättre kontakt med sina barn. Brist på kunskap 

lyfts fram som central problemrepresentation, då det underliggande antagandet är att när män 

förstår sitt eget bästa kommer de också att bidra i jämställdhetsarbetet. Kategorin innehåller 

också idéer om att ”den nye mannen” ska hjälpa kvinnor till jämställdhet, som representeras 

vara en generationsfråga. Denna nya mansroll framställs som överlägsen en traditionell sådan. 

Detta synsätt kan enligt Magnusson kritiseras för androcentrism och misogyni, på grund av 

det underliggande antagandet att kvinnor inte själva kan uppnå jämställdhet. Idén om att 

kvinnor ska ”hjälpas” förminskar kvinnors status och inrättar ett tillstånd av hjälplöshet. 

På utbildningsområdet har ett flertal åtgärder vidtagits för att öka andelen kvinnor bland 

forskare och professorer och för att främja genusforskning (Prop. 1997/98:1 utgiftsområde 14, 

74). 

Problemrepresentationen om jämställdhet som en brist på kunskap återkom, i form av att 

efterlysa ökad andel kvinnliga forskare och professorer samt genusforskning. Här återfanns 

Hernes (1987) resursargument eftersom det underliggande antagandet tycks ha varit att män 
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inte var kapabla att representera kvinnors åsikter, eftersom de sannolikt skulle glömma, 

förbise eller helt enkelt inte förstå kvinnors förutsättningar. Vidare representerades brist på 

genusforskning vara ett hinder för jämställdhet, vilket förstärkte problemrepresentationen att 

jämställdhet skulle uppnås via ökad kunskapsproduktion om jämställdhet.  

I budgetpropositionerna från andra halvan av 1990-talet fanns en spänning mellan å ena 

sidan resursargument, som bär essentialistiska eller särartsfeministiska drag, och 

intresseargument som framställer kvinnor och män som två grupper med olika intressen. 

För att så långt möjligt åstadkomma ett arbetsliv på lika villkor för kvinnor och män krävs att 

de normer, värderingar och livsmönster som karaktäriserar kvinnor och män hanteras på ett 

medvetet och systematiskt tillvägagångssätt (Prop. 1996/97:1 utgiftsområde 14, 29). 

Här representerades jämställdhetspolitiken ha till uppgift att på ett medvetet sätt hantera 

kvinnor och mäns olika normer, värderingar och livsmönster. Detta kan tolkas på två sätt. Å 

ena sidan kan Magnussons (2000) kategori könsskillnader användas för att förklara att synen 

på könen som olika historiskt har motiverat vad vi idag anser en orättvis behandling av 

kvinnor. I så fall lyfts hur jämställdhetspolitiken bör baseras på skillnader mellan grupperna 

kvinnor och män. Å andra sidan kan Hernes (1987) intresseargument och Magnussons (2000) 

kategori om kvinnors relation till jämställdhet användas, som framställer kvinnor och män 

som grupper med olika makt och intressen. 

Budgetpropositionerna problematiserade inte varför kvinnor och män anses ha skilda 

normer, värderingar och livsmönster. Därför blir det omöjligt att avgöra om dessa skillnader 

mellan könen ansågs vara naturliga eller socialt konstruerade. Om könsskillnader framställs 

som naturliga undergräver det jämställdhetspolitikens hela syfte att utjämna skillnader i 

villkor för kvinnor och män, då det bygger på antaganden om att könen har sina inneboende 

egenskaper som inte går att förändra med hjälp av politik. Mäns våld mot kvinnor, kvinnors 

ansvarstagande för hem och familj, eller uppdelningen mellan kvinnor i vårdyrken och män i 

industriyrken framstår som naturliga, istället för att problematiseras som en effekt av en 

könsmaktsordning som påbjuder kvinnor och män att inta olika roller i samhället. Detta 

avväpnar politiken från att kunna uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Men skilda 

normer, värderingar och livsmönster kan också förstås som effekter av den sociala struktur 

som leder till skilda villkor för kvinnor respektive män. Eftersom budgetpropositionerna inte 

uttryckte regeringens syn på könen – som naturligt eller socialt skapade – är det svårt att 

klargöra vilket synsätt som ligger till grund för problemrepresentationerna. 
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Makt 

Ett betydelsefullt arbete pågår runt om i landet för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i 

ordinarie verksamhet inom alla politikområden och på alla nivåer (s.k. mainstreaming). På 

central nivå pågår ett flertal aktiviteter inom regeringskansliet för att utveckla metoder i detta 

arbete. Detta innefattar bl.a. särskild utbildning i jämställdhetskunskap, olika rutiner för 

handläggning av ärenden m.m. samt uppföljning och utvärdering (Prop. 1998/99:1 

utgiftsområde 14, 89). 

Vad som karaktäriserar jämställdhetspolitiken från slutet av 1990-talet är 

jämställdhetsintegrering som ny huvudsaklig metod för att uppnå jämställdhet. Detta 

innefattar enligt budgetpropositionen metodutveckling, särskild utbildning, 

handläggningsrutiner, uppföljning och utvärdering inom jämställdhet. En sådan representation 

av jämställdhet kan kopplas till Hernes (1987) rättighetsargument och Magnussons (2000) 

kategori uniformitet och social konsensus, då jämställdhet framställs som en grundläggande 

demokratisk rättighet som alla är överens om och eftersträvar. Samtidigt presenteras få 

konkreta lösningsförslag, och makt osynliggörs. Jämställdhet framstår därmed mer som en 

allmän proklamation än en ideologisk ståndpunkt. 

Enligt Rönnblom (2011) är denna representation av integrering som lösning på problemet 

nära sammanlänkad till new public management som den form av styrning som varit rådande 

i Sverige sedan 1990-talet. Den nyliberala styrningsmentaliteten låter marknadsvärden 

genomsyra alla institutioner och sociala värden, samtidigt som medborgarna reduceras till 

kunder på en marknad vilket avpolitiserar den sociala och ekonomiska makten genom att 

förhindra kollektiv politisk aktivism. Den nyliberala styrningsmentaliteten erbjuder 

administrativ revision i form av studier, analyser, kartläggningar och metodframtagningar för 

att uppnå jämställdhet – inom ramen för det befintliga styrsystemet – vilket gör jämställdhet 

till ett problem som inte utmanar utan konfirmerar den existerande ordningen. Tollin (2011) 

menar att new public management är en diskurs som i hög grad avpolitiserar politiken, genom 

att till synes göra den mer rationell. Jämställdhetspolitiken blir en apolitisk administrativ 

rutin, istället för reellt förändringsarbete genom samhällsomvälvande reformer, eftersom 

jämställdhetsintegrering blir vad som både ska genomföras och utvärderas. 

Jämställdhetspolitiken hade därmed omvandlats från 1970-talets samhällsbyggande och 

resursomfördelande projekt, till en identitetspolitik baserad på erkännande och representation.  

Den vanligaste orsaken till att kvinnor arbetar deltid är att de fortfarande bär huvudansvaret 

för arbetet med barn och hem. En annan orsak är arbetsmarknadsskäl, dvs att det inte går att 

få längre arbetstid hos nuvarande arbetsgivare. Män arbetar deltid i huvudsak för att de också 

studerar eller för att de är sjukskrivna eller delpensionerade (Prop. 1997/98:1 utgiftsområde 

14, 89). 
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Det konstaterades att orsakerna till mäns deltidsarbete var studier, sjukskrivning eller 

pension, medan kvinnors deltidsarbete förklarades med att de bar huvudansvaret för hem och 

barn, samt ofrivillig deltidsarbetslöshet på grund av arbetsmarknadens utformning. Det 

föreföll därmed som om arbetsmarknaden missgynnade kvinnor men gynnade män, i form av 

deltidsarbete som skedde frivilligt för män men ofrivilligt för kvinnor. Här hade ett 

strukturellt perspektiv kunnat användas, som beskriver att kvinnligt dominerade branscher 

inte bara har sämre anställningsvillkor utan också sämre möjligheter till heltidsarbete, på 

grund av att dessa domineras av kvinnor. Kvinnors ansvar för hem och barn nämns men 

problematiseras inte. Varför tar inte män större ansvar? Eftersom denna fråga inte 

reflekterades över osynliggjordes mäns delaktighet i att göra Sverige ojämställt. När ett 

strukturellt maktperspektiv fattas förefaller uppdelningen mellan kvinnor och män av betalt 

lönearbete respektive obetalt hem- och omsorgsarbete vara en följd av individers fria val, 

vilket leder till en avpolitisering av relationen mellan kvinnor och män. När den könade 

uppdelningen av betalt respektive obetalt arbete inte problematiseras riskerar situationen 

dessutom att framstå som naturlig, vilket normaliserar att kvinnor bör ta huvudansvaret för 

hem och barn, trots att det är en uttalad ambition i budgetpropositionerna att förändra detta 

faktum. Bristen på problematisering framkallar därmed en motsättning mellan att män bör ta 

större ansvar för hem och barn, samt att varför män inte gör det framstår som effekter av 

individers fria val eller kvinnors naturliga lämplighet för dessa sysslor. 

Inkomstskillnaden för heltidsarbetande påverkas förutom av arbete i olika yrken och 

näringsgrenar också av att kvinnor i högre utsträckning än män är föräldralediga och därvid 

erhåller en reducerad ersättning (Prop. 1998/99:1 utgiftsområde 14, 100). 

Representationen av jämställdhet som problem var att kvinnor och män inte fick lika lön för 

lika arbete, vilket förklarades av att arbetsmarknaden var horisontellt segregerad samt att 

kvinnor tog ut en större del av föräldraförsäkringen. Varför problematiseras dock inte, vilket 

reducerade systematiska skillnader mellan kvinnor och män till naturliga orsaker eller 

individers fria val. Hur det ojämna utnyttjandet av föräldraförsäkringen gynnade eller 

missgynnade kvinnors respektive mäns karriärer och löneutveckling problematiserades inte. 

Relationen mellan kön och lön verkade därmed sakna en koppling till makt, trots att de 

ojämställda villkoren existerade på en strukturell nivå. 

Skillnader i lön och inkomst mellan kvinnor och män kan till stor del förklaras med skillnader i 

arbetad tid, yrke, befattning, arbetslivserfarenhet, kvalifikationsnivå, utbildning och ålder. Det 

finns emellertid löneskillnader mellan kvinnor och män som inte går att förklara på detta sätt. 

[…] När kvinnor och män efter avslutad utbildning börjar arbeta, förefaller det som om män 

får större ekonomiskt utbyte av sina investeringar i utbildning än kvinnor. Inom samtliga 

kategorier har kvinnor lägre lön än män (Prop. 1998/99:1 utgiftsområde 14, 99). 
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Det konstaterades att kvinnor respektive män inte fick lika lön för lika arbete även när 

övriga tänkbara påverkansfaktorer hölls konstanta. När allt annat hölls lika fanns det därmed 

fortfarande löneskillnader mellan könen som inte kunde förklaras av arbetstid, yrke, position 

på arbetsplatsen, erfarenhet, meriter, utbildning och ålder. Inom samtliga kategorier hade 

kvinnor lägre lön än män, men varför så var fallet problematiserades inte. En strukturell 

analys av de samhällsövergripande skillnader som beskrevs hade kunnat problematisera att 

orsaken till att kvinnor fick lägre lön än män är för att de är kvinnor. Ett könsmaktperspektiv 

som lyfter att kvinnors systematiska underordning och mäns systematiska dominans visar att 

detta oundvikligen leder till att de respektive könen har olika intressen i att förändra det 

rådande förhållandet. Makt är ingenting som man lättvindigt gör avkall på till förmån för 

någon annan, och män tjänar direkt på att Sverige är ojämställt genom att nå högre yrkes- och 

samhällspositioner än kvinnor, bli rikare genom hela sin livstid än kvinnor, samt att utgöra 

den samhälleliga norm mot vilken kvinnor jämförs. Jämställdhetspolitikens historia i Sverige 

handlar således inte bara om arbete, utan också om, som Holmberg (1993, 15–20) beskriver, 

att relationerna mellan kvinnor och män inte har representerats vara en fråga om könsmakt, 

utan om jämställdhet som något vi alla vill ha och strävar efter. Mäns och kvinnors 

motstridiga intressen i att omvandla relationerna mellan könen osynliggjordes, det strukturella 

perspektivet lämnades oanvänt, och reellt förändringsarbete i jämställdhetspolitiken blev 

omöjligt när makten lämnades oproblematiserad. 

 

6. Slutsatser och diskussion 

Denna avslutande del börjar med att återknyta till uppsatsens resultat utifrån dess tre första 

frågeställningar: Hur har svenska staten bedrivit jämställdhet som politiskt projekt? Vilka 

förutsättningar eller antaganden ligger till grund för regeringarnas 

jämställdhetsrepresentationer? Vad lämnas oproblematiserat kring jämställdhet? Därefter 

resoneras kring studiens etiska konsekvenser. Till sist diskuteras uppsatsens sista fråga: vad 

som har bestått och vad som har förändrats i Sveriges jämställdhetspolitik under åren 1972–

1999. 

 

Hur har svenska staten bedrivit jämställdhet som politiskt projekt? 

Jämställdhet har sedan politikområdets införande 1972 representerats vara en fråga om att 

öka graden av kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande, inom ramen för den socialdemokratiska 
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välfärdsregimens mål om full sysselsättning. Över tid har problemrepresentationen utvidgats 

från att under 1970-talet begränsats till en arbetsmarknadsfråga, till att under 1980-talet även 

innefatta representationer kring mäns roller, våld mot kvinnor, invandrarkvinnors situation 

med mera, som nya ansvarsområden för jämställdhetspolitiken. Under 1980-talet 

konstaterades att kvinnors arbetsmarknadsdeltagande hade ökat till nästan samma grad som 

mäns, varpå jämställdhetspolitiken under början av 1990-talet i stort sett stod stilla. Under 

slutet av 1990-talet återuppväcktes den jämställdhetspolitiska frågan som något som skulle 

genomsyra hela det politiska fältet på alla nivåer och i alla steg i beslutsfattandeprocessen. 

Jämställdhetsintegreringen har sedan dess varit den svenska statsmaktens huvudsakliga 

strategi för jämställdhet. 

 

Vilka förutsättningar eller antaganden ligger till grund för regeringarnas 

jämställdhetsrepresentationer? 

När jämställdhet representeras vara en fråga om att öka graden av kvinnligt 

arbetsmarknadsdeltagande i syfte att uppnå full sysselsättning, baseras det på den 

underliggande förutsättningen att kvinnor arbetar för lite. Den horisontellt könssegregerade 

arbetsmarknaden har representerats vara ett hinder för jämställdhet vilket föranlett åtgärder att 

bryta könsuppdelningen. Det konstaterades vid upprepade tillfällen under hela urvalsperioden 

att kvinnor har svårt att ta sig in på de mansdominerade områdena av arbetsmarknaden, men 

varför så är fallet har inte problematiserats. Huruvida manliga eller kvinnliga arbetsgivare valt 

att inte anställa kvinnor till dessa yrken – kanske utifrån föreställningar om hur kvinnor 

respektive män är olika lämpliga för olika yrken – har konsekvent utelämnats ur 

problemrepresentationerna. 

Från 1980-talet och framåt har en argumentation för jämställdhetsfrågan använts som 

representerade män att vara ett förvärvshinder för kvinnor i form av att inte ta tillräckligt 

ansvar för hem och familj, vilket också antogs ha en negativ effekt för barn och de kommande 

generationernas attityder till jämställdhet. Lösningar som följde av problemrepresentationen 

var att mäns kunskap om och attityd till jämställdhet var tvungna att förändras för att män ska 

förstå att jämställdhet även angår dem, vilket föranledde åtgärder såsom opinionsbildning, 

attitydförändring, ökat antal män i förskolan, samt uppmuntran till mer jämställd uppdelning 

av betalt och obetalt arbete. 

Jämställdhet har sedan 1990-talet representerats vara en fråga som ska integreras i hela den 

politiska processen på alla nivåer, baserat det på ett underliggande antagande om att 
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jämställdhet angår och önskas av alla. Jämställdhetspolitik har därmed representerats vara en 

fråga om demokrati, då lika rättigheter oavsett kön ansetts vara ett kriterium för en 

demokratisk stat. Inom ramen för dessa argument har ett maktperspektiv fattats, eftersom 

jämställdhet gjorts till en proklamation istället för ett ideologiskt ställningstagande. 

 

Vad lämnas oproblematiserat kring jämställdhet? Vad talas det inte om? Kan 

jämställdhet förstås på något annat sätt? 

Resultaten av studien visar att frågan om makt lämnats oproblematiserad genomgående 

under den svenska jämställdhetspolitikens historia. Eftersom jämställdhetspolitiken först 

representerades vara ett medel för att uppnå full sysselsättning, för att sedan representeras 

vara ett perspektiv som ska genomsyra hela politiken, har jämställdhet aldrig varit ett eget 

politiskt fält i Sverige. Trots att flera radikala feministiska reformer genomförts sedan 1970-

talet – i form av exempelvis abortlagen, sexualbrottslagen, särbeskattningsreformen, och de 

två pappamånader som införts – är jämställdhet fortfarande inte uppnådd. Debatten är långt 

ifrån stillastående, men omfattande politiska reformer såsom individualiserad 

föräldraförsäkring och kvotering till bolagsstyrelser möter ett enormt motstånd och vinner litet 

stöd hos de politiska partierna. Reformer som skulle kunna uppnå reell systematisk förändring 

av relationen mellan kvinnor och män lämnas alltså oanvända, vilket baseras på en uteslutning 

av maktanalyser i statsmaktens budgetpropositioner. Kvinnor och män antas ha ett gemensamt 

intresse av att förändra de könsförhållanden som finns i samhället, istället för att lyfta att 

kvinnor och män kan ha olika intressen när det gäller att förändra könsrelationerna. Istället för 

att synliggöra makt och förhålla sig till relationen mellan könen som en könsmaktsordning, 

görs jämställdheten till ett uniformt och konsensusbaserat krav på likabehandling. 

Jämställdhet har ofta representerats vara en fråga om fria val, (generations)attityder, eller 

personlighetsegenskaper. Därmed framstår jämställdhetspolitiken som ”ytlig”, eftersom den 

”sanna” uppfattningen kring kön finns i folks sinnen. Offentlig policy som medel för 

förändring avväpnas, samtidigt som maktrelationerna mellan könen osynliggörs, och reell 

förändring blir omöjlig. 

 

Etisk diskussion 

Eftersom materialet för uppsatsen är budgetpropositioner, som är offentliga handlingar, 

ligger det inget kontroversiellt i att öppet redovisa och granska dessa. Vad uppsatsens innehåll 

kan få för konsekvenser för olika grupper av människor är emellertid alltid värt att reflektera 
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över enligt god forskarsed. Eftersom studien främst inriktats på jämställdhet, som är det 

politikområde där kön används som huvudsaklig social kategorisering, innefattar det också att 

budgetpropositionerna bygger på föreställningar om kvinnor och män. Resultaten för studien 

visar att dessa grundläggande antaganden sällan uttrycks i klartext, då materialet inte 

innehåller explicita påståenden om hur män och kvinnor ”är”, men eftersom olika 

problemrepresentationer bygger på olikartade grundläggande antaganden eller 

förgivettaganden så kan dessa därför inte vara neutrala. Problemrepresentationerna är delar av 

diskurser, som i sin tur baseras på vissa sätt att se verkligheten på. Det innefattar också synen 

på kön. Resultaten av studien bör emellertid inte drabba någon grupp i samhället, därför att 

ambitionen inte varit att stereotypisera eller homogenisera kategorierna kvinnor och män, utan 

tvärtom att problematisera och upplösa dem. 

 

Vad har bestått och vad har förändrats i svensk jämställdhetspolitik? 

Jämställdhet har i Sverige konsekvent representerats vara en fråga om arbete, eller mer 

precist att öka graden av kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande. Under 1980-talet konstaterades 

att kvinnor förvärvsarbetade i nästan samma utsträckning som män, samtidigt som intresset 

för jämställdhetsfrågan nådde stiltje i budgetpropositionerna. De två händelsernas sammanfall 

ger intrycket av att målet med jämställdhetspolitiken var uppnått, då det begränsats till att 

syfta till att få kvinnor i arbete. Under mitten av 1990-talet uppstod dock det 

jämställdhetspolitiska fältet med ny kraft och en ny karaktär: jämställdhetsintegrering. 

Jämställdhet representerades vara en fråga som ska genomsyra hela det politiska fältet, och 

har gjort det sedan dess. Det stora skiftet i jämställdhetspolitiken – från att vara ett medel för 

full sysselsättning till att genomsyra hela politiken – sammanföll med en finanskris och den 

nyliberala vågen, som båda ställde krav på att nedmontera och privatisera den offentliga 

sektorn. Jämställdhetsintegrering har således normaliserat jämställdhet, i form av ett nytt 

verktyg för analys inom alla politiska områden, samtidigt som det kan utpekas för att vara en 

del av en nyliberal hegemoni som varit rådande sedan 1990-talet. 

Å ena sidan kan jämställdhetsintegreringen anses symbolisk och avpolitiserad, då reella 

feministiska reformer ersätts av ett kvantitativt förhållningssätt till jämställdhet som 

någonting som ska mätas, vägas och utvärderas. När intresset för jämställdhet blir allmängods 

tillhörande alla politiska läger, uppstår en falsk konsensus kring frågan där jämställdhet som 

ståndpunkt framställs som en självklarhet, trots avsaknadet av faktiskt förändringsarbete.  
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Å andra sidan har jämställdheten införts som en politisk fråga som det är omöjligt att ta 

avstånd ifrån. Oavsett hur jämställdhet definieras eller förväntas uppnås hos de politiska 

partierna vore det politiskt självmord att uttala sig mot jämställdhet i Sverige i dag, vilket 

kännetecknar hur jämställdhet mellan kvinnor och män uppnått fullständig legitimitet som 

politisk fråga. Feminismen har blivit rumsren på ett sätt som inte var fallet under andra vågens 

kvinnorörelse under 1960- och 70-talen, då Rödstrumporna och andra radikalfeministiska 

socialistiska kvinnoorganisationer kämpade emot både patriarkat och kapitalism. Sedan 1990-

talet har jämställdhet blivit allmängods, och det kanske inte betyder samma sak för Anders 

Borg som för Gudrun Schyman att benämna sig själv som feminist. Men samtidigt har 

jämställdheten nått sin legitima ställning som en fråga som ska genomsyra hela den politiska 

processen på alla nivåer i samhället, vilket kan anses som ett feminismens offentliga segertåg. 

Jämställdhet som politisk fråga har således legitimerats och gjorts självklar. Men trots att 

alla svenska partier säger sig vara för jämställdhet blir inte Sverige jämställt, på grund av att 

jämställdheten har blivit en etikett som alla gör anspråk på. Kontentan av 

jämställdhetsintegreringen förefaller därmed vara att det inte är ett tillräckligt medel för att 

uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. 
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Budgetpropositioner 

Prop. 1974:1 bilaga 13 

Prop. 1976/77:100 bilaga 15 

Prop. 1977/78:100 bilaga 15 

Prop. 1978/79:100 bilaga 15 

Prop. 1979/80:100 bilaga 15 

Prop. 1980/81:100 bilaga 15 

Prop. 1981/82:100 bilaga 15 

Prop. 1982/83:100 bilaga 12 

Prop. 1983/84:100 bilaga 12 
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Prop. 1984/85:100 bilaga 12 

Prop. 1985/86:100 bilaga 12 

Prop. 1986/87:100 bilaga 12 

Prop. 1987/88:100 bilaga 12 

Prop. 1988/89:100 bilaga 12 

Prop. 1989/90:100 bilaga 12 

Prop. 1990/91:100 bilaga 12 

Prop. 1991/92:100 bilaga 11 

Prop. 1992/93:100 bilaga 11 

Prop. 1993/94: 100, bilaga 11 

Prop. 1994/95:100, bilaga 11 

Prop. 1996/97:1, utgiftsområde 14 

Prop. 1997/98:1, utgiftsområde 14 

Prop. 1998/99:1, utgiftsområde 14 

Prop. 1999/00:1, utgiftsområde 14 


