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Förord 
 
Det känns onekligen konstigt att föreställa sig att det avhandlingsprojekt som 
jag levt tillsammans med under så många år nu faktiskt kommit till sitt slut. 
Det har på många sätt varit en mödosam process att skriva denna avhandling, 
men samtidigt är jag oerhört glad för att jag fått möjligheten. Inte minst är 
jag tacksam för att jag fått lära känna alla kloka, roliga, snälla och intressanta 
människor som kantat min tid på forskarutbildningen. Därför känns det extra 
fint att äntligen få ta tillfället i akt och tacka alla dessa människor som på 
olika sätt inspirerat, hjälp till, stöttat och spridit glädje under arbetets gång. 

Först och främst riktas detta tack till mina båda handledare Kristina Boré-
us (huvudhandledare) och Ingegerd Municio (bihandledare), som på ett för-
tjänstfullt sätt lyckats balansera rollerna som kritiska läsare och stöttande 
vänner. Kristinas insiktsfulla kommentarer har tvingat mig att ständigt för-
söka bli lite tydligare och lite mer precis, medan Ingegerd å sin sida försökt 
förmå mig att inte tappa fokus på det som ska vara avhandlingens kärna. 
Denna kärna grundlades faktiskt redan under min grundutbildning på Söder-
törns högskola då jag läste en kurs för Ingegerd, och det är därför extra roligt 
att Ingegerd ledsagat mig under hela resans gång. Det var också Ingegerd 
som först uppmuntrade mig att söka till forskarutbildningen och hennes till-
tro till min förmåga har varit avgörande för avhandlingens tillkomst.  

Vidare vill jag tacka alla som i olika faser av arbetet kommit med kloka 
och kreativa kommentarer: Katharina Tollin och Maria Wendt under avhand-
lingsplansseminariet, Jessica Lindvert och Alexandra Segerberg under mitt-
seminariet, Drude Dahlerup, Helena Tinnerholm Ljungberg, Åsa Casula 
Vifell och Cecilia Åse under slutseminariet, och slutligen hela politik och 
kön seminariet för givande diskussioner vid olika arbetsseminarium. 

För ekonomiskt stöd under avhandlingskrivandets sista månader vill jag 
också tacka Helge Ax:son Johnsons stiftelse.   

Ett stort tack också till min kära barndomsvän Märta Rovin som ritat av-
handlingens vackra omslag.  

Sedan finns det en rad personer som inte haft någon formell anknytning 
till avhandlingsprojektet, men som trots det haft ett oerhört stort inflytande 
på det. Elfar Loftson som efter avslutad grundutbildning gav såväl uppmunt-
ran och råd under arbetet med ansökningen till forskarutbildningen, som 
finansiella möjligheter till fortsatt arbete inom akademin i väntan på ansök-
ningstillfällen. Ulf Mörkenstam som hjälpt mig att finna mig tillrätta inom 
akademin både när jag precis blivit antagen som doktorand och var helt ny 
på institutionen, och när jag närmade mig slutet av forskarutbildningen. Lena 
Helldner som alltid varit behjälplig i såväl stort som smått. Göran Bergström 
som uppmuntrat och stöttat under arbetet med avhandlingsprojektet och in-
volverat mig i en rad spännande undervisningssammanhang. Det har varit 
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lika kul som lärorikt att undervisa tillsammans med Göran och hans sätt att 
ta både vetenskap och undervisning på brinnande allvar har varit oerhört 
inspirerande. 

Vidare har det sociala umgänget med en rad kollegor, såväl på som utan-
för institutionen, varit en källa till stor glädje under arbetets gång. Tack till 
Christina Alnevall, Henrik Angerbrandt, Nina Burge, Maria Franzén, Anneli 
Gustafsson, Maria-Therese Gustafsson, Elin Hafsteinsdóttir, Eva Hansson, 
Matilde Millares, Cristian Norocel, Sofia Norling, Sarah Scuzzarello, Per-
Anders Svärd, Helena Tinnerholm Ljungberg, Katharina Tollin och Sofie 
Tornhill. 

Stort tack också till övriga vänner, samt till både min egen och Mikaels 
familj. Umgänget med er har varit en källa till välbehövlig avkoppling och 
ert stöd har varit ovärderligt i tider av tvivel (vilka har varit många!). 

Trots att jag följaktligen har väldigt många att tacka för väldigt mycket, är 
det inga som förtjänar ett lika stort tack som det som jag vill rikta till värl-
dens finaste Mikael och världens finaste Judith. Utan deras stöd, tilltro och 
kärlek hade det aldrig blivit någon bok. Tack för allt! 
 
 
Stockholm, juni 2012 
Linda Ekström 
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Kapitel 1. Inledning 

Tvingande resonemang och aktualiserade problemformulerings-
processer 
Vikten av jämställdhet är idag något som vi alla är överrens om, det har näs-
tan kommit att bli en överideologi i svensk samhällsdebatt. I 2000-talets 
Sverige är jämställdhet ett okontroversiellt ideal som eftersträvas på livets 
alla områden. Krav på jämställdhetsarbete och ökad jämställdhet tycks idag 
ha blivit en alldaglig självklarhet och en princip som närmast står över ifrå-
gasättande. Det ordnas mässor kring hur vi ska skapa det ”jämställda länet” 
och det sänds tv-program om hur vi ska bli mer jämställda på våra arbets-
platser.1 Denna utveckling har lett etnologen Lena Martinsson till att beskri-
va jämställdhet som en ”ny stor berättelse” (Martinsson 1997: 112f), medan 
sociologen Maria Törnqvist har lånat Reinhardt Kosellecks uttryck ”ett ideal 
för den nya tiden” för att illustrera jämställdhetens position i vår politiska 
samtid (Törnqvist 2006: 222).  

Detta allmänna upphöjande av jämställdhet har också lett till att motstånd 
mot jämställdhetsarbete inte är en accepterad hållning i den samtida svenska 
samhällsdebatten (Rönnblom 2002: 22, 2011). Jämställdhet kan idag ses som 
ett ”tvingande resonemang”, eller som Martinsson beskrivit det: ”ett av nuti-
dens ständigt återkommande resonemang, omöjligt att undvika och ett måste 
att förhålla sig till” (Martinsson 1997: 84). Inga legitima politiska subjekt 
kan idag alltså undgå detta ämne, utan måste förhålla sig till detta krav på, 
och omhuldande av, jämställdhet och jämställdhetsarbete. Detta innebär att 
även organisationer och institutioner som traditionellt sett varit ointressera-
de, skeptiska eller avvisande till krav på jämställdhet idag måste hantera och 
arbeta med dessa frågor. I linje med en sådan utveckling sällar sig därför 
traditionellt sett manliga bastioner till jämställdhetsförespråkarna och bekän-
ner sin tro till jämställdhetens möjligheter som emanicipatoriskt projekt. 
Män sluter sig samman i organisationer och nätverk för att arbeta mot mäns 
våld mot kvinnor och för att motverka ”en destruktiv mansroll”. Organisa-
tioner som IF Metall och Polisen som traditionellt sett får betecknas som 
tydligt manligt impregnerade organisationer (Waldemarsson 2000; Hirdman 

                                                      
1 Exempelvis mässan Stlm = Jämt (19-21 april 2007) och SVT:s programserie Jobba jämt 
(sändes i januari-mars 2006). 



 14

1998; Åse 2000; Andersson 2003) säger sig idag verka för och prioritera 
jämställdhetsfrågor.  

Även arenor som traditionellt sett dominerats av maskulinitet har alltså nu 
accepterat jämställdhet som ett överordnat värde. Detta generella och vid-
sträckta anammande av jämställdhet kan därmed tolkas som att det inte fin-
nas några motståndare kvar till kraven på jämställdhet. Vi tycks därigenom 
stå inför en ny typ av jämställdhetspolitisk situation; en situation där även 
traditionella motståndare ska verka för jämställdhetens genomförande.  

I föreliggande avhandling vill jag dock visa på att det trots denna generel-
la enighet kan finnas oklarheter eller strider om hur jämställdhetsfrågor ska 
begripliggöras eller problematiseras. Att konflikten kring frågans vara eller 
icke vara tycks avslutad, betyder därmed inte att jämställdhetens betydelser 
eller innehåll entydigt fastslagits.2 Tvärtom kan den allmänna uppslutningen 
istället accentuera den mångtydiga eller flytande mening som omgärdar frå-
gor om jämställdhet. I linje med ett sådant resonemang har Törnqvists pekat 
på hur frågor om jämställdhet blivit allt mer angelägna att definiera ju mer 
erkända de blivit (Törnqvist 2006: 9). Snarare än att skapa enighet, aktualise-
rar den stora uppslutningen kring jämställdhet därigenom en rad problem-
formuleringsprocesser och en ökad uppsättning konkurrerande representa-
tioner av jämställdhet. I takt med att jämställdhetsförespråkarna mångdubb-
las ökar alltså också antalet potentiella uttolkningar av detta åtrådda begrepp. 

Dessa accentuerade oklarheter eller strider om jämställdhetens betydelse 
kan även relateras till att frågor om jämställdhet nu också hanteras inom 
sfärer där dessa frågor hittills varit frånvarande.3 Som statsvetaren Charlotte 
Fridolfsson med hänvisning till Derrida påpekat, innebär varje ny artikula-
tion av ett fenomen en glidning i betydelse (Fridolfsson 2004: 82), och ut-
ifrån denna ingång kommer de maskulint präglade organisationerna att pre-
sentera nya eller alternativa framställningar av jämställdhetsfrågorna när de 
nu för första gången ska hantera dessa frågor. Hanterandet och inlemmandet 
av ett jämställdhetsfokus kan därmed sägas ske utifrån organisationernas 
respektive kontexter, varigenom begreppets mening kommer att påverkas 
och förskjutas i olika riktningar:  
 

Concepts do not remain still for very long. They have 
wings, so to speak, and can be induced to fly from place 

                                                      
2 En utgångspunkt för detta projekt är att enighet aldrig kan förutsättas inom politik, och jag 
sympatiserar därför med den politiska filosofen Tuija Pulkkinens beskrivning av politik som 
omdöme och handling utifrån en situation av icke-konsensus (Lundgren & Martinsson 2001: 
7). Detta kan även relateras till en grundläggande poststrukturalistisk utgångspunkt om en 
ständig förhandling kring den rådande meningen. Jmf även Connolly (1983) och Edelman 
(1988) för en generell diskussion om politiska frågors konfliktfyllda och instabila karaktär. 
3 Uppkomsten av denna fråga inom dessa sfärer kan även läsas som en dislokation som dessa 
aktörer måste behandla (Laclau & Mouffe 1985: 126), vilket i förlängningen kan komma att 
kräva en reartikulering av tidigare problemformuleringar. 
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to place. It is this context which defines their meaning 
(Apple 1993: 49).  

 
När fokus på jämställdhet inkorporeras i en ny kontext aktualiseras därmed 
också problemformuleringsprocesser, varpå en potentiell betydelseförskjut-
ning initieras (Singh & Taylor 2007: 303).4 I förhållande till maskulint präg-
lade organisationer, är det därmed centralt att undersöka huruvida denna 
maskulina prägling påverkar de problemformuleringsprocesser som initie-
rats genom kraven på jämställdhetsarbete. 
 

Jämställdhetens politiska arbete 
Utifrån utgångspunkterna om aktualiserade problemformuleringsprocesser 
tillföljd av en övergripande enighet och tillkomsten av nya jämställdhetsare-
nor, är avhandlingens syfte att undersöka hur jämställdhet begripliggörs av 
organisationer som nu sluter upp bakom denna enighet. Mer konkret betyder 
detta att jag vill jag undersöka hur en manlig jämställdhetsorganisation (Män 
för Jämställdhet) och två organisationer som kan sägas vara tydligt manligt 
impregnerade (IF Metall och Rikspolisstyrelsen) problematiserar frågor om 
jämställdhet. Vilka antaganden och utgångspunkter ligger t.ex. till grund för 
en jämställdhetspolitik som vill formulera ett manligt perspektiv på jäm-
ställdhet, ett perspektiv som lyfter fram att också män måste ses som ”offer 
för manssamhällets krav” (Mn ”Jämställdhet” 2005)? Hur begripliggörs 
ojämställdhetsproblemet utifrån att förslag om specifika löneökningar för 
kvinnor i form av s.k. jämställdhetspotter beskrivs som en ”återvändsgränd” 
(IF Metall Lönepolitiska vägval 2008: 76), och vad får det för konsekvenser 
att karakterisera jämställdhetsarbete som en ”affärsstrategi”, något som kan 
generera ”högre produktivitet, ledarskapskvalitet och en positiv image” (RPS 
”Jämställdhetsarbete inom Rikspolisstyrelsen – Uppföljning av jämställd-
hetsarbetet år 2003” 2004: 4)? 

Ovanstående exempel vittnar om att jämställdhetsfrågor kan kopplas sam-
man med olika och kontrasterande politiska projekt, vilka sinsemellan kan gå 
i olika riktningar och förespråka skilda åtgärder eller förändringar. Policy-
forskaren Carol L. Bacchi beskriver detta som att samma ord kan göra olika 
typer av ”politiskt arbete”, varför man måste analysera exakt vad som legi-
timeras och impliceras genom tal om jämställdhet och jämställdhetsarbete: 
 

Any term can be made to do any kind of political work; 
hence, the need to focus on exactly what is proposed 

                                                      
4 Sociologen Maria Törnqvist (2006) har i relation till en sådan utgångspunkt pekat på vikten 
av det som hon benämner ”översättning”. Genom detta begrepp vill hon fästa uppmärksamhet 
på att olika reformer, begrepp eller termer behöver översättas till en logik som förstås inom 
det aktuella fältet för att få acceptans och genomslag. 
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rather than on the terms used to describe what is pro-
posed (Bacchi 1999: 165).  

 
Vikten av fokus på politiskt arbete kan här förstås som att det utifrån an-
vändningen av ett visst ord inte är fastställt vilka övergripande politiska pro-
jekt som understöds, eller vilka makt- och dominansordningar som reprodu-
ceras eller utmanas genom detta specifika ord. Fokus på vilket politiskt arbe-
te som genereras kan därmed även kopplas till en betoning på ideologiska 
effekter eller ideologiskt arbete,5 dvs. hur vissa makt- och dominansordning-
ar tenderar att befästas och hur olika diskurser tenderar att förstärka rådande 
kategoriseringar, hierarkiseringar och diskriminerande effekter.6 Utifrån 
denna ingång är det därmed inte självklart huruvida politiska projekt som 
diskuteras i termer av jämställdhet genererar ett feministiskt inriktat politiskt 
arbete, eller om dessa projekt i vissa fall samspelar med antifeministiska 
diskurser som verkar upprätthållande eller förstärkande av hierarkiska eller 
asymmetriska maktrelationer mellan kvinnor och män (jmf Potter & Wethe-
rell 1992: 70). 

Fokus på politiskt arbete accentueras även utifrån att nya och fler jäm-
ställdhetsaktörer i allmänhet, men manliga jämställdhetsaktörer i synnerhet, 
generellt sett betraktats som potentiellt sett tydligt emanicipatoriska (Ege-
berg Holmgren 2011; Nordberg 2005; Rönnblom 2002; Tollin 2000; Törn-
qvist 2006).7 Törnqvist beskriver exempelvis hur män setts ”som ett jäm-
ställdhetspolitiskt löfte”; som en grupp som välkomnats och omhuldats av 
den jämställdhetspolitiska debatten (Törnqvist 2006: 120).8  

                                                      
5 Jonathan Potter och Margaret Wheterell diskuterar i sin studie av rasism på Nya Zeeland 
vilken typ av ideologiskt arbete en viss mening skapar eller genererar (Potter & Wheterell 
1992: 139). I denna avhandling så kommer jag att använda politiskt arbete och ideologiskt 
arbete synonymt. 
6 I viss mån innebär användandet av ideologibegreppet en viss spänning i förhållande till 
avhandlingens övergripande poststrukturalistiska utgångspunkter. Exempelvis har Foucault 
vänt sig mot användningen av detta begrepp då det tenderar att implicera möjligheten till en 
icke-förvrängd version av verkligheten; en version där objektiva maktförhållanden mellan 
grupper kan blottläggas samt icke-förvrängda uppfattningar om de förtrycktas intressen kan 
synliggöras (Potter & Wetherell 1992: 80).  
7 En förändring av män och manliga sfärer beskrivs ofta av både aktivister, politiker och 
forskare som avgörande i jämställdhetsarbete. Exempelvis har den tidigare jämställdhetsom-
budsmannen Claes Borgström beskrivit mäns delaktighet i dessa frågor som ”nyckeln till 
ökad jämställdhet” (Jämsides ”Pappor tjänar mer än mammor” 5/2007). Mäns engagemang i 
dessa frågor ses alltså av många som en högst radikal form av jämställdhetsarbete och som 
något som kan utmana och förändra rådande ojämlikheter. I linje med detta beskriver 
Rönnblom hur jämställdhetsarbete i allt större utsträckning fokuserades på män under 1990-
talet (Rönnblom 2002: 21). 
8 Denna roll som ”jämställdhetspolitiskt löfte” kan också exemplifieras med Mona Sahlins 
betoning på vikten av manliga jämställdhetspolitiska subjekt: ”[S]tarka, jämställda, härliga 
nordiska män som har medverkat till ett i många avseenden jämställt paradis häruppe i Nor-
den” (Mona Sahlins invigningstal på konferensen Nordens Män – en skiftande skara 1995, 
citerad i Egeberg Holmgren 2011: 48). 
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När män och maskulint präglade organisationer engagerar sig i jämställd-
hetsarbete välkomnas och klassificeras de alltså snabbt som jämställdhets-
främjare, men utifrån jämställdhetsfrågornas flytande mening kan denna 
klassificering dölja såväl skilda problematiseringar som skilda politiska pro-
jekt. I enlighet med tidigare citat om kontextens påverkan bör man komma 
ihåg att jämställdhetsarbete som utformas inom miljöer som bär på ett ma-
skulinistiskt arv, kan influeras av detta arv vilket därmed genererar en speci-
fik problematisering av jämställdhetsfrågor och ett specifikt politiskt arbete.  

Därför bör man kanske hysa en viss försiktighet i användningen av av-
gränsade positioner som ”jämställdhetsfrämjare” och ”jämställdhetsmotstån-
dare”, och snarare undersöka vilka mellanpositioner denna dikotomi döljer i 
form av konkurrerande politiska projekt. Olika typer av politiskt arbete kan 
uppkomma till följd av en rad avvägningssituationer mellan de värden som 
dessa aktörer traditionellt företrätt och de som man genom jämställdhetsar-
betet nu ska beakta. I många fall tycks nämligen de nya jämställdhetsoriente-
rade värdena hamna i konflikt med de maskulina grunder som genomsyrar 
många av de nya jämställdhetsaktörerna. Detta kan således utgöra grund till 
en potentiell motsättning mellan traditionella och nya värden inom dessa 
sfärer. Frågan blir då om jämställdhet går att infoga i dessa sfärers rådande 
diskursiva ordningar, eller om detta integreringsarbete riskerar att rubba 
dessa ordningar. Det blir därmed intressant att undersöka hur man inom 
manligt impregnerade sfärer hanterar detta med jämställdhet, och hur man 
förhåller sig till det faktum att man i viss mån förväntas ”avmaskulinisera” 
den traditionellt maskulina miljö som man befinner sig inom.  

Dessa tydliga förväntningar och förhoppningar på de manliga jämställd-
hetsaktörerna aktualiserar också en mer generell diskussion kring möjlighe-
ter och begränsningar hos politiska projekt som vunnit rykte som emancipa-
toriska. Utifrån Foucaults övergripande tankar om den inneboende omöjlig-
heten av att undvika makt, kommer alla typer av politiska projekt med ema-
nicipatoriska ambitioner att vara kringgärdade av tydliga begränsningar 
(Foucault 1976/2002). Detta grundar sig på att projekt alltid kan sägas bära 
med sig spår av det som man inom dessa projekt motsätter sig och det finns 
därför inget reformarbete som är oproblematiskt, enbart befriande och eman-
ciperande (jmf Ers 2006). I linje med en sådan utgångspunkt hävdar Fouca-
ult att olika typer av kritiskt tal mot förtryck snarare är en del av samma 
historiska nät som det tar avstånd ifrån genom att fördöma (Foucault 
1976/2002: 39). Utifrån ett sådant perspektiv finns det alltså inga tydliga 
brytpunkter mellan å ena sidan förtryckets praktiker och å andra sidan upp-
lysta och emanicipatoriska praktiker. Följaktligen blir det betydligt mer 
oklart huruvida olika politiska lösningar maskerar eller utmanar existerande 
maktförhållanden (jmf Carbin 2010: 28). Som Wendy Brown understrukit 
kan därmed även välmenande politiska projekt riskera att återskapa den typ 
av maktmönster som de avser att upphäva (Brown 1995: ix), och trots goda 
ambitioner kan jämställdhetsarbete därmed generera såväl oväntade som 
oönskade effekter.  
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Att fokusera på meningsskapande – Ett reviderat policyfokus 
Men hur lyckas man som policyforskare då med att fokusera “exactly what 
is proposed rather than on the terms used to describe what is proposed” 
(Bacchi 1999: 165)? En möjlig väg att hörsamma Bacchis uppmaning om att 
fokusera på vad som mer specifikt förordas i en viss policydiskussion är att 
fokusera på meningsskapande. Förutom att undersöka explicita skiljelinjer i 
definitioner, klassificeringar och ställningstaganden, bör man utifrån en så-
dan utgångspunkt analysera hur olika begrepp eller beskrivningar mer exakt 
används och skrivs in i vissa meningsmönster och därmed kopplas samman 
med vissa politiska projekt. Därmed måste en analys av skiljelinjer och kon-
kurrerande politiska projekt gå bortom ett fokus på uttryckliga skiljelinjer i 
termer av konkurrerande problemdefinitioner (se exempelvis Rocheforts och 
Cobbs (1994) kring betydelsen av grundläggande kategoriseringar).9  Förut-
om att fenomen kan kategoriseras på olika sätt, kan det nämligen även finnas 
konkurrerande uttolkning av, eller förståelse för, samma grundläggande ka-
tegorisering eller problemdefinition. Denna typ av mer diffusa skiljelinjer 
som existerar inom en ram av enighet faller dock ofta utanför analysen i de 
traditionella studierna av problemdefinitioner, och utifrån en sådan blindhet 
blir ett viktigt bidrag i denna studie att undersöka konkurrerande problemati-
seringar av politiska frågor inom en förgivettagen konsensus eller synbar 
enighet. Härigenom vidgas alltså analysen av politik från att enbart fokusera 
öppna konflikter och oenigheter om lämpliga svar på politiska frågor, till att 
även belysa underliggande diskursiva konflikter och oenigheter kring vad 
dessa frågor ska sägas handla om.  

För att ringa in dessa underliggande skiljelinjer krävs en analys av ska-
pandet av specifika representationer av politiska problem. Därför koncentre-
rar sig denna analys på det sätt som ord ges en specifik mening eller betydel-
se genom att de skrivs samman och kopplas ihop med ett specifikt politiskt 
projekt, vilket genererar ett specifikt innehåll eller en specifik förståelse:  
 

Not just the particular phrase which is used to describe 
the issue, but the ways in which a particular descriptor is 

                                                      
9 Flertalet av de policyteoretiker som studerar problemdefinitioner och problemdefinitionernas 
betydelse inom policyprocesser stannar oftast vid att peka på vilken betydelse olika generella 
beskrivningar eller grundläggande kategorier kan ha för en frågas fortlevnad inom policypro-
cessen. John Potz visar exempelvis på hur nedläggningen av fabriker kan beskrivas på kon-
kurrerande sätt (exempelvis som ett ekonomiskt rationellt sätt att rädda ett företags ekonomi, 
eller som något som innebär stora sociala problem för exempelvis de före detta anställda 
arbetarna) och att det får stor betydelse vilken definition som ”vinner” och blir den som får 
bestämma hur en nedläggning av en fabrik ska definieras (Portz 1994: 32). I linje med Lustigs 
kommentar om att ”power is revealed not by those who have the ability to provide answers 
but by those who frame the original questions” (Lustig citerad i Portz 1994: 45), understryker 
man alltså inom denna tradition betydelsen av en frågas grundläggande utformning eller 
kategorisering, samt vilka typer av utformningar som tycks ha störst möjlighet att vinna inträ-
de och genomslag på den politiska agendan. 
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deployed in a specific policy proposal to produce a par-
ticular problem representation. The need to examine the 
ways in which terms or phrases function as part of prob-
lem representation rather then analysing them out of 
context (Bacchi 1999:165). 

 
Det centrala i mitt arbete blir utifrån denna utgångspunkt därför att undersö-
ka vilken mening som inkorporeras i ett fokus på jämställdhetsfrågor hos tre 
maskulint präglade samhällsaktörer som idag hanterar frågor om jämställd-
het, och vilka problemrepresentationer kring ojämställdhetsproblem som 
dessa aktörer därmed presenterar.10  Istället för att enbart konstatera att dessa 
instämmer i det eftersträvansvärda hos jämställdhetsarbetet, vill jag alltså 
lyfta fram hur och på vilket sätt som man mer specifikt representerar frågor 
om ojämställdhet och hur dessa processer av meningsskapande går till.  

Ett sådant fokus på subtila processer av meningsskapande inom en över-
gripande enighet, får också avgörande teoretiska implikationer för det tradi-
tionella studiet av policyskapande. I analogi med policyfältets historiska 
fokus på behovet av att öppna upp ”the black box of policy making” (se t.ex. 
Palumbo & Calista 1990), kan detta avhandlingsprojekt därmed sägas påkal-
la behovet att bryta upp det som man kan karakterisera som ”the black box 
of meaning making” inom forskning om politiskt beslutsfattande och policy-
processer.11 Utifrån en utgångspunkt om existensen och vikten av dessa stän-
digt pågående meningsskapandeprocesser, förändras även våra uppfattningar 
om karaktären hos politiska problem och hur skiljelinjer i den politiska de-
batten kan tänkas gestalta sig. Politiska problem uppfattas utifrån detta per-
spektiv som instabila så till vida att konkurrerande problematiseringar stän-
digt omger dem, och därmed skapar en rad ”olika problem” även om dessa 
olikheter sällan uppmärksammas. I motsats till en utgångspunkt om att det 
endast förekommer ”en eller ett fåtal definitioner av ett problem samtidigt i 
debatten” (Santesson Wilson 2003: 90; se även Rochefort & Cobb 1994: 4), 
utgår denna avhandling därmed ifrån att det ständigt florerar och erbjuds en 
mängd olika framställningar kring frågor som vunnit status som politiska 
problem, och att det därför existerar en mängd olika problemformuleringar 
och alternativa problemrepresentationer i den politiska debatten.  

Denna skiljelinje mellan explicita respektive underliggande konflikter har 
jag valt att sammanfatta med begreppen ”enig oenighet” och ”oenig enig-
                                                      
10 Den generella utgångspunkten till studiet av politik följer Connollys uppmaning om att inte 
se och definiera politik utifrån konventionella och snäva definitioner, utan att snarare se poli-
tik som stora meningsstrider kring definitionen av vår sociala värld: “’politics’ it self, on this 
reading, is construed too narrowly by most participants in our society. As this example sug-
gests, close attention to the biases of a political system requires, among other things, critical 
scrutiny of the contours of those conceptual contests that help to constitute the life of the 
polity” (Connolly 1983: ).    
11 Inom policystudier har uppmaningen om att öppna upp ”the black box of policy making” 
inneburit att en rad processer som tidigare tagits för givna och setts som självklara inom 
politiskt beslutsfattande blivit föremål för empiriska studier.  
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het”. Medan jag med det första begreppet önskar synliggöra de tillfällen då 
det finns en förgivettagen utgångspunkt i att man på något tydligt sätt är 
oense om problemens eller lösningarnas utformning, så vill jag med det 
andra begreppet rikta fokus mot att det kan finnas en oenighet kring politiska 
problem fastän vi förutsätter att vi är eniga om dem. Istället för att (som man 
i stor utsträckning gjort inom policyforskning) uteslutande fokusera på den 
”eniga oenigheten”, vill jag i detta arbeta fokusera det som jag benämnt ”oe-
nig enighet”, och med hjälp av de empiriska analyserna kring maskulint 
präglade problemformuleringsprocesser visa på vilka typer av konflikter och 
skiljelinjer som man riskerar att missa om man inte tar hänsyn till det stän-
digt pågående meningsskapandet kring politiska problem.  
 

Syfte och frågeställningar 
På ett övergripande plan syftar avhandlingen till att analysera konstruktioner 
av politiska problem; hur de ser ut, hur de skapas, samt hur de kan studeras 
empiriskt. Centralt är alltså att erkänna och undersöka de problemformule-
ringsprocesser och det meningsskapande som kringgärdar (de temporära) 
betydelsefixeringarna inom politik och politikskapande. Dessa frågor kring 
problemformuleringsprocesser och meningsskapande ska i avhandlingen 
diskuteras utifrån såväl empiriska som teoretiska och metodologiska aspek-
ter.  

De empiriska inslagen består i att jag med hjälp av tre fallstudier av pro-
blemomformuleringsprocesser undersöker de pågående samhälleliga och 
politiska förhandlingarna kring jämställdhetens betydelse eller innebörd, 
samt visar på hur jämställdhet konstrueras och problematiseras inom tre oli-
ka maskulint präglade samhällsaktörer. Avhandlingens första frågeställning 
lyder därmed: Vilka problemrepresentationer genereras i organisationernas 
jämställdhetsarbete? 

Resultatet av dessa problemformuleringsprocesser vill jag vidare relatera 
till omgivande makt- och dominansordningar. Jag vill således undersöka 
huruvida, och på vilket sätt, dessa problematiseringar tenderar att samspela 
med övergripande makt- och dominansordningar, samt vilka effekter som 
denna typ av jämställdhetspolitik kan sägas generera. Jag önskar därför dis-
kutera vilka gränser kring jämställdhetspolitiken som skapas och/eller upp-
rätthålls genom dessa representationer av ojämställdhet, och vilka premisser 
dagens allmänna omhuldande av jämställdhet därmed baseras på. Den andra 
frågeställningen lyder: Vilket politiskt arbete genererar dessa problemrepre-
sentationer? 

I förhållande till mer teoretiska och metodologiska aspekter av frågor om 
problemformuleringsprocesser, önskar jag vidareutveckla begrepp, metoder 
och analysverktyg för hur processer av problemformulering och menings-
skapande kan studeras. Avhandlingens mer teoretiska bidrag och syfte består 
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därför i att vidareutveckla och visa på användbarheten hos den poststruktura-
listsiska policyteorin, samt visa på hur den poststrukturalistiska policystudi-
en kan stärkas genom användningen av en rad diskursanalytiska analysverk-
tyg. Genom användningen av dessa analysverktyg vill jag visa hur menings-
skapande kan studeras på empirisk nivå och hur ett efterfrågat fokus på 
diskurs kan realiseras och tillämpas i empirisk forskning. Därmed försöker 
jag utveckla sätt att ringa in och kategorisera de mer subtila mönster av me-
ningsskapande som förekommer i dessa problemformuleringsprocesser, och 
de teoretiska och metodologiska ambitionerna består därigenom i att nå en 
fördjupad komplexitet i policystudiens analytiska utgångspunkter och meto-
dologiska verktyg. Avhandlingens tredje frågeställning lyder därför: Hur 
skapas specifika problemrepresentationer och hur kan de meningsskapande-
processer som ligger till grund för dessa problemrepresentationer studeras 
och kategoriseras? 

Den första frågeställningen kommer att besvaras genom att jag i de tre 
empiriska kapitlen analyserar det sätt som man inom dessa olika sfärer talar 
om olika typer av jämställdhetsproblem, samt de konkreta reformer som man 
förordar för att reformera ojämställdhet. Den andra frågeställningen kommer 
också den att besvaras löpande i de empiriska kapitlen genom att de påvisade 
problematiseringarna och reformerna diskuteras i förhållande till teori om 
kön och makt. Den tredje frågeställningen kommer dock både att diskuteras 
löpande under de empiriska analyserna, genom en näranalys av hur mening 
skrivs fram och skapar olika typer av logiker, och genom en avslutande dis-
kussion i slutkapitlet kring klassificeringar av meningsförskjutningar i de 
erbjudna problemrepresentationerna. 
  

Disposition  
Avhandlingen är indelad i sju kapitel. I det inledande kapitlet har hittills det 
föreliggande forskningsproblemet och avhandlingens syfte och frågeställ-
ningar skisserats. I den resterande delen av kapitlet följer en diskussion kring 
hur man kan förstå det empiriska fält som avhandlingen befinner sig inom. 
Denna diskussion är tänkt att fungera som en fond till de empiriska studier 
som redovisas i kapitel fyra till sex, och som ett inledande sätt att närma sig 
den diskursiva terräng som omger de respektive fallen. I kapitel två diskute-
ras sedan avhandlingens policyteoretiska ramverk. Denna teori rör alltså 
studiens övergripande fokus på problemformuleringsprocesser och mer em-
pirinära teori och tidigare forskning diskuteras istället i förhållande till re-
spektive empirikapitel. Därefter följer metodkapitlet där övergripande per-
spektiv, analysmetoder, urval och material diskuteras. Materialdiskussionen i 
metodkapitlet omfattar endast de generella riktlinjerna för materialinsam-
lingen. Här diskuteras alltså uteslutande vilken typ av material som jag in-
tresserat mig för, medan diskussionen om det faktiska materialet förs i rela-
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tion till respektive empiriska studie. Detta för att erbjuda läsaren en större 
möjlighet att ta ställning till materialets relevans i förhållande till varje en-
skild studie. 

Efter dessa kapitel följer tre empiriska kapitel, ett för respektive organisa-
tion och problemformuleringsprocess. Kapitel fyra studerar organisationen 
Män för jämställdhet (MFJ) och deras problemrepresentationer kring mäns 
våld mot kvinnor, kapitel fem studerar fackförbundet IF Metall och deras 
problematisering av lönediskriminering och i kapitel sex studeras Rikspolis-
styrelsens problematiseringar av den rådande ojämställdheten inom Polisen. 
Avslutningsvis diskuteras avhandlingens slutsatser i kapitel sju. Här fokuse-
ras både empiriska slutsatser om gemensamma tendenser eller riktningar 
inom de tre problemrepresentationerna och teoretisk-metodologiska frågor 
om hur meningsskapandeprocesserna fortskridit i förhållande till de olika 
problemrepresentationerna och hur dessa processer kunnat kartläggas genom 
de utarbetade analysverktygen. 
 

Den diskursiva terrängen kring svensk jämställdhet 
Från mitten av 1960-talet och framåt har tal om just jämställdhet haft en 
framträdande plats i svensk politik (Lindvert 2002: 66; Törnquist 2006: 16; 
Florin & Nilsson 2000: 9).12 Vikten och betydelsen av jämlikhet mellan kö-
nen har från denna tid diskuterats utifrån termen jämställdhet, vilket enligt 
historikerna Christina Florin och Bengt Nilsson kommit att erbjuda ett väl-
kommet sätt att diskutera frågor om relationerna mellan könskategorierna 
utifrån en ”anda av svenskt ’lagom’” (Florin & Nilsson 2000: 12). Denna 
anda har av vissa forskare setts som möjliggörande av en politisk enighet, 
vilken i sin tur tolkats som ”en relevant drivkraft” inom detta politikområde 
(Lindvert 2002: 223; jmf Florin och Nilsson 2000: 75). Andra forskare har 
snarare pekat på hur samma anda tenderat att resultera i att konflikter, makt 
och motsättningar mellan könen nedprioriterats.13 Utifrån det senare synsättet 
har alltså jämställdhetspolitiken från början kommit att vila på tankar om 
samförstånd och harmoni mellan könen, varmed det övergripande målet med 
jämställdhetspolitiken också blev att verka för båda könens befrielse från 

                                                      
12 Naturligtvis har feministisk politik och politik som bedrivits i syfte att belysa och förändra 
de hierarkiska maktförhållandena mellan könen bedrivits långt tidigare (se exempelvis Rönn-
bäck 2004). Det är dock först under 1960-talet som just benämningen ”jämställdhet” upp-
kommer. 
13 Denna skiljelinje kan även relateras till en övergripande åtskillnad mellan dem som uppfat-
tar den svenska jämställdhetspolitikens framväxt och potential utifrån ett optimistiskt- eller 
pessimistiskt perspektiv (Bergqvist 1999: 7). I denna avhandling fokuseras dock inte främst 
på huruvida jämställdhetspolitiken kan sägas erbjuda kvinnor förbättrade positioner, utan på 
vilka representationer eller framställningar kring jämställdhet som existerar och hur dessa kan 
sägas relatera till de diskurser som omgett jämställdhetspolitiken historiskt sett. 
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förtryckande könsroller (Egeberg Holmgren 2011; Klinth 2002; Rönnblom 
2002; Järvklo kommande).  

Denna typ av målsättning om en dubbel emancipation inrymmer enligt 
detta synsätt såväl en tydlig samarbetsnorm, som en syn på könskategorierna 
som komplementära. Statsvetaren Maud Eduards har exempelvis beskrivit 
denna typ av komplementära könsdualism som att: ”[K]vinnor och män be-
traktas som lika. Om de inte betraktas som lika är de åtminstone gjorda för 
varandra” (Eduards 2002: 153, se även Rönnblom 2002: 251). Ifrån detta 
perspektiv pekar man även på att den svenska jämställdhetspolitiken haft en 
grundläggande icke-problematiserande hållning gentemot gruppen män. I 
den mån man trots den grundläggande samförstånds- och samarbetstanken 
lyfte ut ett köns kamp, så var det gruppen kvinnor som fokuserades. Via 
jämställdhetsreformer så skulle kvinnor därmed höjas till mäns nivå (Edu-
ards 2002: 155; Rönnblom 2002: 251).  

Jämställdhet innebär utifrån detta synsätt att kvinnor ska erbjudas samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män besitter och snarare än att 
problematisera mäns tillgång till dessa resurser etableras denna som en 
könsneutral standard (Eduards 2002: 155). Den partiella problematiseringen 
av kvinnors situation åtföljs därmed inte av en problematisering av mäns 
privilegier. Denna tystnad kring män som grupp och denna grupps konflikt-
förhållande till gruppen kvinnor har därmed kommit att bli en central kom-
ponent i det svenska jämställdhetsbegreppet utifrån detta synsätt (Eduards 
2002: 157). Utifrån detta perspektiv kan jämställdhetsbegreppet i sin ur-
sprungliga skepnad sammanfattningsvis sägas utgöra: ”ett visionärt innehåll, 
men ändå en vision med måtta” (Florin & Nilsson 2000: 10) 

Under 1970-talet institutionaliserades också detta nya politiska fält, var-
igenom det jämställdhetspolitiska politikområdet fick en formell tillhörighet 
i den svenska politiken (Florin & Nilsson 2000: 74). Även om man under 
denna tid underströk att jämställdhetspolitiken skulle genomsyra all politik, 
kom jämställdhet under hela 1970-talet i praktiken främst att behandlas som 
en arbetsmarknadsfråga (Lindvert 2002: 67). Jämställdhetspolitikens kop-
plingar till arbetsmarknadspolitiska frågor underströks exempelvis av att den 
borgerliga regeringen 1976 valde att placera dessa frågor hos arbetsmark-
nadsdepartementet (Lindvert 2002: 72).  

Denna koppling till arbetsmarknadsfrågor medförde enligt historikern 
Yvonne Hirdman att kvinnor inte fokuserades som en separat grupp inom 
jämställdhetspolitiken, utan snarare kom att ses som en del av ett förvärvsar-
betarkollektiv (Hirdman 1998: 391). Statsvetaren Jessica Lindvert har be-
skrivit det som att genom jämställdhetsarbetet ”vidgades de socialdemokra-
tiska ambitionerna om att värna de manliga förvärvsarbetarnas väl och ve till 
att inkludera de förvärvsarbetande kvinnorna” (Lindvert 2002: 93). Utifrån 
den tydliga sammankopplingen mellan arbetsmarknadspolitiken och jäm-
ställdhetspolitiken, kom dock även de grundläggande konflikterna kring 
organiseringen av arbetsmarknadspolitiken att återspeglas inom jämställd-
hetspolitiken. Statsvetaren Katharina Tollin har exempelvis pekat på hur det 
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under denna tid utspelades en diskursiv strid kring hur det jämställdhetspoli-
tiska fältet borde förstås samt vilken samhällsmodell könspolitiken skulle 
inrymmas i (Tollin 2011: 79). 

De betydelsebildningar som etablerades under begreppets utveckling un-
der 1960- och 1970-talet har därefter varit fortsatt betydelsefulla inom poli-
tikfältet. Detta betyder dock inte att innehållet varit konstant. Snarare kan en 
rad konflikter och förskjutningar kring jämställdhetens innehåll understry-
kas. Under 1980-talet utmanades t.ex. den intima kopplingen mellan jäm-
ställdhetspolitik och arbetsmarknadspolitik, samtidigt som könsmaktsper-
spektivet tycktes få ett begynnande inflytande på hur relationerna mellan 
män och kvinnor skulle förstås. Utifrån dessa reformerade utgångspunkter 
omformulerades därmed jämställdhetsproblemet och kom nu i viss utsträck-
ning att handla om att kvinnor som grupp var förtryckta, varför jämställdhe-
tens mål blev att bryta rådande könsstrukturer (Lindvert 2002: 74).  

Under 1980-talet stod dock ömsesidigheten generellt sett alltjämt i för-
grunden och det var först under 1990-talet som detta synsätt på allvar utma-
nades. Denna utmaning har sin grund i den könsmaktsteoretiska diskurs som 
under 1990-talet tydligt präglade tal om, och förståelse av, jämställdhet 
(Dahlerup 2011; Klinth 2002; Tollin 2011). Detta märktes inte minst genom 
att i stort sett samtliga svenska riksdagspartier, förutom Moderaterna och 
Kristdemokraterna, definierade sig som ”feministiska partier” (Dahlerup 
2011: 198). Utifrån denna diskurs kom ord som patriarkat, struktur, makt 
och dominans att bli vad man skulle kunna kalla för centrala retoriska resur-
ser (jmf Lindvert 2002: 75). Analysen av jämställdhetsproblematiken radika-
liserades och vidgades också utifrån denna förändrade förståelse, och förut-
om att maktrelationer mellan könen betonades, kom jämställdhetspolitiken 
även att inrymma fler dimensioner. Exempelvis kom frågor om lönediskri-
minering, arbetsvärdering och sexualiserat våld under denna tid att diskute-
ras som just jämställdhetspolitiska frågor inom den politiska debatten (Tollin 
2011: 125ff.). Genom införandet av jämställdhetslagen 1997 ålades också 
arbetsgivare att motverka sexuella trakasserier och 1998 förbjöds köp och 
försök till köp av sexuella tjänster. I linje med denna radikalisering och 
vidgning, beskrevs nu också mäns våld mot kvinnor för första gången som 
en jämställdhetsfråga (Wendt 2002: 155).  

Trots en allmän radikalisering av jämställdhetspolitiken, har vissa forska-
re understrukit att det samtidigt tycks existera en parallell betoning på sam-
syn, samarbete och enighet inom 1990-talets svenska jämställdhetsprojekt 
(se exempelvis Wendt 2002: 156). Statsvetaren Maria Wendt har i sin av-
handling (2002) pekat på hur exempelvis frågor om mäns våld mot kvinnor 
kan problematiseras på ett sätt som gör att konflikter mellan könen tonas ner, 
även när frågan behandlats inom en övergripande ram som fokuserar på 
maktojämlikheter mellan könen (Wendt 2002:195).  

Även andra forskare har visat på olika typer av paradoxer i förhållande till 
denna period av den svenska jämställdhetsdiskursen. Exempelvis har en rad 
forskare understrukit hur jämställdhetens allt tydligare etablering samtidigt 
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ackompanjerats av en parallell nedvärdering av vissa potentiella betydelser 
eller komponenter. Statsvetaren Malin Rönnblom har t.ex. pekat på hur ut-
gångspunkten om att kvinnor som grupp systematiskt missgynnas ersattes av 
en betoning på hur jämställdhetsarbete ska handla om både män och kvinnor 
samt att även män kan betraktas som en underordnad grupp i vissa samman-
hang (Rönnblom 2002: 21). I linje med den historiska fokuseringen på en 
dubbel emancipation, har detta fokus på mäns situation därefter kommit att 
reproducerats genom diskussioner kring behovet av en ”ny manlighet”.  Sna-
rare än att utmana män och mäns maktposition, understryks utifrån dessa 
utgångspunkter behovet av att göra upp med ”traditionella mansroller” och 
erbjuda män en ny manlighet som är både jämställd och bättre för männen 
själva (Egeberg Holmgren 2011: 48).  

Trots att jämställdhetsfrågor under 1990-talet tydligt etablerades i sam-
hällsdiskursen och därefter närmast utgjort en del av den svenska nationella 
självbilden (de los Reyes & Mulinari 2005: 83, se även Martinsson 1997; 
Törnqvist 2006; Rönnblom 2002), tycks jämställdhetens ”förgivettagenhet” 
följaktligen även innefatta en rad alternativa uttolkningar. Dessa potentiella 
konflikter kring hur jämställdhetspolitiken ska definieras och avgränsas, kom 
också att intensifieras efter millennieskiftet. Uppblossande diskussioner om 
s.k. hedersvåld kom att aktualisera förhållandet mellan jämställdhetsfrågor 
och frågor om intersektionalitet och etnicitet. Statsvetaren Maria Carbin 
visar i sin avhandling (2010) hur mordet på Fadime år 2002 inte bara utlöste 
strider om hur denna händelse skulle förstås och kategoriseras, utan även om 
själva jämställdhetspolitikens gränser och innehåll. 

Carbin konstaterar att genom framväxten av en hedersvåldsdiskurs utma-
nas det radikalfeministiska perspektivet, varigenom det kan sägas ske en 
diskursiv förskjutning inom den övergripande svenska jämställdhetsdiskur-
sen (Carbin 2010: 112). Denna uttänjning kan även relateras till en bredare 
utmaning av det radikalfeministiska perspektivet. Statsvetaren Drude Dahle-
rup har exempelvis beskrivit hur den svenska jämställdhetsdiskursen under 
00-talet karakteriserades av en tillbakagång för ett mer feministiskt perspek-
tiv, till förmån för en återgång till ett större fokus på jämställdhet igen (Dah-
lerup 2011: 202). 

Utvecklingen av den svenska jämställdhetsdiskursen tycks alltså samman-
fattningsvis inte helt enhetlig eller linjär, och på samma sätt finns det inte 
heller en entydig uppfattning om hur man kan förstå eller begripliggöra de 
utvecklingar som ägt rum (jmf Egeberg Holmgren 2011: 52). Den jämställd-
hetspolitiska utvecklingen under 1990-talet har exempelvis generellt sett 
tolkats som en progressiv period av många feministiska teoretiker, men i sin 
avhandling kring det jämställdhetspolitiska fältets framväxt och utveckling 
visar Tollin också på en alternativ läsning av denna utveckling. Tollin under-
stryker hur det tydliga stödet för könsmaktsperspektivet har kopplingar till 
det vidare systemskifte som ägde rum under detta årtionde. Den radikalise-
rade jämställdhetspolitiken hade utifrån detta synsätt därmed en koppling till 
samhällsomvandlingar såsom omvandlingen av offentlig sektor och införli-
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vandet av en rad styr- och ledningsmetoder vilka kan kopplas till den s.k. 
New Public Management-skolan. Parallellt med att frågor om könsmakt lyfts 
fram osynliggörs därmed också en rad andra maktformer och maktordningar 
utifrån detta synsätt (Tollin 2011: 159).  

Utifrån denna summariska genomgång av några uttolkningar av den 
svenska jämställdhetspolitikens utveckling och karakteristiska drag, kan man 
alltså konstatera att det funnits en diskursiv strid kring jämställdhetspolitiken 
som kan sägas utspela sig på två plan. Dels en strid kring hur man som femi-
nistisk forskare kan förstå det jämställdhetspolitiska projektets politiska po-
tential och utveckling, och dels en strid kring vilka aspekter som ska konsti-
tuera detta politikfält (jmf Egeberg Holmgren 2011; Florin 2004).14 I förhål-
lande till den senare delen kan man följaktligen konstatera att meningen hos 
jämställdhetspolitiken tycks föränderlig och skiftande. Olika aspekter har 
historiskt sett inrymts, utestängts, betonats eller negligerats, varför jag väljer 
att karakterisera den svenska jämställdhetspoltiken som en diskursordning 
som utgörs av ett flertal överlappande diskurser som konkurrerar om att fast-
slå jämställdhetspolitikens betydelse.15 Under en generell samsyn om jäm-
ställdhetens normativa värde, kan därmed en rad diskursiva strider och till-
hörande problemformuleringsprocesser anses äga rum. Törnquist har beskri-
vit detta som att frågor om jämställdhet kännetecknas av en dubbelhet. Å ena 
sidan råder en bred konsensus kring vikten av jämställdhet, men å andra 
sidan tycks dessa frågor ständigt vara under förhandling (Törnquist 2006: 9).  

Det är denna dubbelhet som föreliggande avhandling tar avstamp ifrån 
och det är dessa förhandlingar inom en övergripande enighet som jag är in-
tresserad av. I de empiriska studierna fokuseras huruvida och på vilket sätt 
dessa mångtydiga övergripande diskurser influerar problemformuleringspro-
cesser på en lokalnivå och vad som händer med det övergripande jämställd-
hetspolitiska projektet när det möter maskulint kodade lokala organiseringar. 
Just diskursernas konfliktfyllda karaktär, samt den maskulina kodningen 
inom de sfärer där meningsskapandet sker, kan tänkas influera de förhand-
lingar och problemformuleringsprocesser kring jämställdhet som jag är in-
tresserad av. Ett centralt bidrag med denna avhandling blir därmed föresat-
sen att fokusera samspelet mellan olika diskursiva nivåer och mötet mellan 
det övergripande svenska jämställdhetsprojektet och maskulint kodade mil-
jöer. Vilka spår av de övergripande jämställdhetspolitiska diskurserna kan 
man finna inom dessa miljöer, vilka alternativa problematiseringar av ojäm-
ställdheten kan man blottlägga utifrån detta möte och vilka strider kring me-
ningsskapande genererar detta mötesfält under en övergripande föreställd 
enighet?  
                                                      
14 Se diskussion i Potter & Wetherell 1992: 66 angående forskning som diskursiv produktion, 
samt forskningens delaktighet och inskrivenhet i pågående diskursiva strider. 
15 Att tala om ”den svenska jämställdhetsdiskursen” (i singular) riskerar därmed att bortse 
ifrån hur olika diskurser tenderat att samexistera och omväxlande aktualiseras i olika sam-
manhang inom det jämställdhetspolitiska fältet. För vidare diskussion se Egeberg Holmgren 
2011: 49 ff. För en utförligare diskussion om diskursordningsbegreppet, se kap 3. 
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Ambitionen är därmed att ifrågasätta denna enighet och snarare visa på 
potentiella dubbelheter och konfliktfyllda inneboende meningar i spåren av 
detta möte. Därmed kan avhandlingen sägas ta fasta på den politiska teoreti-
kern Judith Squires påpekande om att det är i tider av totalt anammande och 
omfamnande av specifika politiska mål som det är extra viktigt att stanna 
upp och fokusera på vilken mening som tillskrivs dessa mål: 
 

[A]t a time when the pursuit of gender equality is more 
widely endorsed as a central policy goal by governments, 
and international organizations around the world than 
ever before, it is particularly important to pause and re-
flect upon the dynamics of the discursive framing of 
’gender equality’ itself (Squires 2009: xvi). 
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Kapitel 2. Teori   

I detta kapitel kommer jag inledningsvis att diskutera och motivera valet att 
situera denna avhandling inom ett poststrukturalistiskt policyteoretiskt ram-
verk. Vidare diskuteras framväxten av, och utgångspunkterna hos, det post-
strukturalistiska perspektivet på policies och policyskapande. I linje med 
detta vill jag synliggöra hur ett poststrukturalistiskt perspektiv påverkar stu-
diet av policy och vilka (alternativa) typer av policystudier som möjliggörs 
utifrån detta perspektiv. Kapitlet kommer därmed att etablera en teoretisk 
ståndpunkt som visar på vilka beståndsdelar som ett poststrukturalistiskt 
perspektiv på policyfrågor består av och vilka utgångspunkter som därmed 
blir centrala i denna undersökning. Avslutningsvis diskuteras också vilka 
metodologiska brister som finns i den befintliga poststrukturalistiska policy-
teoretiska teoribildningen, samt möjliga sätt att avhjälpa dessa. Främst un-
derstryks behovet av att ytterligare utveckla och precisera de befintliga ana-
lysverktygen och jag argumenterar för att detta kan uppnås till följd av en 
närmare koppling till diskursanalytiska metoder. Förhoppningen är därmed 
att visa på hur användningen av en rad diskursanalytiska analysverktyg kan 
förstärka möjligheterna att ringa in de empiriska aspekter som den poststruk-
turalistiska policyteorin intresserar sig för. Dessa diskussioner kommer även 
att vidareutvecklas i det följande metodkapitlet där en rad möjliga analys-
verktyg presenteras. 
 

Att utgå ifrån policyteori i studiet av meningsskapande-
processer  
Utifrån inledningskapitlets diskussion om avhandlingens fokus på problem-
formuleringsprocesser kring ojämställdhetsfrågor, ter det sig kanske inte 
självklart att den teoretiska ingången till detta projekt kommer att bestå av 
teori kring policyskapande och politiskt beslutsfattande. Studier av menings-
skapande kring svensk jämställdhetspolitik kan göras, och har gjorts, fram-
gångsrikt även utan denna teoretiska överbyggnad (exempelvis Carbin 2010; 
Tollin 2011; Törnquist 2006) och policyteori har å andra sidan i stor ut-
sträckning utelämnat diskursorienterade frågor om meningsskapande (Gott-
weis 1998, 2003; Rosenau 1993; Torfing 2004). Att jag trots detta väljer att 
explicit relatera frågor om meningsskapande till ett policyorienterat ramverk, 
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speglar en önskan om att kommunicera med och vidareutveckla den policy-
teoretiska skolbildningen, samtidigt som jag vill visa på det utbyte som 
diskursanalytiskt inspirerade forskare kan ha av poststrukturalistisk policyte-
ori. 

Genom att påvisa hur poststrukturalistiska policystudier och diskursanaly-
tiska perspektiv kan förstärka varandra, hoppas jag även motverka en typ av 
negativ isolering. Vid inläsning av dessa respektive fält har jag ofta slagits 
av att dessa två fält i tämligen liten utsträckning tycks vara medvetna om, 
eller intresserade av, de utvecklingar som görs inom respektive område. Man 
tycks knuten till sina invanda fotspår, och därmed tämligen obenägen att 
hämta inspiration hos den utveckling som gjorts inom det andra fältet. Denna 
brist på dialog framgår exempelvis när policyintresserade diskursteoretiker 
applicerar övergripande teoretiska utgångspunkter, från exempelvis Michel 
Foucault eller Norman Fairclough, på studier av specifika policies utan hän-
syn till det översättningsarbete som den poststrukturalistiska policyteorin 
presenterat av dessa utgångspunkter. Samma blindhet för respektive fälts 
utveckling kan man ifrån den andra ingången se exempel på i förhållande till 
de poststrukturalistiska policyteoretikernas underutvecklade metodmed-
vetenhet. De poststrukturalistiska policyteoretikerna säger sig vilja införa ett 
fokus på diskurs i policystudiet (Fischer 2003a; Dryzek 2006; Hajer & Wa-
genaar 2003; Hajer & Laws 2006), men detta fokus kombineras i tämligen 
liten utsträckning med den metodutveckling som gjorts inom det diskursana-
lytiska området. Trots existensen av en rik litteratur kring frågor om det em-
piriska studiet av diskurser inom det diskursanalytiska området, tycks man 
inom den poststrukturalistiska policyforskningen inte speciellt inspirerad av 
den begrepps- och metodutveckling som ägt rum där.  

I motsats till denna typ av negativa isolering, hoppas jag att en utvecklad 
dialog mellan de olika teoretiska fälten kan påvisa såväl gemensamma 
forskningsfrågor som möjligheter till fördjupade analyser. När det gäller de 
gemensamma forskningsfrågorna och det gemensamma forskningsfokuset, 
kan man konstatera att de diskursorienterade studierna exempelvis gör studi-
er av meningsskapande och strider kring detta meningsskapande i förhållan-
de till sociala och politiska fenomen (Winter Jörgensen & Phillips 2000: kap 
2), vilket har tydliga knytpunkter med de policyteoretiska utgångspunkterna 
om betydelsen av problemformuleringsprocesser. Vidare finns det hos de 
diskursorienterade studierna ett tydligt fokus på hur betydelsefixeringar sker, 
samt vad dessa fixeringar resulterar i, något som kan relateras till den poli-
cyorienterade betoningen på de grundläggande problemdefinitionernas bety-
delse för möjliga reformer. Ingångarna delar även utgångspunkten att sociala 
och politiska problem inte finns ”där ute”, färdiga för oss att upptäcka, utan 
att dessa alltid är beroende av hur vi uppfattar och kategoriserar dem.  

När det sedan gäller möjligheterna till fördjupade analyser hos de respek-
tive ingångarna, kan man peka på en rad potentiella vinster hos ett kombine-
rat fokus. En potentiell förstärkning fälten emellan är exempelvis en utveck-
lad förståelse för hur språk och kategoriseringar kan strukturera vår sociala 
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verklighet. Ett diskursivt policyfokus understryker nämligen hur diskurser 
inte bara är språk utan att diskurser även genererar konkreta effekter (Bacchi 
1999, 2009a). Det har länge varit en utgångspunkt inom poststrukturalistisk 
forskning att diskurser påverkar utformningen av den sociala verkligheten, 
men utifrån ett policyfokus läggs tonvikten på hur detta sker mer konkret. 
Denna ingång betonar alltså hur diskursiva konstruktioner och kategorier 
måste ses som förbundna med den materiella världen genom de konkreta 
förslag och policies som möjliggörs genom dessa. Denna ansats visar där-
med hur diskurser via utformningen av specifika policies strukturerar och 
reglerar vår sociala verklighet. Det är alltså inte enbart så att diskurser for-
mar hur vi uppfattar saker, utan diskursernas materialisering via policies 
understryker hur strukturerandet också kan ta sig högst konkreta former (jmf 
Mörkenstam 1999: 42). I linje med en sådan utgångspunkt har Jean Carabine 
(1996) t.ex. understrukit hur diskurser kring sexualitet materialiseras genom 
policy och policyskapande, och att det följaktligen är just via policies som 
sexualitet regleras:  
 

As well as defining acceptable and unacceptable sexual-
ity, social policy has a related regulatory function. It is 
through social policy that acceptable sexuality is regu-
lated, being rewarded or privileged – as in the case of 
ideal heterosexuality – or penalised, when women fail to 
conform and fall outside the ‘norm’ (Carabine 1996: 63). 

 
Denna ingång kan alltså visa hur diskurser på ett manifest sätt begränsar och 
möjliggör människors handlingsutrymme. Att diskurser på ett högst påtagligt 
sätt upprättar gränser för vårt beteende och för möjliga subjektspositioner, 
framgår även i Tinnerholm Ljungbergs avhandling (kommande). I avhand-
lingen understryks hur statliga diskurser kring reproduktion på ett handfast 
sätt möjliggör och omöjliggör föräldraskap genom de policies som dessa 
diskurser producerar. 

En ytterligare potentiell vinst med en utvidgad dialog mellan teoribild-
ningarna är möjligheten till utbyte av analysverktyg och fördjupade diskus-
sioner kring centrala begrepp. Idag tycks man i stor utsträckning utveckla 
och använda sig av skilda begreppsapparater för liknande fenomen. De 
diskursorienterade diskussionerna om ”artikulation” (Laclau & Mouffe 
1985: 105) skulle exempelvis kunna läsas i termer av policyteorins fokus på 
problemrepresentationer, men dessa och liknande översättningar eller kop-
plingar görs i väldigt liten utsträckning. Vidare skulle en större medvetenhet 
om den metodlitteratur som finns kring frågor om diskurs kunna bidra till att 
tydliggöra hur de meningstillskrivningsprocesser som den poststrukturalist-
siska policyforskningen intresserar sig för ser ut. Inom den diskursorientera-
de skolbildningen har stor kraft lagts ned på att hitta sätt att avgränsa, urskil-
ja och rekonstruera de diskurser som i allt större utsträckning nu även foku-
seras inom policystudierna. Därmed borde dessa metodmässiga landvinning-
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ar vara av stort intresse för det framväxande poststrukturalistiska policyfäl-
tet. 

Avslutningsvis är det extra viktigt att göra denna korsbefruktning efter-
som just policyfältet traditionellt sett stått långt ifrån dessa influenser, och att 
utvecklingen av den poststrukturalistiska policyanalysen fortfarande ligger i 
sin linda. Hittills har nämligen policyforskningen i förhållandevis liten ut-
sträckning anammat det poststrukturalistiska perspektiv som annars vunnit 
terräng inom de samhällsvetenskapliga disciplinerna (Rosenau 1993; Torfing 
2004: 25). Inom dessa områden är det fortfarande objektivistiska och ratio-
nalistiska teorier som är ledande, vilket möjligtvis kan härledas till fältets 
ursprung och historia. Fältet är i sig själv ett barn av ett tydligt modernistiskt 
projekt, policyvetenskapen föddes ur ”en teknokratisk hybris” och en tanke 
om att vi med vår ökade samhällsvetenskapliga kunskap skulle kunna bygga 
en bättre värld (Goodin, Rein & Moran 2006: 3f.; se även DeLeon 2006).  
 

Från en positivistisk till en poststrukturalistisk ansats 
Som konstaterats ovan har policyvetenskapen historiskt sett vuxit fram ur en 
teknokratisk förhoppning om att med vetenskapens hjälp lösa sociala pro-
blem och hitta svar på samtidens samhälleliga dilemman (Miyakawa1999: 
10; De Leon 1994). Upprättandet av disciplinen syftade till att skapa en till-
lämpad vetenskap där akademiker och beslutsfattare kunde förenas i jakten 
på objektiva lösningar på samhälleliga problem (Fischer 2003a: 3). En av 
fältets pionjärer, Harold Lasswell, underströk t.ex. behovet av att: ”utilizing 
all available means of acquiring knowledge in order to cope with the gigan-
tic crisis of our time” (Lasswell citerad i Miyakawa 1999: 3). Föresatsen att 
policyforskning bör handla om praktisk problemlösning snarare än akade-
miska diskussioner tycks ha lämnat tydliga avtryck inom fältet, och i linje 
med en sådan förståelse beskrivs policyskapande än idag som metoder för att 
skapa eller förbättra samhälleligt välstånd (Hill 2003: 1). Policyskapandets 
syfte är därmed att på ett rationellt sätt uppmärksamma och lösa föreliggande 
problem, och med hjälp av upprättade institutioner implementera och utvär-
dera det som tycks vara de bäst lämpade lösningarna (Sabatier 1999: 3).  

Utifrån dessa grundläggande utgångspunkter har den traditionella policy-
vetenskapen generellt sett kritiserats utifrån två håll. För det första pekar 
man på politikens betydelse, och för det andra understryker man hur sociala 
problem är sammanbundna med språkliga framställningar av dem.  
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En framväxande postpositivism inom policyvetenskapen – 
”Politics matters!” 
Utifrån detta historiska bagage, har den traditionella policyvetenskapen kriti-
serats för att vara tyngd av överförenklade synsätt på handlande och baserad 
på funktionalistiska och teknokratiska utgångspunkter. En av de tidigaste 
kritikerna av de traditionella utgångspunkterna inom policyforskningen var 
Douglas Torgersson, som kritiserat tron på att beslutsfattande kan ske ratio-
nellt och kunskapsstyrt (Torgersson 1986). Enligt Torgersson uppfattades 
kunskap inom den traditionella policyvetenskapen som något som kunde 
ersätta politiken i det politiska beslutsfattandet. Politiken behövdes enligt 
detta synsätt inte längre när det fanns slutgiltiga vetenskapliga sanningar att 
tillgå. Den traditionella policyanalysen har utifrån dessa ambitioner och ut-
gångspunkter beskrivits som ett rationalitetsprojekt vilket haft som mål att 
rädda politikernas beslutsfattande från irrationalitet och känslostyrdhet med 
hjälp av rationella analytiska och vetenskapliga metoder (Stone 1997).  

Enligt kritikerna var denna ”räddningsaktion” dock dömd att misslyckas. 
Förhoppningen om att ersätta politiken negligerade nämligen det som kriti-
kerna såg som själva essensen inom det politiska beslutsfattande; konkurre-
rande värden och politiska projekt. Politiken kan därmed sägas genomsyra 
hela beslutskedjan och inga policyaktörer kan sägas vara opolitiska varelser 
(Fischer 1989: 944). Den typ av instrumentell rationalitet som policyforskare 
generellt sett hade tillskrivit beslutsfattande ansågs därmed vara ersatt av 
strider kring värden och normer (Dryzek 1990: 4ff.). Vetenskapens triumf 
över politiken var således endast en illusion som tenderade att förklä politi-
ken till kunskap (Torgersson 1999: 414). De politiska komponenterna hos 
policy hade därmed dolts under termer som anspelade på objektivitet och 
neutralitet, vilket gjorde att policies och policyskapande framställdes som 
objektiva instrument vilka blott verkade i effektivitetens och problemlös-
ningens namn.  

För att synliggöra denna illusion är det enligt de postpositivistiska teoreti-
kerna därför viktigt att slå fast att ”fakta” alltid är teoristyrda och öppna för 
olika tolkningar och att de ”objektiva” analyser som ligger till grund för det 
rationella och vetenskapliga problemlösande i själva verket är allt annat än 
just objektiva (Danziger 1995: 435). Utifrån den postpositivistiska kunskaps-
synen ses kunskap därmed snarare som väl förankrade och accepterade upp-
fattningar än ett slutgiltigt bevis eller slutpunkt. Dessa utgångspunkter blev 
ett skäl till att se de forskningsresultat som användes i policysammanhang 
som argument eller förespråkande för en viss hållning, istället för entydiga 
bevis för något. Det är utifrån en sådan utgångspunkt som exempelvis Majo-
ne har hävdat att policyförslag baseras på en blandning av ”faktakunskap”, 
tolkningar, åsikter och värderingar (Majone 1989: 63). Sammanfattningsvis 
har dessa utgångspunkter lett till en ansats där man detroniserar, eller åtmin-
stone tonar ner, den vetenskapliga kunskapens roll inom policyskapande och 
dess anspråk om objektivitet och neutralitet (Dunn 1993: 283). 
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Den språkliga vändningen och teorier om sociala problem som 
socialt konstruerade – ”Language matters!” 
I sitt arbete med att visa hur bilder av vår verklighet alltid är teoristyrda och 
att ”objektiva” analyser som ligger till grund för politiskt problemlösande 
snarare är resultatet av politiska maktkamper, tog kritikerna av den traditio-
nella policyvetenskapen även hjälp och inspiration från de insikter som den 
s.k. språkliga vändningen inom samhällsvetenskaperna genererat. Grundsat-
sen i denna språkliga vändning är att förhållandet mellan språkliga begrepp 
och det som de hänvisar till är långt mer komplicerat än vad man inom sam-
hällsvetenskaperna generellt har föreställt sig. Enligt denna mer komplexa 
syn kan språket inte längre ses som refererande till en utomstående verklig-
het utan som konstituerande av den (jmf Wittgenstein 1953). Språket kan 
därigenom inte bara anses spegla, utan även forma våra uppfattningar av den 
sociala verkligheten (Fischer & Forester 1993: 1). 

Ett sådant perspektiv får naturligtvis stora konsekvenser för hur vi ser på 
uppkomsten och existensen av sociala problem och ur den bredare teorin om 
verkligheten som socialt konstruerad har det framkommit ett specifikt soci-
alkonstruktionistiskt perspektiv på sociala problem.16 Utifrån detta synsätt 
ses sociala problem som till stor del konstruerade genom sina representatio-
ner och till följd av den mening som tillskrivs dem. Enligt detta teoretiska 
perspektiv på sociala problem intresserar man sig följaktligen därför inte 
huvudsakligen för de objektivt existerande sociala förhållandena, utan istäl-
let är det de olika språkliga sociala konstruktionerna som vid en viss tid-
punkt vinner respektive förlorar status som socialt skadliga och oönskade, 
som är av intresse (se t.ex. Loseke 2003; Lewis 2000; Schneider & Kitsuse 
1984; Henshel 1990; Edelman 1988; Best 1995). Dock är det samtidigt vik-
tigt att komma ihåg att socialkonstruktionister inte förnekar att objektiva 
tillstånd existerar, och att vissa av dessa objektiva tillstånd kan verka för-
tryckande för vissa människor. Det som denna inriktning istället önskar peka 
på, är att dessa objektiva tillstånd inte har någon direkt korrelation med våra 
uppfattningar kring vad som problematiskt eller störande (Spector & Kitsuse 
2001: 5; Loseke 2003: 9) Den ontologiska statusen hos sociala problem är 
därmed inte lika bestämd som hos de traditionella policyforskarna och första 

                                                      
16 Detta synsätt har traditionellt sett även benämnts ”socialkonstruktivism”, men under senare 
år har alltfler teoretiker övergått till att benämna denna inriktning för ”socialkonstruktionism” 
istället. På detta sätt vill man markera skillnaden i förhållande till Piagets konstruktivistiska 
teori. Såväl ”socialkonstruktivismen” som ”socialkonstruktionismen” utgår ifrån att våra 
representationer av den sociala verkligheten är skapade, dock tenderar de att förlägga själva 
skapandeprocessen av dessa konstruktioner till olika platser. Emedan konstruktivisterna un-
derstryker betydelsen av kognitiva processer, och därigenom anser att konstruktionerna sker 
inuti våra individuella hjärnor, understryker konstruktionisterna istället vikten av det sociala 
samspelet (Gergen 1999: 236f). För vidare beskrivning av det socialkonstruktionistiska syn-
sättet, se t.ex. Burr 1995.  
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steget i policykedjan förskjuts från att handla om problemidentifiering till att 
handla om problemformulering.  

En pionjär inom detta synsätt är Murray Edelman (1964, 1988), som ge-
nom att peka på hur en rad olika former av diskriminering existerat utan att 
vinna status som sociala problem, velet visa på bristen mellan en direkt kor-
respondens mellan olika typer av skadliga tillstånd och uppmärksammade 
problem. I ett ofta citerat citat skriver han att:  
 

…it is evident that conditions that hurt people need not 
become problems. Segregated restaurants, hotels, 
schools, and toilets in the South persisted for a century 
and a half without becoming problems, as have countless 
other racist and sexist practices everywhere (Edelman 
1988: 13). 

 
Genom detta exempel vill Edelman visa på hur tillstånd som kan verka oför-
delaktiga för vissa grupper inte automatiskt vinner status som sociala pro-
blem, och hur den förgivettagna länken mellan sociala problem, deras identi-
fiering och påföljande lösning därmed måste brytas upp. Huruvida de oför-
delaktiga tillstånden kommer att bli föremål för reformer avgörs därmed 
snarare av vilka kollektiva definitionsprocesser som får genomslag i den 
offentliga debatten och vilka uppfattningar och förståelser av den objektiva 
verkligheten som vinner gehör. 

Utifrån dessa olika invändningar började man under 1990-talet systemati-
sera och sammanfoga denna kritik, vilket ledde fram till ”den argumentativa 
vändningen” inom policyvetenskapen.17 Utifrån denna vändning påbörjades 
även det som kan beskrivas som: ”[T]he transition from traditional to post-
positive policy analysis” (Durning 1999 citerad i Deleon 2006: 49).18 I enlig-
het med den ovan beskrivna kritiken, fokuserar denna ansats till policystudi-
er på vad som sker när en fråga sätts i ett specifikt perspektiv genom en viss 
problematisering, samt hur policyförslag eller policyrelaterade idéer bör ses 

                                                      
17 En central del av tillblivelsen av denna argumentativa vändning var antologin med den 
talande titeln The argumentative turn in policy analysis and planning (1993). Antologins 
författare har hämtat inspiration från så vitt skilda källor som Frankfurtskolan, poststruktura-
listisk teori, pragmatism och den sene Wittgensteins utveckling av Austins idé om språkets 
performativa funktioner. Utifrån dessa skilda inspirationskällor kan man förstå att antologin 
med rätta blivit anklagad för att vara spretig och för att i vissa avseenden presentera krockan-
de och otillräckligt utvecklade tankar (för vidare diskussion av boken se DeLeon 1994: 179).  
18 Denna utveckling har dock inte enbart välkomnats av huvudfåran inom disciplinen; vissa 
författare har kritiserat den språkorienterade inriktningen för att vilja föra policyvetenskapen 
tillbaka till en ”för-upplyst” tid och rycka undan den vetenskapliga grunden för teorier kring 
beslutsfattande och därmed lämna fältet fritt för allehanda onda och odemokratiska krafter: 
”postpositivists are urging us to reenter a dark, pre-enlightenment age dominated by the meta-
physical absolutes in which issues are settled by essentialist assertions, power and maneuver, 
and deliberate distortion or outright suppression of issues and opposition” (Lynn 1999: 421).  
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som ett argument, eller delar av ett argumentkomplex, som understödjer 
specifika uppfattningar av den sociala verkligheten. 
 

Att skapa snarare än lösa politiska problem: vikten av 
problematiseringsprocesser  
Utifrån uppmärksammandet av den oklara statusen hos politiska problem 
tydliggörs vikten av problematiseringsprocesser. I motsats till den traditio-
nella policyforskningens fokus på ”problemlösning” där policyskapande ses 
som något som kommer efter en upptäckt eller ett uppmärksammande av ett 
problematiskt fenomen eller tillstånd, utgår dessa ansatser ifrån att policy-
skapande är en process som är involverad i själva formeringen av uttolk-
ningen av dessa tillstånd: 
 

Social policies, it becomes clear, are not responses to so-
cial problems already formed ’out there’. Social policies 
constitute the problems to which they seem to be re-
sponses. They are involved in problem-setting, the set-
ting of agendas (Yeatman 1990: 158) 
 
Public problems are not just ’out there’ waiting to be 
dealt with. Policymaking is not simply problem-solving. 
It is also a matter of setting up and defining problems in 
the first place (Anderson 1978: 20).  

 
Policyskapande är alltså enligt detta synsätt ingen ändamålsenlig process 
som enbart löser tillstånd som är problematiska, farliga eller bekym-
mersamma. Dessa aktiviteter är även delaktiga i att tillstånd uppfattas just så 
och följaktligen ses policyskapande som medskapande till de problem som 
processen ämnar lösa. Detta har av Bacchi beskrivits som: ”rather than re-
acting to ’problems’, governments are active in the creation (or production) 
of policy ’problems’”(Bacchi 2009: 1) (kursiv i original). Denna ansats vän-
der alltså på perspektiven och ser policy som skapare av preferenser, istället 
för att se preferenser som givna på förhand och policy som ett uttryck för 
eller svar på dessa ”färdiga” preferenser (Hajer & Wagenaar 2003: 13).19 
Detta kan förstås som ett erkännande av att problem inte är fasta och bestän-
diga, utan föränderliga i takt med att man inom policykedjans steg tolkar och 
tillskriver föreliggande fenomen eller tillstånd mening (Yanow 2000). 

                                                      
19 Utgångspunkten om att policy föregår politiken är dock inte uteslutande kopplad till en 
post-positivistisk eller poststrukturalistiskt orienterad policyteori. Denna utgångspunkt har 
även betonats utifrån andra perspektiv och utgångspunkter och redan 1971 hävdade t.ex. 
Theodore Lowi att ”policies determine politics” (Lowi citerad i Hajer 2003: 98). 
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Händelser och fenomen är alltså utifrån detta synsätt beroende av hur vi 
pratar om dem och hur vi definierar dem.20 En viss typ av kategorisering av 
en fråga implicerar t.ex. vissa värden vilket leder till att en specifik händelse 
eller ett visst fenomen begripliggörs på ett visst sätt. För att exemplifiera 
denna utgångspunkt har Fischer visat på den avgörande skillnaden i att fram-
ställa frågor om drogberoende i ett juridisk respektive ett medicinskt per-
spektiv (Fischer 2003a). Det blir fundamentalt olika frågor beroende på hur 
drogberoendet framställs, och de olika framställningarna kommer också att 
möjliggöra fundamentalt olika reformer. Detta belyser hur varje beskrivning 
av ett tillstånd indirekt också är en föreskrift för ett specifikt handlingsalter-
nativ, och hur språk och tal i förhållande till politiska frågor tenderar att ka-
nalisera uppfattningar och handlingar i en viss riktning (jmf Connolly1983: 
1). Genom att tala annorlunda kring ett fenomen, genom att beskriva och 
klassificera det annorlunda, kan vi också ändra hur vi uppfattar det och vad 
vi vill göra åt det.21 Utifrån detta synsätt blir det följaktligen förståeligt att 
konflikter kring definitioner och representationer kan beskrivas som “one of 
the most crucial aspects of any political struggle” (Fischer 1995: 73).  
 

Vändningens effekter: olika skolbildningar till följd av 
den argumentativa vändningen 
Utifrån detta fokus på problemdefinitioner, kategoriseringar och menings-
skapande, är det tydligt att den argumentativa vändningens policyteoretiska 
ansatser har en språkorienterad utgångspunkt. Samtidigt är det viktigt att 
understryka att dessa nya skolbildningar sinsemellan har olika språkoriente-
rade ingångar till studiet av policy och policyprocesser. På samma sätt som 
den språkliga vändningen gett upphov till skiftande skolbildningar inom 
samhällsvetenskaperna i stort, har den argumentativa vändningen inom poli-
cyforskningen lett in forskningen på en rad nya, men också olikartade, in-
riktningar. I takt med att den argumentativa analysens tankegångar utveck-
lats har det alltså skett en differentiering, varpå det utkristalliserats en rad 

                                                      
20 Liknande tankegångar har även utvecklats av s.k. säkerhetiseringsforskare, se exempelvis 
Waever (1997) och Buzan (1998). 
21 Young (1997) har benämnt denna typ av agerande för diskursiv politik, vilken kan sägas 
handla om att upprätthålla eller utmana existerande tankemönster, uppfattningar, värderingar 
och normer i förhållande till specifika fenomen. Enligt Youngs bok, med den talande titeln 
Changing the wor(l)d, är diskursiv politik viktig eftersom man genom att ändra det sätt som vi 
talar om världen, också kan ändra hur vi uppfattar världen och vad som därigenom uppfattas 
som problematiskt och i behov av reformering. Att även denna typ av aktivitet bör ses som 
politiska handlingar understryks även av Shapiro: ”Therefore to act politically within this 
third aspect of the meaning of politics is to disturb an existing frame of reference. It is to seek 
to affect the rules that constitutes one´s actions and to seek to affect the community through 
one’s action” (Shapiro 1998: 218). 



 38

olika skolbildningar med skilda forskningsfokus och krockande utgångs-
punkter (Bacchi 2000, 2005, 2009b; se även DeLeon 1994: 179).22  

I den teoretiska litteraturen kring den språkorienterade policyforskningen 
förblir dessa skiljelinjer dock ofta okommenterade, och det kan följaktligen 
vara oklart på vilket sätt språket är betydelsefullt. Vad betyder det t.ex. när 
man som Throgmorton hävdar att ”[P]lanning and policy analysis are rheto-
rical practices” (Throgmorton 1993: 117) eller när man som Majone under-
stryker att ” public policy is made of language” (Majone 1989: 1)? Även om 
dessa generella betoningar på språkets konstituerande roll varit högst bety-
delsefulla, behövs det idag mer utvecklade diskussioner kring förhållandet 
mellan språk och policy. Idag är den grundläggande utgångspunkten om 
språket som betydelsefullt närmast tömd på mening, och den avgörande frå-
gan är snarare hur språk är betydelsefullt (jmf Bacchi 2000: 45, 2005, 
2009b). Dessa olikheter kan diskuteras i förhållande till en glidande skala 
angående förhållandet mellan språk och subjekt. För att tydliggöra dessa 
skiljelinjer kommer jag i den fortsatta framställningen göra en distinktion 
mellan skolbildningar som jag benämner intentionella- respektive diskursiva 
modeller.23  
 

Intentionella analyser 
Tidiga föregångare till de mer intentionella analyserna kan sägas vara Martin 
Rein och Donald Schön och framväxten av det som brukar benämnas frame-
analys.24 Den typ av ”inramningar” som denna ansats intresserar sig för kan 
beskrivas som:  
 

a way of selecting, organizing, interpreting, and making 
sense of a complex reality to provide guideposts for 
knowing, analysing, persuading, and acting. A frame is a 
perspective from which an amorphous, ill-defined, prob-
lematic situation can be made sense of and acted on 
(Rein & Schön 1993: 146).  

 
Rein och Schön vill med sin teori alltså visa på att det existerar multipla 
sociala verkligheter, i bemärkelsen att människor gör olika uttolkningar av 

                                                      
22 Hos samma forskare kan subjektet omväxlande ses som språkets herre eller språkets slav. 
Detta har bl.a. uppmärksammats av Burnier (1994) som pekat på glidningar i Edelmans dis-
kussioner angående förhållandet språk-verklighet. 
23 Observera att detta bör ses som en förenklad idealtypsframställning som följaktligen döljer 
en rad mellanpositioner. Förhoppningen är dock att denna förenkling kan köpas till priset av 
större tydlighet vad gäller underliggande antaganden och utgångspunkter hos dessa modeller. 
24 Det engelska namnet ”framing analysis” har ingen etablerad motsvarighet på svenska. 
Användningen av termen frameanalys är inte optimal, men är den term som förekommit i 
senare svenskspråkiga studier med denna inriktning (se t.ex. Erikson 2011: 10). 
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samma fenomen eller händelse. Detta betyder också att det i slutändan måste 
ses som en maktfråga huruvida en viss verklighetsbeskrivning vinner erkän-
nande och legitimitet, samt att det pågår en ständig kamp för att övertala 
motståndare om att acceptera den inramning som man själv företräder.  

Utifrån dessa utgångspunkter har en stor del av de forskningsprojekt som 
gjorts utifrån denna tradition syftat till att visa på att aktörer inom policyked-
jan tenderar att agera till förmån för vissa specifika tolkningar, perspektiv 
eller mål. Genom att lyfta fram hur detta sker, önskar man i linje med den 
ovan diskuterade kritiken av den traditionella policyvetenskapen understryka 
den politiska dimensionen av policyskapande och visa på att policyaktörer 
inte enbart kan ses som ”neutrala problemlösare”. Policyskapande karakteri-
seras alltså utifrån detta perspektiv av politisk kamp där argumentation sna-
rare än fakta är avgörande (jmf Majone 1989: 1). Man vill därmed detronise-
ra den föreställt neutrala policyanalytikern och understryka att det som an-
förs som ”fakta” inom dessa processer snarare ska ses som argument för en 
viss hållning.  

Utifrån liknande utgångspunkter har Throgmorton (1993) utarbetat vad 
han kallar en retorisk ansats till studiet av policy och policyprocesser. Här 
understryks hur man exempelvis kan manipulera till synes neutrala under-
sökningar med språkets hjälp och hur man med hjälp av retorikens övertal-
ningskraft kan skapa eftersträvansvärda bilder och förmedla specifika bud-
skap. Via språket och förment objektiva kunskaper kan man således diskre-
ditera politiska motståndare och konstruera en verklighet som passar ihop 
med eftersträvade mål:  
 

rhetoric might involve the use of seductive language to 
entice others into embracing a speaker’s preferred values, 
believes and behaviours. In this case technical tools can 
be used as political instruments to achieve political ends, 
like missiles that hostile forces let loose on one another 
(Throgmorton 1993: 117).  

 
I sin strävan efter att sälja in specifika världsbilder och uppfattningar, an-
vänder sig policyaktörerna alltså av olika språkliga knep. Med hjälp av dessa 
kan man ljuga, förvränga och förvirra. Ord är utifrån detta perspektiv därmed 
inte bara ord; de kan tjäna som vapen och användas för att åstadkommer 
avsedda effekter.  

Denna typ av frameanalys har också utvecklats av Benford och Snow 
(2000) och Hunt, Benford och Snow (1994) i förhållande till sociala rörelser 
och deras förmåga att påverka utformningen av en fråga genom att propagera 
för, eller ”sälja in” en viss typ av förståelse (Hunt, Benford & Snow 1994: 
190). Individer (i alla fall de som besitter vissa resurser) är utifrån denna 
förståelse av ramar eller ramverk tämligen fria att själva använda dessa olika 
ramar i ett intentionellt syfte. Man talar t.ex. om “conscious strategic ef-
forts”(McAdam, McCarthy & Zald 1996: 6), och understryker hur en med-
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veten användning av ett visst språkbruk kan påverka den politiska debatten 
och det politiska beslutsfattandet i den riktning som efterfrågats av den soci-
ala rörelsen. Detta typ av fokus innebär att diskurser och ramar främst ses 
som instrumentella anordningar som kan frambringa specifika förståelser 
och föreställningar och därmed uppfylla eftersträvade mål eller syften (Ho-
warth 2000: 3). I en liknande tradition har Hank Johnston utvecklat en typ av 
lingvistisk micro-diskursanalys med hjälp av vilken han försöker kartlägga 
aktörers tolkningsramar av världen. Utifrån detta synsätt handlar diskursana-
lys om att kartlägga ”mentala strukturer” som existerar hos olika aktörer och 
se hur dessa används intentionellt (Johnston 1995: 219). Generellt ligger 
alltså fokus hos dessa teoretiker på hur man kan framställa frågor för att 
uppnå eller åstadkomma specifika mål eller syften och därmed delar man 
också den traditionella policyvetenskapens grundläggande instrumentalistis-
ka utgångspunkter. I enlighet med Lasswells problemlösande ansats som 
diskuterats tidigare, handlar det här alltså om att nå efterfrågade resultat. 
 

Krockande antaganden och skilda forskningsfokus  
Utifrån ett fokus på konkurrerande verklighetsbeskrivningar och språkliga 
framställningar, samt en explicit användning av diskurstermen, kan dessa 
skolbildningar vid första anblick  anses ha betydande likheter med poststruk-
turalistiskt orienterade ansatser. Dock finns det samtidigt betydande skilje-
linjer mellan ett fokus på frames och ett fokus på diskurs. Dessa skiljelinjer 
kan generellt sett sägas handlar om kopplingen till en realistisk världsbild, 
utgångspunkten om rationella aktörer och betoningen på mentala strukturer.  

Den första punkten, kopplingen till en realistisk världsbild, berör skillna-
der i den grundläggande synen på verklighetens beskaffenhet. Som framgår i 
Throgmorton och Majones betoning på hur språk och retorik tenderar att 
skapa förvrängda uppfattningar av verkligheten, tycks man i dessa ansatser 
utgå ifrån att det finns en fast och beständig verklighet som vissa (främst 
eliter) kan förvränga. Trots tal om konkurrerande perspektiv i framställning-
ar av verkligheten (Rein & Schön 1993: 146), tycks man alltså samtidigt 
hålla fast vid en koppling till en realistisk världssyn. När man inom dessa 
intentionella modeller talar om ”diskurs”, är det alltså snarast i betydelsen av 
olika ”diskussioner”, eller ”synsätt” som kan konkurrera om att bli det do-
minerande sättet att förstå en på förhand bestämd verklighet. De olika per-
spektiven ses alltså inte som bestämmande eller konstituerande för den soci-
ala verkligheten i en djupare mening, och den grundläggande skiljelinjen i 
förhållande till de ontologiska ställningstagandena mellan de två olika in-
riktningarna handlar om huruvida språket kan användas för att definiera eller 
förvränga en på förhand bestämd social verklighet, eller om språket i en 
djupare mening är med att skapa denna verklighet.  

Vidare innebär betoningen på strategisk inramning hos de intentionella 
ansatserna att människor ses som tämligen fria att handla som de vill. Ut-



 41 

märkande i dessa ansatser är att aktörer kan välja att paketera en fråga i en 
speciell form. Statsvetaren Charlotte Fridolfsson har i förhållande till sådana 
rationalistiska utgångspunkter pekat på att diskursanalys i en ”micro-
diskursanalys” handlar om att kartlägga rationella aktörers motiv (Fridolfs-
son 2006: 28). Fokus ligger i dessa utgångspunkter på retorik och språkets 
makt att övertala och manipulera, medan det hos de mer diskursiva model-
lerna är språkets mer konstituerande funktion i en mer grundläggande be-
märkelse som fokuseras. I relation till denna skiljelinje är det viktigt att un-
derstryka att det inte är samma sak att utgå ifrån att man kan ”sälja in idéer” 
som det är att hävda att samtliga subjekt är inneslutna i ett kollektivt språk-
spel. De intentionella teoriernas betoning på olika språkliga eller retoriska 
tekniker kan förvränga sanningen och dölja fakta, ersätts i de diskursiva mo-
dellerna av ett fokus på omgivande diskursers roll i konflikter kring hur 
”fakta” ska avkodas och förstås (Fischer 2003a: 62). Ifrån dessa utgångs-
punkter betonar man även att när man som i de intentionella skolorna ser 
idéer, uttolkningar eller perspektiv som något som specifika aktörer (fram-
förallt eliter) besitter eller äger, tenderar man att negligera hur dessa idéer, 
uttolkningar eller perspektiv kan ha en egen bas eller kraft oberoende av 
specifika aktörer, samt hur dessa aktörer själva måste ses som inneslutna i 
omgivande diskurser. 

Subjektet ses alltså i olika grad som utelämnat åt den mening och de re-
presentationer som existerar. Medan de mer diskursiva modellerna ser sub-
jektet som inneslutet i språket och de språkliga processerna, lämnar de inten-
tionella modellerna en öppning för att vissa (främst mäktiga eller centrala) 
aktörer kan ställa sig utanför dessa och därmed även manipulera språket i en 
för dem positiv riktning. De kan styra genom språket. Alla aktörer anses 
alltså inte inneslutna i dessa språkliga processer utan vissa står utanför dem.  

Avslutningsvis kan man konstatera att man även förlägger existensen av 
dessa ramar respektive diskurser till olika platser. Medan diskurser ses som 
meningskluster som finns utanför oss, ses ramar som en typ av kognitiva 
strukturer som existerar inuti våra huvuden (jmf exempelvis Rein & Schön 
1993: 147). I förhållande till kunskaps- och meningsskapandeprocesser un-
derstryker det diskursiva perspektivet således betydelsen av socio-politiska 
processer, snarare än individuella förhandlingar kring dessa processer (Bac-
chi 2009a: 33). Utifrån denna skiljelinje kommer även analyserna av dessa 
ramar och diskurser att se annorlunda ut. Medan det i det första fallet handlar 
om att kartlägga specifika deltagares eller aktörers tankar (Fridolfsson 2006: 
28), handlar det i det andra fallet om att peka på den underliggande mening-
en och produktionen av denna. Snarare än att identifiera de ”försäljningsar-
gument” eller löften som vissa aktörer använder sig av, handlar den diskurs-
orienterade analysen om att undersöka vilka underliggande antaganden eller 
föreställningar som möjliggör framställningen av dessa argument (Bacchi 
2009a: xix). 

Trots att teorier kring kognitiva ramar vid en första anblick kan tyckas ha 
stora likheter med diskursanalytiska ansatser, är det utifrån dessa skiljelinjer 
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viktigt att synliggöra att de intentionella ansatserna är betydligt mer instru-
mentella och rationalistiska (jmf Bacchi 2009b). Ifrån mer diskursanalytiskt 
orienterade teoretiker har det också framhållits att den här typen av ”diskurs-
light hållning” riskera att urvattna eller trivialisera de grundläggande diskur-
sorienterade argumenten och skapa analytisk förvirring kring det diskursana-
lytiska perspektivet eftersom det frånkopplas från sina ontologiska grund-
antaganden (Torfing 2005: 24; Bacchi 2005).  
 

Diskurs och fokus på mening och makt 
Utifrån ett fokus på diskurs, ser man alltså inte längre språk som ett redskap 
som man intentionellt kan använda för att skapa specifika framställningar 
eller bilder av verkligheten, utan språket ses snarare som en inneboende för-
utsättning för tillblivelsen av en meningsbärande social verklighet. Verklig-
heten är i sig själv språkligt konstruerad i bemärkelsen att framställningar av 
världen alltid går via språket, och följaktligen kan vi inte nå någon obefläck-
ad, icke-förvrängd eller sann avbildning (Torfing 2005). Diskurser kan ifrån 
denna ansats tolkas som historiskt specifika system av mening som formar 
subjekt och objekt genom språket (Howarth 2000: 9; Foucault 1972/2002: 
49). Utifrån en liknande förståelse har policyteoretikern Maarten Hajer be-
skrivit diskurs som: ”an ensemble of ideas, concept and categories through 
which meaning is given to phenomena” (Hajer 1993: 45). Diskurser begrip-
liggör därmed fenomen och händelser och tillskriver dem viss mening. Ut-
ifrån en viss diskurs sätts vissa förhållanden i ett visst ljus, snarare än ett 
annat, vilket gör att vissa aspekter och detaljer fokuseras på bekostnad av 
andra.  

Eftersom diskurser vidare måste ses som relaterade till rådande maktord-
ningar, innebär dessa utgångspunkter även ett fokus på hur problemformule-
ringsprocesser samspelar med, och förhåller sig till, rådande makt- och do-
minansförhållanden (Burr 1995: 54, 62). Det är så att säga inte en öppen 
eller helt obestämd fråga vilka aspekter eller detaljer som kommer att foku-
seras på bekostnad av andra, i framställningar eller problematiseringar. Ut-
ifrån rådande makt- och dominansförhållanden kommer vissa representatio-
ner att framstå som rimligare eller mer allmängiltiga, och genom att dessa 
diskursivt härledda uppfattningar reproduceras genom exempelvis specifika 
policyförslag, kommer dessa dominerande makt- och dominansförhållanden 
även att förstärkas. Policyskapande blir därmed en möjlighet att definiera det 
förgivettagna och ett sätt att omvandla specifika versioner av verkligheten 
till allmängiltiga uppfattningarna (Hoppe 1993: 77; jmf Fischer 2003a: 13).25 

                                                      
25 Olika diskurser konkurrerar ständigt om att benämna och begripliggöra samma fenomen 
(Winther Jörgensen & Philips 2000: 64. Denna relation har även diskuterats i förhållande till 
de analytiska begreppen antagonism och hegemoni hos Laclau och Mouffe (Laclau & Mouffe 
1985). 



 43 

Utifrån denna utgångspunkt konstaterar Hajer att policyskapande (precis 
som politik i allmänhet) handlar om strider kring diskursiv hegemoni (Hajer 
1995: 59; se även Parsons 1995: 152).  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att ett fokus på makt utifrån des-
sa utgångspunkter inte strävar efter att undersöka vilka aktörer som kan sä-
gas besitta makt. Fokus på makt handlar här snarare om att fokusera hur 
språkliga meningsskapande aktiviteter (t.ex. benämnande och kategorise-
ringar) samspelar med eller förhåller sig till överordnade makt- och domi-
nansförhållanden, och hur de meningsskapande aktiviteterna utifrån detta 
samspel gör vissa versioner av den sociala verkligheten eftersträvansvärda 
och överordnade. Analysen strävar följaktligen efter att belysa hur diskursiva 
praktiker fungerar för att upprätthålla eller utmana olika former av sociala 
organiseringar. 
 

Diskursivt inskrivna aktörer – Att överkomma dualismen mellan 
aktör och struktur 
Utifrån fokus på diskurser och underliggande och förgivettagna meningssy-
stem har vi härmed förflyttat oss en lång väg från de tidigare beskrivna stra-
tegiska aktörerna. Snarare än att understryka hur vissa aktörer ”använder sig 
av” en viss inramning, betonas den diskursiva inskrivningen och de konstitu-
tiva effekter som rådande diskurser eller meningssystem medför. Man un-
derstryker alltså hur förgivettagna antaganden sätter gränser för vilka till-
stånd eller fenomen vi uppfattar som problematiska och vilka handlingsal-
ternativ som uppfattas som rimliga. I förhållande till Edelmans (1988) tidiga-
re diskuterade exempel om segregerade hotell och restauranger i den 
amerikanska södern, så valde man inte nödvändigtvis att diskriminera svarta 
när man förbjöd dem att besöka ”vita” hotell och restauranger, man såg det 
kanske snarare som att man handlade utifrån sakers ”naturliga tillstånd”. 

Reformer eller brist på reformer behöver utifrån detta synsätt alltså inte 
vara utslag av illvilja eller av aktivt motstånd. Genom att man befinner sig 
inom en diskurs som accepterar, underlättar, underbygger och rationaliserar 
ett specifikt synsätt och en specifik typ av formulering, försvåras eller un-
dantrycks möjligheter att diskutera frågor i alternativa termer. Bacchi ex-
emplifierar detta genom att visa på hur feministiska teoretiker i sin kamp 
mot vissa utgångspunkter och föreställningar trots allt själva tenderar att ta 
dessa förutsättningar för givna (Bacchi 2004).26 Härigenom vill Bacchi un-
derstryka hur individer är integrerade i omgivande diskursiva meningssy-
stem som begränsar och formar de tillgängliga politiska alternativen och 
handlingsmönstren, samt att ingen kan anses befinna sig utanför dessa, i en 
position där man kan bestämma eller manipulera de rådande kunskapssyste-

                                                      
26 Fridolfsson (2004) gör ett liknande påpekande när hon understryker hur identiteter hos 
sociala rörelser varken är fixerade eller intentionellt skapade av organisationerna själva.  
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men (Bacchi 2004: 142f.). Utifrån detta fokus på underliggande premisser 
och antaganden, är tankar om ”normentreprenörer” som kan ”övertala” 
andra, och ”sälja in” sin förståelseram, bristfälliga. Denna möjlighet anses 
bara existera i en begränsad utsträckning, inom de alternativ som diskursen 
erbjuder.   

Härigenom förläggs forskningsfokus snarare på existerande hegemoniska 
meningskomplex och på processer som fastlåser och upprätthåller dessa. 
Fokus övergår till den rådande diskursiva omgivningen och de begränsningar 
som denna har på problematiseringar av politiska situationer och händelser. I 
förhållande till frågor om policyskapande är man därmed intresserad av hu-
ruvida en underliggande mening aktualiserar specifika förslag och reformer 
samtidigt som den underordnar andra. Utifrån en sådan teoretisk ingång har 
Stephen Ball visat på hur Storbritanniens utbildningspolitik under Thatcher-
eran var uppbunden till en övergripande diskurs som upprättade tydliga 
gränser för det politiskt möjliga (Ball 1990: 23).  

Även om tyngdpunkten inom denna teoretiska ingång alltså ligger på dis-
kursers bestämmande funktion, betonas samtidigt betydelsen av handlingsut-
rymme inom en diskursivt strukturerad verklighet. Man lyfter in aktörer i 
analysen men dessa ses som situerade i diskurser. Bacchi hänvisar i förhål-
lande till en sådan ingång till behovet av ett dubbelt fokus; att fokusera såväl 
utrymmet för ifrågasättande av specifika meningskonstruktioner, som de sätt 
som dominerande meningsramar strukturerar policies och reformförslag 
(Bacchi 1999: 41). Öppenheten för aktörer får således inte resultera i en 
blindhet gentemot hur dessa är situerade inom diskurser och fokus på aktö-
rers intresse bör ta avstamp i hur dessa intressen är konstruerade av, och 
sammanvävda med, rådande meningssystem. Denna ingång kommer i me-
todkapitlet att utvecklas i förhållande till diskussioner om tolkningsrepertoa-
rer, vilka kommer att fungera som ett viktigt analysverktyg i avhandlingen.27  
 

Diskursernas påverkan på organiseringen av vår sociala 
verklighet 
Som ovan tydliggjorts är det alltså en central utgångspunkt i denna inriktning 
att diskurser ligger till grund för hur sociala och politiska problem framställs 
och konstrueras (Hajer 1996: 146).  Problemkonstruktioner är strukturerade 
av rådande diskurser och organiseringen av vår kunskap och meningsstruktur 
påverkar vilka problemformuleringar som framstår som rimliga och efter-
strävansvärda (jmf Parsons 1995: 65). Olika diskurser eller menings-
sjok/meningskluster begripliggör fenomen eller händelser på varierande sätt, 
och möjliggör därmed olika förståelser av respektive fenomen. Utifrån dessa 
skilda tolkningar skapas därmed i viss utsträckning olika problem, vilket i 

                                                      
27 Se även diskussionerna kring diskurspsykologi i kap 3 för utförligare diskussioner kring 
frågor om handlingsutrymme inom diskurser. 
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sin tur leder till att skilda lösningar anammas (Fischer 2003a: 14). Den dis-
kursiva policyanalysen understryker därmed kopplingen mellan den diskur-
siva nivån och organiseringen av den sociala verkligheten. Diskurser kan 
alltså materialiseras genom konkreta policyförslag, varpå diskurser formar 
den sociala verkligheten på specifika sätt. Policies kan därmed ses som nor-
mativa och konstruktiva utsagor som formar vår sociala verklighet utifrån 
specifika föreställningar (Ball 2005: 26; Bacchi 2009a: 34; Shore & Wright 
1997: 7). Det är detta Bacchi menar när hon hävdar att “[D]iscourses ac-
complish things. They make things happen” (Bacchi 2009a: 35).  

Tal är därigenom förbundet med den materiella världen genom de hand-
lingar som möjliggörs. Olika språkliga framställningar av samma fenomen 
kategoriserar frågor på olika sätt och aktualiserar lösningar som kan vara 
fundamentalt olika. Ingram och Schneider har exempelvis understrukit hur 
konkurrerande meningskluster kan resultera i vitt skilda utfall i förhållande 
till demokratieffekter. Utifrån en specifik problematisering framkallas ex-
empelvis en vidgad demokrati, medan konkurrerande framställningar fram-
bringar en begränsad möjlighet till deltagande och diskussion. Därmed möj-
liggör dessa konkurrerande framställningar också radikalt skilda deltagare, 
deltagarformer och institutionella arrangemang (Ingram & Schneider 2006: 
174).    

Olika problemrepresentationer skapar därmed reformer eller lösningar 
som upprättar gränser, kategorier och subjektspositioner för medborgare. 
Problematiseringarna avgör i förlängningen t.o.m. det sätt som individer 
konstruerar sig själva och andra som subjekt. Shore och Wright har exem-
pelvis pekat på hur policies kategoriserar individer genom att ge dem skif-
tande status såsom exempelvis ”medborgare”, ”expert”, ”nationell” eller 
”kriminell”. Från vaggan till graven klassificeras, ordnas och styrs därmed 
människor utifrån policies, trots att de har liten insikt i, eller påverkan på, 
dessa viktiga processer (Shore & Wright 1997: 4).  

Policyskapande kan därmed förstås som ett typ av pussel som begriplig-
gör sociala problem utifrån konkurrerande förståelser och formulerar lös-
ningar som ligger i linje med detta begripliggörande (Moran, Rein & Goodin 
2006: 28). Utifrån denna betoning av diskursers påverkan på reformers ut-
formning understryks också Foucaults poäng om att makt inte enbart kan ses 
i negativa termer (Foucault 1976/2002). Att makt även måste ses som pro-
duktiv framkommer här tydligt i bemärkelsen att makten kan sägas driva 
fram eller producera specifika förslag, policyinriktningar och kategorier. Det 
sätt som makt organiserar kunskap resulterar alltså i skapandet av specifika 
kategorier, subjekt och relationer, likväl som andra kategorier och subjekt 
undertrycks av samma kunskapsorganisering och problemrepresentationer 
(se exempelvis Svensson (1993) om hur gruppen ”tattare” producerats som 
social kategori).  
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Den diskursiva policystudien 
Utifrån denna diskussion om ett poststrukturalistiskt förhållningssätt till 
policy och policyskapande kan man konstatera att anammandet av detta per-
spektiv innebär omfattande revideringar av policyfältet. Ansatsen påverkar 
såväl utformingen av forskningsfrågorna som fältets grundläggande defini-
tioner och analytiska och metodologiska utgångspunkter. I diskussionen 
nedan kommer jag att redogöra för dessa reviderade utgångspunkter och 
diskutera vilken betydelse dessa får för föreliggande avhandling. 
 

Reviderade forskningsfrågor  
Ett policyfokus har traditionellt sett inneburit att man studerat det som i mer 
konventionell bemärkelse uppfattas som politiskt beslutsfattande. Policystu-
diens studieobjekt har alltså avgränsats till att handla om vad regeringar gör, 
eller vad de i vissa fall inte gör (Bachratch & Baratz 1963). Det policyori-
enterade forskningsområdet har i enlighet med ett sådant synsätt avgränsats 
till: “what governments do, why they do it, and what difference it makes” 
(Dye, 1976: 1) eller: ”how, why and to what effect governments pursue par-
ticular courses of action and to what effect governments pursue particular 
courses of action and inaction” (Heidenheimer, Heclo & Adams 1990: 3). 
Denna typ av definition lämnar dock lite eller inget utrymme för de proces-
ser av meningsskapande kring politiska frågor som ovanstående resonemang 
lyfter fram som centrala i förståelsen av politiska problem och policyaktörers 
hantering av dem.28 Om problemdefinitioner, inramningar och meningsska-
pandeprocesser i linje med tidigare resonemang ska ses som: ”at the heart of 
the policy process” (Baumgartner & Jones 1994: 53), eller som en nödvän-
dighet för varje typ av grundläggande förståelse av policyskapande (Rochef-
ort & Cobb 1994: vii), blir det därmed tydligt att det krävs utvidgade defini-
tioner av vad studiet av policy och policyprocesser bör fokusera.29 

                                                      
28 Se bl.a. Stacey Young (1997) för kritik av statsvetenskapens oförmåga att fokusera politi-
kens diskursiva element. Liknande kritik har även framförts av Michael J. Shapiro (1981) som 
hävdat att den konstitutiva aspekten av politik glömts bort inom den statsvetenskapliga analy-
sen. Enligt Shapiro måste dessa aspekter infogas i vår analys om vi ska få en mer fullständig 
bild av hur politik sker och utövas: “[I]f we neglect the political relations that are discursive, 
that are in what we speak and how we speak, we have seriously diminished the arena of poli-
tical action. Innovative political action, which has a constitutive effect on political life, con-
sists in linguistic action, in changing the rules that link what we say to our experience” 
(Shapiro 1981: 233). 
29 En av de centrala delarna i definitionen av policystudien är det som beskrivits som fältets 
“problemorientering” (DeLeon 2006: 40), vilket innebär att man inom fältet utgår ifrån socia-
la och politiska problem. Eftersom förhandlingar och meningsskapandeprocesser kring de 
olika problemen visat sig så centrala, blir också dessa fenomen i högsta grad relevanta för 
policystudiet. 
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Utifrån detta behov av utsträckta definitioner av policyskapande, har poli-
cyforskaren Wayne Parsons beskrivit det policyteoretiska området som ett 
fokus på: “how issues and problems come to be defined and constructed and 
how they are placed on the political agenda” (Parsons 1995: xv ). I samma 
anda har Rochefort och Cobb beskrivit policyskapande som: “a representa-
tion of disputable definitions over the existence and character of social con-
ditions” (Rochefort & Cobb 1994: 7). Genom dessa breddade definitioner av 
policystudier har vi sammanfattningsvis förflyttat oss en lång väg från fokus 
på lösningar på föreliggande problem. Istället fokuseras här hur meningsska-
pandet kring sociala och politiska problem ser ut, och hur detta meningsska-
pande manifesterar sig genom språkliga kategorier, vilka i sin tur genererar 
specifika lösningar och organiseringar av den sociala verkligheten.  

Utifrån dessa vidgade definitioner kan man konstatera att denna avhand-
ling är situerad inom det policyteoretiska fältet, men inte på ett konventio-
nellt sätt i betydelsen att studien tar sin utgångspunkt i ett formellt politiskt 
beslut. Istället för den traditionella policyvetenskapens beslutsorienterade 
perspektiv, kan jag sägas arbeta utifrån ett problemformuleringsorienterat 
perspektiv. Jag utgår därigenom ifrån en bredare definition av policybegrep-
pet där detta begrepp även inräknar det meningskonstruerande, och de even-
tuella strider kring meningskonstruerandet, som ligger till grund för hur frå-
gan behandlas i den beslutande församlingen och i implementeringsfasen. 
Meningsskapandeprocesser är alltså inget som ligger bortom eller utanför 
beslutsfattande, utan istället något som finns inbyggt inom policyprocesser 
och följaktligen något som man måste studera om man ska förstå policyska-
pande. Dessa processer ligger till grund för den mer konkreta typen av be-
slutsfattande och är därmed centrala i studiet av policyprocesser.30 

Ett förändrat studieobjekt  
Om vi strävar efter att undersöka och ifrågasätta de gränser och konturer 
som politiska frågor ges, kan vi inte begränsa oss till det som sker i den insti-

                                                      
30 Avhandlingens fokus på meningsskapandeprocesser innebär dock inte att detta är en pro-
cessorienterad studie i konventionell bemärkelse. Jag avser alltså inte att undersöka hur den 
mening som knyts till jämställdheten eventuellt förändras över tid, och hur denna förändring 
då sker. Snarare ska betoningen på processer förstås utifrån de poststrukturalistiska utgångs-
punkterna, där ”hela det sociala fältet uppfattas som en väv av betydelsebildningsprocesser” 
(Winther Jörgensen & Phillips 2000: 32). All typ av text och tal förstås därmed som inslag 
eller komponenter i processer där kamp kring betydelse utspelas eller sker. De meningsska-
pandeprocesser som studeras består alltså av den förhandling som sker inom varje sfär kring 
hur jämställdhet ska förstå och begripliggöras. Denna avhandling sätter därmed skapelsepro-
cesserna eller betydelseproduktionen kring jämställdhetspolitikens mening i centrum. An-
vändningen av just process-termen önskar också signalera att detta meningsskapande ses som 
ständigt pågående. Varje ny artikulering kan potentiellt sett innebära en glidning i betydelse 
och därmed är betydelsen aldrig fastslagen utan befinner sig i en ständig tillblivelseprocess. 
Sociala fenomen är aldrig färdiga eller totala utifrån dessa utgångspunkter. 
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tutionaliserade politiken och stirra oss blinda på de formella beslut som pre-
senteras där. Ett policyfokus kan alltså inte avgränsas till att enbart fokusera 
formella beslut och officiella beslutsdokument. För att blottlägga olika frå-
gors problematiseringar bör man snarare fokusera på hela den meningsram 
som kringgärdar en politisk fråga, och denna kan komma till uttryck på fler 
ställen än enbart i konkreta beslut (Taylor 1997: 15). Betydelsefulla aspekter 
av policyskapandet sker därmed såväl innan som efter tillkomsten av de 
formella policybesluten (Taylor 1997: 35). 

Dessa insikter har fått en rad forskare att peka på behovet av att utvidga 
definitionen av policy. Policy ses utifrån ett sådant perspektiv som den håll-
ning eller inställning som en rad framtida beslut kommer att fattas utifrån 
(Friend, Power & Yewlett 1974: 40). Snarare än formella beslut är policy här 
alltså ”en rad utgångspunkter, slutsatser och förkastande av alternativa före-
ställningar som tillsammans utgör en konstruerad verklighet kring ett speci-
fikt fenomen” (Rosenau 1993: 3) (min översättning). Fördelen med dessa 
definitioner är att de understryker betydelsen av diskurs, men samtidigt anser 
jag att dessa utvidgade definitioner riskerar att lösa upp gränsen mellan poli-
cy och diskurs. Även om jag anser att dessa två är sammanvävda, i bemär-
kelsen att policy bör ses som ett utslag eller en effekt av diskurs, så anser jag 
samtidigt att det finns analytiska vinster med att upprätthålla en åtskillnad 
mellan dessa begrepp.  

Snarare än att utvidga själva definitionen av policy, vill jag därför utvidga 
analysen av policy och i studiet av policies (här definierat som politiska be-
slut, riktlinjer och reformer) även innefatta fokus på meningsskapande.31 
Detta betyder i förlängningen att man förutom formella beslutsdokument 
även bör inkludera en bred uppsättning angränsande dokument av skiftande 
karaktär, för att därigenom få en mer mångfacetterad bild av hur de omkring-
liggande diskurserna ser ut (jmf Bacchi 2009a: 20). 
 

En öppning mot fler och andra aktörer 
Utifrån diskussionen ovan kan man alltså konstatera att studiet av policies 
inte kan avgränsas till att enbart fokusera formella beslut och officiella be-
slutsdokument. På liknande sätt måste även icke-statliga aktörer ses som 
medskapare av politiska reformer, riktlinjer och offentligt beslutsfattande 
(Bacchi 2009a: 20; Rochefort & Cobb 1994: 4).32 Därmed bör man överge 

                                                      
31 Behovet av att upprätthålla en skiljelinje mellan policy och diskurs kan även kopplas till 
Ball (1994) och Olssen et al (2004) som pekar på vikten av distinktionen mellan policy som 
text och policy som diskurs. 
32 Dessutom måste man vara medveten om att avgränsningen mellan stat och icke-stat inte 
heller är helt enkel att göra. Det finns tydliga kopplingar mellan olika sfärer och idag ser man 
ofta en sammanvävning av stat, civilt samhälle och den privata sektorn: ”the state is a com-
plex beast (…) the state is not a single entity and policies often have to run the gauntlet of the 
different agendas, interest and expectations of different departments or even units within 
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eller vidga de traditionella definitionernas tydliga fokusering på just statliga 
aktörers betydelse inom policyskapande och politiskt beslutsfattande,33 och 
istället lyfta fram mångfalden av involverade aktörer inom policyskapande: 
 

problem solving involves many actors in different juris-
dictions. These actors might be politicans and bureau-
crats; they might also be corporations, transnational or-
ganizations, lobby groups, social movements, and citi-
zens (Dryzek 2006: 200). 

 
Betydelsen av icke-statliga aktörer har bl.a. understrukits av de teoretiker 
som lyft fram vikten av ”network governance” (Moran, Rein & Goodin 
2006: 12; Hajer & Wagenaar 2003). Ifrån denna typ av teori har man pekat 
på en ökad sammanvävning mellan olika sfärer (statliga-, civila-, ekonomis-
ka-), och på att detta har lett till en rad nya samarbets- och interaktionsfor-
mer vilket gjort statens gränser vagare. Även om staten är en central aktör i 
policyskapandet, utgör staten alltså samtidigt endast en av flera relevanta 
aktörer i förhållande till produktionen och administrationen av sociala för-
hållanden och relationer. Gottweis hävdar därför att man måste konceptual-
isera policyskapande som något som sker: ”at the intersection between 
forces and institutions deemed ’political’ and those apparatuses that shape 
and manage individual conduct in relations to norms and objectives but are 
deemed ’nonpolitical’” (Gottweis 1998: 27). I linje med en sådan utgångs-
punkt kommer jag i denna avhandling att studera problemformuleringspro-
cesser hos aktörer med en skiftande relation till staten. Utifrån det ovanstå-
ende citatets uppräkning av relevanta policyaktörer kommer såväl en social 
rörelse, som en lobbyorganisation och en del av den statliga förvaltningen att 
studeras i de olika fallstudierna.  
 

Att genomföra policystudier utifrån dessa förändrade 
utgångspunkter 
Utifrån kapitlets övergripande tankar om diskursers påverkan på de sätt som 
vi uppfattar och behandlar konkreta situationer och avvägningar, bör studiet 
av policy i större utsträckning handla om att kartlägga det synsätt som utgör 
den grundläggande rationaliteten inom en sfär och hur denna tar sig uttryck i 

                                                                                                                             
departments. Further (…) the state has a complicated relationship with the private sector and 
(…) an equally complicated relationship with civil society. Policies are therefore often shaped 
by these interactions between the state, the economy and civil society” (Taylor 1997: 16). 
33 Se exempelvis de tidigare redovisade citaten kring traditionella definitioner av policy: 
“what governments do, why they do it, and what difference it makes” (Dye 1976: 1) och: 
”how, why and to what effect governments pursue particular courses of action and to what 
effect governments pursue particular courses of action and inaction” (Heidenheimer, Heclo & 
Adams 1990: 3) (mina kursiveringar).  
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specifika policykategorier och policyförslag (Hajer & Laws 2006: 261). Ut-
ifrån denna tradition handlar policystudiet således om att utforska vilken 
mening som tillskrivs olika frågor eller policies och att belysa hur denna 
specifika mening samverkar med omkringliggande meningssjok, samt vilka 
effekter som denna mening tenderar att generera: 
 

In the wake of the linguistic turn, the first task of any 
piece of policy analysis is the explication of the mean-
ings that are or were present in any particular policy set-
ting. The task is primary because these meanings condi-
tion problem definition, which in turn determines (for 
example) the kind of data or evidence that is relevant. 
Often key meanings are submerged or taken for granted, 
and tracing their origins, interconnections with other 
meanings, and consequences can be quite demanding 
(Dryzek 2006: 194). 

 
I förhållande till dessa utgångspunkter ämnar policystudien studera den ord-
nande eller bestämmande funktion som specifika diskurser kan sägas ha i 
förhållande till specifika policysfärer och policyprocesser. Av vikt i en sådan 
analys blir att visa på vilka diskursiva positioner som olika aktörer utgår och 
talar ifrån, samt vilka institutioner och processer som distribuerar och beva-
rar dessa utgångspunkter (Fischer 2003a: 76). Syftet är alltså att blottlägga 
ett mönster eller en diskursivt strukturerad verklighet och relatera denna till 
de policyrelevanta praktikerna (Hajer & Laws 2006: 261). En central del av 
policyanalysen blir följaktligen att skaffa sig insyn i hur en specifik diskurs 
strukturerar den verklighet som policyaktörerna befinner sig i. Detta görs 
bl.a. genom att identifiera de bestämmande utsagorna hos de huvudsakliga 
positionerna, klargöra hur specifika diskurser påverkar varandra eller förhål-
ler sig till varandra, peka på hur dominerande uppfattningar upprätthålls 
samt undersöka vilka konkurrerande uppfattningar som existerar (Fischer 
2003a: 91).  

Dock, som underströks ovan i citatet av Dryzek, så är detta en “krävande” 
uppgift. Mening är underliggande, förgivettagen, invävd i komplexa mönster 
och följaktligen svårt att blottlägga. Dessa svårigheter till trots, är poststruk-
turalistiskt inspirerade policyteoretiker generellt sett fåordiga när det gäller 
diskussioner om hur man kan nå de bestämmande diskurserna. De talrika 
metod- och metodologiorienterade diskussioner som förekommit inom fältet, 
har till allra största del bestått av en övergripande diskussion om fördelar och 
nackdelar hos positivistiska respektive postpositivistiska perspektiv. Till 
förmån för det senare kritiseras en rad positivistiska grundantaganden och 
man argumenterar för behovet av en post-empiricistisk och kontextuell an-
sats som erkänner betydelsen av inneboende värden för att bättre kunna för-
stå både hur policy skapas och policyforskarnas egna förehavanden (Fischer 
2003b: 209; jmf även Fischer 1998; DeLeon 1998). 
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När det däremot gäller mer konkreta frågor om hur denna post-
positivistiska analys ska genomföras, har fältet inte presenterat några utförli-
ga svar. Vanligtvis stannar diskussionen vid ett konstaterande av att det är 
diskurs som bör studeras (Fischer 1998, 2003a, 2003b: 217; Hajer & Laws 
2006: 260), alternativt skisseras möjliga metodologiska ansatser utan inspira-
tion från, eller dialog med, den utveckling som skett inom de diskursanaly-
tiska traditionerna (Hajer 1995, 2003a; Gottweis 2003).34 I förhållande till 
denna brist anser jag att det föreligger ett behov av fördjupade diskussioner 
om metod och ett närmare samarbete med diskursanalytiska forskare (jmf 
Gottweis 2003: 247). Ett steg i denna riktning är den metodologiska ansats 
som policyforskaren Carol Lee Bacchi utarbetat för att finna och kartlägga 
den inneboende mening som de poststrukturalistiska ansatserna betonar.  
 

Bacchi – Problematiseringar och problemrepresentationer  
Den feministiska policyforskaren Carol Lee Bacchi (1999, 2009a) har ge-
nom utvecklandet av den metodologiska ansatsen ”What’s the problem (re-
presented to be)?” (WPR-ansatsen), utarbetat ett sätt att empiriskt studera 
mening och diskursiva inramningar.35 Ansatsen kan därmed läsas som ett sätt 
att analysera vad som sker när diskurser, i enlighet med Foucaults utgångs-
punkt, skapar de objekt som de talar om (Foucault 1972/2002: 49). Denna 
ansats utgår ifrån ett grundläggande socialkonstruktionistiskt synsätt på soci-
ala problem och det är i denna ansats alltså inte ”sociala problem” som såda-
na som är intressanta och bör fokuseras, utan det sätt som dessa fenomen 
problematiseras på.36 Man har därmed helt övergivit den traditionella poli-
cyvetenskapens fokus på att lösa sociala problem, till förmån för en analys 
av den diskursiva inramningen (Bacchi 1999: 3).37 
                                                      
34 I Hajers studie (1995) av förskjutningar i Storbritanniens och Nederländernas miljödiskur-
ser, använder Hajer sig exempelvis i stor utsträckning av Foucault övergripande ramverk. 
Visserligen strävar Hajer efter att även utveckla analytiska begrepp på mellan-nivå (exempel-
vis ”story-lines”), men detta arbete tar ingen eller liten utgångspunkt i den metodutveckling 
som skett inom diskursanalytiska traditioner. Någon som dock tvärtemot ovanstående reso-
nemang lagt ner betydande ansträngningar på att utveckla metodmässiga ingångar till en 
tolkande policiestudie är Dvora Yanow (Yanow 1996, 2000, 2003). Yanows ansats är dock 
inte diskursorienterad utan tar utgångspunkt i hermeneutiska ansatser (jmf Yanow 2003). 
35 Andra studier som inspirerats av denna metodologiska ansats är exempelvis Freidenvall 
(2006), Lindholm (2008), Rönnberg (2007) och Rönnblom (2002). 
36 Liksom tidigare diskuterats, betyder inte detta att man utifrån denna ansats förnekar att det 
existerar problematiska förhållanden i den sociala världen, men man hävdar att vi endast kan 
tala om, och förstå, dessa förhållanden utifrån det sätt som de representeras på: ”A What´s the 
problem? Approach accept that there are numerous troubling conditions, but states that we 
cannot talk about them outside of their representations, and their representation hence become 
what is important – because of the shape they give to the problem, and because of what they 
imply about what should be done or should not be done” (Bacchi 1999: 9). 
37 Detta avsteg ifrån en problemlösaransats motiveras enligt Bacchi bl.a. av behovet av att 
problematisera problemlösaransatsens grundläggande konservativa och maktblinda utgångs-
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Detta synsätt följer därmed Foucaults (1982/84) betoning på problemati-
seringar (problematiques), och utgår ifrån att alla policyförslag grundas på 
en underliggande problematisering eller problemrepresentation. Problemre-
presentationer ses vidare som ett utslag av de diskurser som människan och 
språket innesluts av och genom att fokusera på problemrepresentationerna 
anses man kunna analysera diskursiva inramningar och det som annars tas 
för givet (Bacchi 1999: 2). Genom att fokusera på problematiseringar och 
representationer av vad det är som är problematiskt eller i behov av reforme-
ring, kan man därmed blottlägga de underliggande föreställningarna kring 
fenomenet i fråga och därmed nå den svårfångade mening som den diskursi-
va policyanalysen är intresserad av.38 

Utifrån att problemrepresentationerna också kan ses som diagnoser av fö-
religgande problem, pekar dessa representationer också ut lösningar till des-
sa problem (jmf Fischer & Forester 1993: 6).39 En central aspekt av denna 
ansats är därmed att tydliggöra kedjan mellan problemrepresentation, före-
slagna reformer och de effekter som dessa lösningar kan generera. Även om 
man i denna ansats har ett fokus på språk, så är det alltså ett fokus på hur 
språk är sammanvävt med handling och ett fokus på hur diskurser materiali-
seras. På detta sätt tydliggör ansatsen också att det inte finns någon skiljelin-
je mellan ord och handling utan att dessa två är beroende av varandra och 
intimt sammanvävda. I förhållande till policyskapande är det alltså inte nöd-
vändigtvis så att “[A]ctions speak louder than words”, utan tvärtom kan ord i 
form av exempelvis problematiseringar och kategoriseringar få vidsträckta 
effekter (Rochefort & Cobb 1994: 27). Studiet av problemrepresentationer 
syftar därmed till att blottlägga den intima sammankopplingen mellan 
diskurs, språk och policies, samt påvisa de maktbemängda effekter som pro-
blemrepresentationer genererar. 

Genom att fokusera på just effekterna undviker Bacchi också några av de 
traditionella invändningarna mot diskursanalytiska inriktningar, såsom frå-
gor om idealism och relativism (se exempelvis Hartsock 1990 i Fawcett & 
Featherstone 2000: 7). Ett diskursfokus i denna tappning är alltså varken ett 
hänfallande åt en idealistisk världsbild där de materiella konsekvenserna 
negligeras, eller en kapitulation inför möjligheten att diskutera olika pro-
blemrepresentationer i normativa termer. Även om man inte anser att man 
kan hitta den slutgiltigt bästa lösningen, vilken är optimal för alla, kan man 

                                                                                                                             
punkt (Bacchi 2009: xvi). Problemlösarnsatsen utgår ifrån Bacchis synsätt ifrån den underlig-
gande premissen om ett fåtal lösbara problem, vilket implicerar tankar om en generellt sett 
fungerande värld (Deleuze 1994: 158 i Bacchi 2009: xvi).  
38 En mer utförlig diskussion om ansatsens analysverktyg och tillämpningssätt följer i metod-
kapitlet. 
39 Bacchi föreslår i genomgången av sin WPR-ansats (1999, 2009a) att man bör sätta termer 
som problem och lösningar inom citationstecken för att understryka att dessa inte är objektiva 
eller slutgiltiga. Att jag inte ser problem och lösningar som fasta eller naturliga följer dock 
tydligt av avhandlingens socialkonstruktionistiska utgångspunkt och jag kommer därför inte 
att löpande understryka detta genom användandet av citationstecken. För utförligare diskus-
sion om avhandlingens vetenskapsteoretiska utgångspunkter, se följande kapitel. 
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genom att fokusera på de effekter som respektive problemrepresentation 
genererar jämföra dessa och hitta de representationer som är mer inklude-
rande och mindre exkluderande av redan utsatta grupper (Bacchi 2009; jmf 
Carbin 2010).  

Genom att studera dessa frågor om problemrepresentationer erbjuds vi 
alltså sammanfattningsvis dels ett sätt att studera meningsskapande i policy-
processer, dels ett sätt att studera diskursiv maktutövning. Tillsammans tyd-
liggörs därmed att poststrukturalistiska utgångspunkter inte enbart består av 
komplexa och svårtillgängliga texter och abstrakt filosoferande (jmf hooks i 
Henwood, Griffin & Phoenix 1998: 3), utan dessa utgångspunkter ger även 
vägledning för empiriska analyser och erbjuder praktiska exempel på hur 
diskursiv maktutövning sker i politiska processer och beslutsfattande.40 Som 
vi kommer att se i nästa kapitel, anser jag dock att den metodmässiga in-
gången till den poststrukturalistiska policystudien kan gynnas av en än mer 
utvecklad och explicit dialog med den diskursanalytiska traditionen och att 
en sådan dialog därmed ytterligare kan förstärka möjligheterna att studera 
meningsskapande inom policyprocesser. 
 
 

                                                      
40 Förutom att Bacchis ansats kan hjälpa oss att finna de eftersökta diskurserna inom olika 
policyfält, anser jag även att det fyller ett självändamål att sammanföra Bacchi och andra 
feministiska policyteoretiker (exempelvis Emanuela Lombardo, Maria Bustelo och Mieke 
Verloo) med mer traditionellt statsvetenskapligt orienterade policyteoretiker (exempelvis 
Frank Fischer, Herbert Gottweis och Maarten Hajer). Dessa två grupperingar tycks i förhål-
landevis liten utsträckning hämta inspiration hos varandra, även om deras forskningsprojekt 
och utgångspunkter många gånger sammanfaller. Förhoppningsvis kan avhandlingens analy-
ser påvisa dessa gemensamma drag samt illustrera det fruktbara i en analys som hämtar inspi-
ration hos båda dessa grupperingar. 
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Kapitel 3. Metodologi, metod, analysverktyg 
och material  

I detta kapitel kommer jag inledningsvis att diskutera avhandlingens grund-
läggande vetenskapsfilosofiska utgångspunkter; vilka dessa är, hur de förhål-
ler sig till varandra samt vad de får för betydelse för avhandlingsprojektet i 
stort. Vidare kommer jag att diskutera de diskursanalytiskt inspirerade meto-
der som jag använder mig av samt de konkreta analysverktyg som dessa 
metoder erbjuder. I nästa del av kapitlet diskuteras de tre empiriska fallen 
och mitt empiriska material. Jag redogör bl.a. för hur fallen valts ut, vad de 
är tänkta att representera och vilka eventuella invändningar som kan riktas 
mot detta urval.  
 

Poststrukturalism och feminism 
Generellt kan man säga att avhandlingen har två övergripande teoretiska 
ingångar: poststrukturalism (som redan aktualiserats i det policyteoretiska 
teorikapitlet) och feministisk teoribildning. I det kommande avsnittet kom-
mer jag att kort diskutera vad dessa ingångar innebär, hur de förhåller sig till 
varandra och vilka aspekter av dessa ingångar som lämnat spår eller avtryck 
i denna studie.  
 

En poststrukturalistisk forskningsansats 
En poststrukturalistisk forskningsansats brukar vanligtvis definieras i termer 
av en rad vetenskapsteoretiska utgångspunkter.41 Detta innebär bl.a. en anti-
essentialistisk ontologi och en anti-foundationalistisk epistemologi. I tur och 
ordning innebär detta att det inte kan anses existera någon fast essens eller 
kärna som ger eller upprätthåller någon beständig karaktär hos fenomen, 
samt att vi inte heller kan nå någon genuin eller sann kunskap om dessa ting 

                                                      
41 För diskussion om varför beteckningen poststrukturalism är att föredra framför beteckning-
en postmodernism, se Butler 1995. Butler ifrågasätter i denna text huruvida det verkligen kan 
sägas existera en filosofisk inriktning som kan benämnas just postmodernism, och om denna 
benämning inte snarare döljer ett flertal konfliktfyllda projekt. 
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utan är utelämnade till de sociala representationer som existerar kring dessa 
(se exempelvis genomgång i Torfing 2004: 13).  

Dessa utgångspunkter är självklart betydelsefulla, men snarare än att i de-
talj redogöra för dessa i sig, önskar jag här diskutera vilka forskningsfrågor 
som följer av dessa utgångspunkter och vilken typ av forskning som detta 
perspektiv därmed intresserar sig för. Utifrån utgångspunkten om avsaknad 
av en objektiv position från vilken man kan nå sanningen om världen, kom-
mer forskningsfokus att ligga på hur vår sociala värld laddas med mening, 
snarare än att nå kunskap om hur denna värld ”egentligen är”. Den poststruk-
turalistiska diskursteoretikern Jacob Torfing formulerar det som att: 
”[D]iscourse theory focuses neither on observable facts nor on deep mean-
ings, but on the historical formation of the discursive conditions of social 
being” (Torfing 2004: 10). Med Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes ord 
handlar denna typ forskning därmed om att visa hur vår värld är en i grunden 
social konstruktion:  
 

Discourse theory is not just a simple theoretical or episte-
mological approach; it implies, by asserting the radical his-
toricity of being and therefore the purely human nature of 
truth, the commitment to show the world for what it is: an 
entirely social construction of human beings which is not 
grounded on any metaphysical ’necessity’ external to it - 
neither God, nor ’essential forms’, nor the ‘necessary laws 
of history’ (Laclau & Mouffe 1987: 106). 

  
Utifrån en sådan avsaknad av ”metafysiska nödvändigheter” följer också att 
politik och politiska processer placeras i förgrunden i förhållande till den 
samhälleliga kunskapsproduktionen (Gil 1998: 39).  Olika representationer 
eller framställningar existerar alltså inte till följd av någon nödvändighet, 
utan som ett utslag av maktbemängda sociala förhandlingar. I enlighet med 
Winther Jörgensens och Philips beskrivning av hur ”politiken har företräde” 
(Winther Jörgensen & Philips 2000: 41), så är det alltså via politiska proces-
ser som fenomen och subjekt anses konstruerade, upprätthållna och utmana-
de.  En poststrukturalistisk forskningsansats syftar därmed till att sätta dessa 
politiska processer och förhandlingar i centrum, och studera hur vissa kon-
struktioner, föreställningar och praktiker upprätthålls, försvaras och institu-
tionaliseras genom dessa. 

Till följd av ett fokus på dessa förhandlingar, kan man vidare även dekon-
struera förgivettagna uppfattningar och möjliggöra en kritisk undersökning 
av hur vissa betydelser eller framställningar skapas och upprätthålls till följd 
av en rad utestängande praktiker (Butler 1992: xiv). Genom att undersöka 
vad som i olika diskurser framställs som sanningar och undersöka hur detta 
”sanna” eller ”naturliga” etableras (Potter & Wetherell 1992: 67), kan man 
påvisa den konstruerade karaktären hos olika fenomen samtidigt som konse-
kvenserna av denna förgiventagenhet kan sättas under lupp. I linje med en 
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sådan utgångspunkt pekar Butler på vikten av att gå bortom diskussioner om 
huruvida olika ting kan sägas besitta fasta grunder eller ej, till förmån för att 
undersöka vad föreställningar om fenomenens fasta grunder bemyndigar 
eller auktoriserar och vad de samtidigt utestänger (Butler 1995: 39). Detta 
angreppssätt kan därmed sammanfattas som ett fokus på den formerande och  
exkluderande kraften hos diskurs och diskurser (Butler 1992: xiii), och 
forskningfokus riktas därmed på såväl etablerande och utestängande prakti-
ker, som på det som till följd av dessa praktiker utelämnas (Spivak 1990: 18 
i Rossiter 2000: 26). 

Därmed kan man konstatera att jag inte avser att studera huruvida det är 
”de rätta” eller ”de sanna” problemformuleringarna som strukturerar upp 
jämställdhetsarbetet i de studerade fallen. Snarare är jag intresserad av de 
politiska processer av meningsskapande som är förbundna med reformarbe-
tet kring jämställdhet. På vilka sätt skapas och upprätthålls specifika betydel-
ser eller framställningar om relationer mellan könen genom den specifika 
mening som frågor om jämställdhet laddas med? Vad utelämnas i dessa 
framställningar och vad bemyndigar eller auktoriserar dessa representatio-
ner? 
 

Grundläggande feministiska utgångspunkter 
Eftersom jag vidare utgår ifrån ett feministiskt perspektiv, (och mer konkret 
en poststrukturalistisk feministisk utgångspunkt) anser jag att dessa problem-
formuleringsprocesser måste ses i förhållande till en strukturerande könsord-
ning, eller en övergripande hierarkisering mellan könen. Relationer mellan 
könen tolkas alltså här i termer av maktmässig asymmetri eller dominans, 
om än inte i form av ett fixerat mönster i förhållande till två stabila könska-
tegorier. Denna syn på könens och könsordningens ontologiska grund kan 
därmed sägas generera en skiljelinje mellan ett mer strukturalistiskt oriente-
rat synsätt och ett poststrukturalistiskt synsätt, vilket i sin tur tenderar att 
alstra en rad skiftande utgångspunkter.   

I förhållande till dessa skilda utgångspunkter kan man konstatera att post-
strukturalistisk feminism generellt sett har framkommit ur en önskan om ett 
större fokus på förändring och skillnad i studiet av kön och hierarki. Fokus 
på skillnad tar sig bl.a. uttryck i en betoning av olikheter inom grupperna 
”kvinnor” och ”män”, och ett understrykande av att dessa kategorier inte är 
enhetliga (jmf Butler 1990: 6; Connell 1996). Användningen av samman-
hållna och enhetliga kategorier utmanas därmed och vi uppmanas uppmärk-
samma skillnader inom könskategorierna samtidigt som vi manas till miss-
tänksamhet mot möjligheten att nå någon enhetlig kunskap om dessa kate-
gorier. Föreställningar om enhetliga grupper såsom ”kvinnor” och ”män” 
riskerar utifrån detta synsätt att tysta vissa röster och privilegiera vissa 
gruppspecifika erfarenheter.  
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Den poststrukturalistiska feministen Judith Butler har utifrån farhågor om 
tystade röster understrukit hur universella anspråk om en homogen kvinno-
identitet riskerar att generera exkluderande effekter för de kvinnor vars erfa-
renheter inte passar in i kategorin ”kvinna”, och hur dessa anspråk därmed 
tenderar att osynliggöra den bredd av erfarenheter som olika kvinnor besitter 
(Butler 1995: 50). I förhållande till betoningen på skillnader inom gruppen 
kvinnor i förhållande till exempelvis etnicitet, sexualitet och klass, har Butler 
även påpekat att alla kvinnor inte kan anses ha samma erfarenheter av mäns 
makt, samt att generella beskrivningar av gruppen kvinnors underordning 
under gruppen män också riskerar att reducera kvinnors olika erfarenheter av 
män och mäns makt (Butler 1995: 50). Utifrån detta perspektiv reduceras 
kvinnor till sårbara subjekt som uteslutande identifieras utifrån mäns våld, 
genom den intima kopplingen till underordning och offerpositioner (Brown 
1995: 77). Detta riskerar i sin tur också att befästa och reproducera endimen-
sionella och stereotypa föreställningar om kvinnors könsidentiteter (Seu 
1998: 135), samtidigt som kvinnors agerande och motstånd riskerar att osyn-
liggöras.  

Dessa invändningar betyder dock inte att man inte bör använda ordet 
kvinnor, utan snarare att detta ord inte bör knytas till en färdig identitet så-
som utsatt, eller förtryckt. Denna typ av frikoppling ses som en förutsättning 
för kvinnors möjlighet till handlingsutrymme enligt Butlers tanke. Frikopp-
lingen syftar därmed till att understryka att kvinnors utsatthet inte är naturlig 
eller nödvändig, samt att visa på att det finns möjligheter för kvinnor att 
agera i linje med andra föreställningar och identiteter. Butler understryker 
därmed hur dekonstruktion av kvinnors könsidentiteter har en politisk poten-
tial: 

 
To deconstruct the concept of matter or that of bodies is 
not to negate or refuse either term. To deconstruct these 
terms means, rather, to continue to use them, to repeat 
them, to repeat them subversively, and to displace them 
from the contexts in which they have been deployed as 
instruments of oppressive power (Butler 1995: 51). 

 
I linje med den poststrukturalistiska feministsiska betoningen på skillnad 
inom gruppen kvinnor har poststrukturalistiska maskulinitetsforskare på 
liknande sätt understrukit behovet av att bryta upp den enhetliga kategorin 
”män”. I enlighet därmed har man understrukit hur gruppen män varken kan 
sägas ha gemensamma intressen, erfarenheter eller relationer till den asym-
metriska maktordningen i förhållande till kön (Connell 1995). Som andra 
ting är de manliga subjekten tomma på någon för-diskursiv betydelse, och 
studier av maskuliniteter har specifikt pekat på hur mäns subjekt påverkas av 
en mängd olika variabler och samverkande och överlappande identiteter 
(Connell 1995). Mäns erfarenheter är därmed varierande snarare än enhetli-
ga, och lika lite som det finns en inneboende kvinnlig ståndpunkt, tycks det 
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finnas någon inneboende manlig sådan. Könade erfarenheter bör därmed ses 
som multipla och mångsidiga produkter av samverkande former av makt, 
och mäns erfarenheter tycks vara formade såväl av deras överordning i för-
hållande till kvinnor, som deras relation till andra maktrelationer såsom etni-
citet och klass samt olika maskulinitetsformer. Även om män som grupp är 
överordnad gruppen kvinnor, finns det därmed inom gruppen män olika 
maskulinitetsformer, varav vissa är underordnade. Enligt hooks kan denna 
typ av differentiering inom gruppen män exempelvis visa på icke-vita mäns 
upplevelser av diskriminering, vilken annars tenderar att osynliggöras under 
den enhetliga kategorin ”män” (hooks 1998, 2000). 

Den poststrukturalistiskt inspirerade fokuseringen på förändring och 
skillnad återkommer även i diskussioner kring hur man kan förstå den rå-
dande könsordningens karaktär, genomslag och beständighet. Ifrån en post-
strukturalistisk feministisk position önskar man t.ex. peka på att en sexistisk 
maktordning inte påverkar alla kvinnor på samma sätt och i lika hög grad, 
och att denna maktordning inte är immun mot historisk förändring och skilda 
kontexter. ”Patriarkatet” är därmed inte en given förklaring till underordning 
i alla sammanhang, och patriarkatet anses inte heller ha en fast grund i onto-
logisk bemärkelse. Det finns därmed inte någon essentiell lagbundenhet i 
mäns överordning, och de dominansförhållanden som existerar mellan kvin-
nor och män uppfattas inte heller som varken universella eller som fasta och 
beständiga.  

Detta medför även att det kan anses existera pågående förhandlingar kring 
såväl könsidentiteter som könskategoriernas inbördes maktrelationer. Det 
anses därmed finnas flexibilitet och visst handlingsutrymme i förhållande till 
den rådande könsordningen. Även om denna strukturerar vår tillvaro finns 
det utrymme för att motarbeta och omförhandla de positioner och hand-
lingsmöjligheter som rådande könsmönster tillhandahåller (Wetherell & 
Edley 1998). Sara Willott beskriver detta som att det poststrukturalistiska 
ramverket kan erbjuda oss en möjlighet att hantera den inneboende rörighe-
ten och nyckfullheten i de rådande maktrelationerna (Willott 1998: 187). 

Sammanfattningsvis finns alltså inga fasta könskategorier och ingen fast 
könsstruktur utifrån ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv, men det 
utesluter inte att vi kan tala om makt och maktbemängda könsrelationer. Det 
poststrukturalistiska perspektivet har alltså en ”mjukare” syn på denna ord-
nings beskaffenhet, men detta får alltså inte förväxlas med en maktblind syn. 
Brown har t.ex. beskrivit den undflyende karaktären hos den rådande kön-
sordningen som att: ”while gender identities may be diverse, fluid, and ulti-
mately impossible to generalize, particular modes of gender power may be 
named and traced with some precision at a relatively general level” (Brown 
1995: 166f). Att hävda att dessa ordningar inte är beständiga och oföränder-
liga bortom tid och rum är alltså inte synonymt med att hävda att maktord-
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ningar inte finns. Maktdimensionen är inte upplöst utifrån ett ifrågasättande 
av maktordningens ontologiska status.42  

Trots att makt utifrån detta perspektiv alltså ses som spridd mellan ett 
flertal maktcentra, (snarare än centrerad till vissa på förhand identifierbara 
platser eller grupper) samtidigt som det inte finns klara och entydiga kausala 
pilar, så finns det alltså dominansförhållanden och maktordningar som gör 
att vissa grupper har mer makt än andra.43 Även om det inte finns en ”struk-
tur” som kausalt anses styra beteende m.m., så kan det tänkas finnas en viss 
logik, i termer av ett återkommande mönster eller grammatik (Glynos & 
Howarth 2007: 135 ff.). Att (köns)makt ses som spridd, betyder inte heller 
att denna makt skulle vara mindre påtaglig. Snarare kan betoningen på sprid-
ning ses som ett understrykande av (köns)maktens genomtränglighet eller 
”överalltskap” (se Bartky 1990 i Lukes 2005: 99). Genom att understryka 
hur det sker en ständig transformering relativiserar man därmed inte makten 
utan understryker dess betydelse. Ett mer relationellt maktbegrepp, där det 
inte finns på förhand givna ontologiskt fasta maktstrukturer, betyder alltså 
inte att det inte kan finns någon riktning hos makten eller att makten inte kan 
vara systematiskt snedfördelad (Brown 1995: 166).  

Inte heller implicerar det poststrukturalistiska perspektivets syn på makt-
ordningar nödvändigtvis ett relativiserande av den negativa påverkan som de 
rådande dominansförhållandena innebär för dem som drabbas av dessa. Ut-
ifrån utgångspunkten om att det inte finns några objektiva missförhållanden 
att avtäcka har de poststrukturalistiska perspektiven anklagats för relativism 
och nihilism (Hartsock 1990). Men förnekandet av en objektiv grund hos 
maktordningar betyder inte att man ger upp möjligheten till social kritik eller 
politiska interventioner. Oavsett ontologisk status blir det absolut centralt att 
titta på hur olika maktordningar drabbar specifika grupper eller individer och 
på vilket sätt utfallet av vissa diskurser samspelar med eller utmanar mönster 
av makt och dominans (Potter & Wetherell 1992: 68, jmf Bacchi 1999, 
2009a). En explicit feministisk agenda kan därmed bli ett sätt att hantera 
invändningar om relativism mot poststrukturalistiskt inspirerade forsknings-
projekt och sammankopplingen med ett feministiskt politiskt projekt kan 
därmed generera den måttstock som man kan diskutera normativa implika-
tioner mot. Även om ”de stora berättelserna” förkastats och tron på den full-
ständiga emancipationen övergivits, betyder detta alltså inte att man gett upp 
ambitionen att belysa dominansförhållanden. Däremot betyder det att de svar 
på hur mer inkluderande maktrelationer mellan könen kan se ut ses som kon-
textbundna och provisoriska: 
 

                                                      
42 Se t.ex. Walby (1992) för kritik av poststrukturalismens analys av könsmakt och maktord-
ningar. 
43 Se exempelvis Foucaults tal om hur lokala makter via ”successiva sammanlänkningar” kan 
infogas i en ”samlad strategi” (Foucault 1976/2002: 109).  
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having rejected the arguments that there are a priori 
sources of truth, I do not have to accept that there are no 
truths. However, the way of accomplishing, say, equality 
is not universal or unchanging, and in any one socio-
historical context various discourses could be employed 
to accomplish this aim (Willott1998: 186). 

 
Utifrån detta fokus på synliggöranden av maktbemängda praktiker som kan 
anses ha frigörande konsekvenser lokalt i tid och rum (Lenz Taguchi 2004: 
55), följer avhandlingen Nancy Frasers uppmaning om behovet av en post-
modern feminism som vidhåller möjligheten till en kritisk eller ifrågasättan-
de emanicipatorisk kraft (Fraser 1995: 62; se även Glynos & Howarth 
2007). I studiet av de empiriska fallen kommer det följaktligen att bli cent-
ralt att undersöka reproduktion och transformation av hegemoniska köns-
ordningar och könspraktiker (jmf Glynos & Howarth 2007: 5), och i förhål-
lande till de empiriska analyserna kommer fokus därmed att ligga på huruvi-
da olika problemkonstruktioner kan sägas samspela med en övergripande 
hierarkisering. Dessa analyser kommer att genomföras mot bakgrund av 
feministiskt teoretiserande kopplat till respektive sfär, och i förhållande till 
dessa sfärer kommer jag ibland även att visa på ställen i materialet där olika 
feministiska teorier kan tolka föreliggande situation på skilda sätt. De olika 
feministiska teoretiker som kommer att användas i de olika analyserna 
kommer att introduceras i förhållande till respektive fall (se Bacchi 1999, 
2009a för liknande tillvägagångssätt).  
 

Metoder för analys – Diskursanalys   
Utifrån mina ambitioner att studera meningsskapande inom policyprocesser 
och teorikapitlets diskussioner om hur detta kan göras (se kap 2), kan man 
utläsa att jag kommer att använda mig av diskursanalytiskt inspirerade ana-
lysmetoder. Dessa analysmetoder är generellt sett intresserade av att fokuse-
ra på processer av betydelsefixeringar, och eftersom avhandlingen syftar till 
att studera de problemformuleringsprocesser där ojämställdhetens betydelse 
förhandlas och tillfälligt fixeras, är detta en fruktbar ingång. Men som många 
har understrukit är det diskursanalytiska fältet idag bebott av en mängd olika 
inriktningar och ingångar (se exempelvis diskussion i Fairclough 1992: kap 
1; Edley 2001; Howarth 2000: 2), och avhandlingens metodmässiga ingång 
behöver därför preciseras ytterligare.  
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Att kombinera diskurspsykologi med en WPR-ansats 
De diskursanalytiskt inspirerade analysmetoder som kommer att användas i 
de empiriska analyserna bygger på en sammanvävning av den kritiska 
diskurspsykologin (Edley 2001; Wetherell 1998; Potter & Wetherell 1992), 
och Carol Bacchis ansats ”what’s the problem represented to be” (Bachi 
1999, 2009a), som delvis diskuterats i teoriavsnittet.44 Fördelen med att 
kombinera dessa två teoribildningar är att de delar en rad centrala utgångs-
punkter samtidigt som de kan komplettera varandra och förhoppningsvis 
undanröja vissa svagheter hos respektive inriktning. Utifrån inspiration från 
Foucault understryker båda inriktningarna att fenomen, händelser och identi-
teter alltid är diskursivt konstruerade och att vi snarare än att försöka komma 
bortom eller förbi dessa representationer, bör studera hur dessa representa-
tioner skapas, legitimeras och upprätthålls, samt vilka effekter dessa repre-
sentationer får och vilka maktordningar dessa effekter samspelar med.  

Detta fokus på diskursers materiella effekter, uttrycks hos diskurspsyko-
login i betoningen av hur text och tal är orienterade mot social handling (Pot-
ter & Wetherell 1992), och i samma anda understryker Bacchi att det sätt 
som vi uppfattar och representerar ett fenomen genererar konkreta effekter, 
eftersom det avgör vad vi anser att man bör vidta för åtgärder i förhållande 
till fenomenet i fråga (Bacchi 1999, 2009a). Båda ansatser tydliggör även att 
dessa effekter måste analyseras i förhållande till omgivande makt- och do-
minansförhållanden, samt att de diskursiva effekterna måste utvärderas i 
förhållande till huruvida framställningar bidrar till att legitimera och bevara 
rådande sociala mönster eller om dessa utmanas och destabiliseras. 

Enligt min åsikt kan dock Bacchis ambition att studera de problemrepre-
sentationer som ligger till grund för vissa reformer, underlättas med hjälp av 
de konkreta analysverktyg som diskurspsykologin tillhandahåller.45 Bacchis 
”what’s the problem” ansats erbjuder ett mycket fruktbart grundläggande 
                                                      
44 Se diskussion i Winther Jörgensen & Phillips 2000: 131 ff. angående möjligheten att kom-
binera olika diskursanalytiska ansatser. Generellt sett välkomnar författarna en kreativ an-
vändning av olika diskursanalytiska analysverktyg, så länge de kombinerade perspektiven 
utgår från samma epistemologiska utgångspunkter. I detta specifika fall anser jag att den 
vetenskapsteoretiska förenligheten är stor, men jag vill samtidigt understryka att denna fören-
ing alltså är min egen konstruktion, och att jag därför inte kan garantera att jag inte i viss mån 
”avviker” från respektive författares tankar. Bacchi har i vissa texter själv kopplar sin ansats 
till den diskurspsykologiska teoribildningen (2005, 2009b), men hon har även riktat viss kritik 
mot delar av den diskurspsykologiska forskningen. Detta gäller exempelvis betoningen på 
subjektens aktörskap, samt deras benägenhet att upprätthålla ett fokus på mentala processer 
snarare än diskursiva (diskussion vid seminarium på kursen ”The role of ideas, discourses and 
frames in welfare policies” Aalborg Universitet, 1-3 okt 2008). Se även Fairclough 1992: 25 
för kritik av ett alltför stort fokus på individers retoriska strategier. Denna potentiella konflikt 
blir dock mindre påtaglig då min diskurspsykologiska ingång snarare är hämtad från den 
foucauldianska än den samtalsanalytiska ingången till diskurspsykologi (se Winther Jörgensen 
och Phillips 2000: 112, för diskussion om två olika diskurspsykologiska inriktningar).  
45 Se Boréus (2009) för diskussion om eventuella analytiska svagheter i Bacchiinspirerade 
analyser. 
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tankesätt kring skapandet av politik och policy, och hon erbjuder även en rad 
analytiska frågeställningar som är vägledande i analyser av specifika pro-
blemrepresentationer. Dock saknar jag i Bacchis ansats ett sätt att finna över-
gripande mönster i det empiriska materialet, och det är i detta avseende som 
diskurspsykologin och dess fokus på tolkningsrepertoarer kan komplettera 
analysen. När man studerar ett större material finns det nämligen sällan en 
enhetlig mening, utan materialet uppvisar istället ofta en viss variation eller 
motsägelsefullhet. Därmed blir det också svårt att finna några entydiga eller 
enhetliga svar på de analysfrågor som Bacchi erbjuder om inte texten först 
bryts ner i mindre enheter. Bacchis analysfrågor kommer därmed att komma 
in i ett senare skede i min analys och appliceras på de olika och ofta motsä-
gelsefulla logiker som blottlagts i materialet med hjälp av tolkningsrepertoa-
rerna. 
 

Kritisk diskurspsykologi 
Bakgrunden till denna diskursanalytiska ansats är en ambition att kombinera 
en Foucaultinspirerad eller poststrukturalistisk diskursteoretisk ingång med 
de mer textnära analysmetoder som konversationsanalysen eller den etnogra-
fiska analysen erbjuder (Edley & Wetherel 2001; Wetherell & Edley 1998; 
Wetherell 1998; Potter & Wetherell 1992). Förhoppningen är att denna 
kombination ska råda bot på såväl konversationsanalysens benägenhet att 
”fastna i materialet”, som den Foucaultinspirerade analysens svaghet när det 
kommer till att göra empiriska analyser.  

När det gäller konversationsanalysens svaghet har kravet på närhet till det 
empiriska materialet tillsammans med motståndet mot teoretiska kopplingar 
och slutsatser som inte kan beläggas med explicita empiriska exempel, ute-
stängt möjligheten till att lyfta tolkningarna till en mer teoretisk nivå och 
därigenom också kunna peka på betydelsen av externa sociala faktorer. Ut-
ifrån dessa brister krävs därför ett steg bort från ett tekniskt fokus, vilket 
inom diskurspsykologin har kommit att innebära ett steg närmre den post-
strukturalistiska diskursanalysen. Utifrån detta teoretiska fält hämtar man 
bl.a. synen på att social interaktion måste förstås i relation till dess diskursi-
va kontext (Torfing 1999: 81), och inspirationen från detta fält öppnar gene-
rellt sett upp för ett fokus på omgivande maktordningar och diskursers kon-
stitutiva effekter. Genom denna kombination hoppas man därför samman-
fattningsvis kunna tydliggöra sammanhängande mönster utan att för den 
skull utestänga nyansskillnader och motsägelser på den empiriska nivån.  

Konkret betyder denna sammanvägning att man som forskare måste börja 
med en tämligen textnära analys innan mer diskursteoretiska överbyggnader 
kan appliceras på materialet. Genom att inledningsvis befinna sig nära mate-
rialet hoppas man undgå risken att göra alltför teoridrivna tolkningar, och 
därigenom missa eller utesluta variationer eller motsägelser i materialet. 
Därefter kan man föra in ett fokus på omgivande diskurser i analysen och på 
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så sätt få svar på varför ett specifikt uttalande finns på en särskild plats, samt 
vilken funktion uttalandet fyller i ett större sammanhang. Härigenom vill 
man minska på glappet mellan det övergripande teoretiska perspektivet och 
det konkreta texten eller talet, och göra empiriskt grundade analyser som 
samtidigt är tydligt teoretiskt inspirerade (Wetherell 1998). 

Denna sammanvävning får även konsekvenser för hur man uppfattar aktö-
rers manöverutrymme inom omgivande diskurser, eller förhållandet mellan 
subjekt och diskurs. Konversationsanalysens fokus på hur subjekt konstrue-
rar bilder av verkligheten för att bemöta konkurrerande versioner, tillsam-
mans med den poststrukturalistiska fokuseringen på subjektens situering 
inom diskurser, resulterar i en mellanposition som försöker skapa utrymme 
för både diskursiva fastlåsningar och det som kan ses som mer intentionella 
strategier (Edley 2001). Man vill öppna upp för möjligheten att studera loka-
la organiseringar av tal i relation till organiseringen av de omkringliggande 
meningsfälten:  
 

Thus, on the one hand, we try and study how talk is 
organized as social interaction in its immediate con-
text, the subject positions in play and the rhetorical and 
interactional consequences of this organization, focus-
ing on particpants’ orientations to clarify and identify 
these elements. On the other hand, we assume that talk 
… assumes regular patterns that reveal the shared 
sense-making resources of a sample or which may be 
specific to a site, institution or characteristic of a 
broader social context and historical period (Edley & 
Wetherell 2001: 441).  

 
Slutsatsen av denna sammanvägning är därmed att från den konversations-
analytiska traditionen hämtar man fokus på hur människors språkanvändning 
syftar till att uppnå specifika saker, samtidigt som man utifrån den poststruk-
turalistiska traditionen betonar att dessa språkspel sker inom diskurser som 
underbyggs av specifika maktrelationer (Wetherell & Edley 1999: 338). På 
detta sätt vill man betona att människor inte enbart är fastlåsta inom diskur-
ser, utan även till viss del använder de språkliga resurser som diskurser till-
handahåller på ett kreativt sätt, för att på så sätt skapa hybriddiskurser eller 
på annat sätt förändra betydelser och innebörder.  

Detta dubbla fokus på hur subjekt både utnyttjar och utnyttjas av existe-
rande diskursiva formationer, eller hur subjekt måste ses som både produ-
center och produkter av språket (Edley 2001: 223; Wetherell & Edley 1999: 
338), är betydelsefull i denna avhandling. Ingången öppnar bl.a. upp för 
möjligheten att tolka de erbjudna jämställdhetsrepresentationerna som ett 
svar i förhållande till konkurrerande alternativ. Den diskurspsykologiska 
ingången har understrukit hur en specifik lanserad version, om än högst im-
plicit, ofta är ett sätt att förhålla sig till konkurrerande alternativ (Potter & 
Wetherell 1992: 96). I linje med en sådan utgångspunkt kan de studerade 
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problemrepresentationerna ses som ett kompetent hanterande av de krav på 
jämställdhetsarbete som existerar i rådande samhällsdebatt. Samtidigt måste 
detta hanterande förhålla sig till såväl rådande föreställningar kring jäm-
ställdhet, som lokala situeringar och lokalt inlagrade diskurser. De erbjudna 
problemformuleringar kan följaktligen kopplas till andra diskursiva forma-
tioner inom organisationerna, och en central del i analyserna kommer därför 
att bestå i att undersöka hur den lokala kommunikationen samspelar med 
olika typer av omkringliggande diskurser samt hur dessa sätts samman på 
kreativa sätt.  

Avslutningsvis är det dock viktigt att understryka att denna utgångspunkt 
om en typ av kreativ språkanvändning skiljer sig från de intentionella an-
greppssätt som diskuterats i teoriavsnittet kring policyforskning. Utgångs-
punkten hos den kritiska diskurspsykologin är inte att individer enbart kan 
ses som fria att själv välja att paketera en fråga i en speciell form, utan det 
individuella utrymmet för språklig paketering måste relateras till den diskur-
siva inneslutningen. Man måste alltså ha fokus både på individers rationalitet 
och på diskursers makt. Denna typ av ”dubbla strategi” kan även diskuteras i 
förhållande till ambitionen att förena de angreppssätt som diskuterats i ter-
mer av ”discourse analysis” och ”analysis of discourse” (Bacchi 2005; jmf 
Burr 1995). Därmed ämnar avhandlingen hörsamma Bacchis uppmaning om 
att utgå ifrån det som hon benämner en ”dual-focus research agenda”. Detta 
implicerar att såväl diskursers konstitutiva effekter som individers medvetna 
användning av diskursivt tillhandahållna språkliga resurser understryks 
(Bacchi 2004: 143, 2005: 206, 2009b: 29).46  
 

Tolkningsrepertoarer som analysverktyg 
Utifrån konversationsanalysens betoning av hur aktörer ständigt är aktiva i 
formandet och begripliggörandet av den omgivande verkligheten, och en 
kritik av en ”tektonisk”47 användning av diskursbegreppet (Potter & Wethe-

                                                      
46 Även om Bacchi i senare arbeten kan sägas dela detta dubbla fokus på individers hand-
lingsutrymme och diskursers strukturerande effekter, så har hennes ansats generellt sett snara-
re fokuserat diskursers konstitutiva effekter och svårigheterna att ställa sig utanför dessa 
(Bacchi 1999: 45). Detta har dock snarare utgjort en skillnad i forskningsintresse, än en mot-
sättning i grundläggande utgångspunkter. Snarare än att tydligt propagera för en specifik 
användning av diskursbegreppet, har Bacchi understrukit behovet av att vara konsekvent i 
sina analytiska utgångspunkter och att inte använda sig av diskursbegreppet på ett selektivt 
sätt där diskurser funktion och räckvidd tycks följa olika logiker och regler vid olika situatio-
ner (Bacchi 2000). 
47 Begreppet är hämtat från geologin och syftar till att belysa vad författarna ser som en inne-
boende tendens hos vissa diskursteoretiker att förstå diskurser som kausala och oberoende 
agenter. Likt de geologiska plattor som jorden består av, anses diskurser som skaver mot 
varandra framkalla häftiga reaktioner helt utan subjektens påverkan (Potter & Wetherell 1992: 
90). 
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rell 1992: 90), introducerar diskurspsykologerna ”tolkningsrepertoarer” som 
sitt bärande analysverktyg.48 Avståndstagandet från det som beskrivs som 
”tektonisk” användning av diskursbegreppet innebär ett motstånd mot att 
analysera diskurser som abstrakta storheter som i sig själva kan framkalla 
vissa utfall (Wetherell 1998: 395).49 Tolkningsrepertoarer ses istället som 
fragmenterade och icke-monolitiska, och användningen av begreppet under-
stryker de situerade praktikerna vari en rad retoriska resurser finns tillgäng-
liga. Understödjande av specifika konstruktioner sker alltså inte av någon 
nödvändighet eller som ett resultat av diskurserna/repertoarerna själva, utan 
det är individer som använder sig av dessa diskurser/repertoarer vilket i sin 
tur aktualiserar olika meningsskapandeprocesser (Potter & Wetherell 1992: 
92). 

Tolkningsrepertoarbegreppet understryker också den flexibilitet som finns 
i användandet av dessa språkliga resurser. Denna flexibilitet har liknats vid 
de unika och individuella program som utövare av konståkning skapar ge-
nom att sätta ihop och använda redan existerande hopp och rörelser (Potter 
& Wetherell 1992: 92).50 Man vill på detta sätt understryka att det inte är 
givet hur den konkreta användningen av de tillhandahållna diskursiva resur-
serna kommer att se ut. Dessa kan sättas samman eller användas på olika och 
nyskapande sätt, varigenom också nya verklighetskonstruktioner kommer att 
skapas. Betydelser skapas därmed genom att vissa aktörer finns på vissa 
platser vid vissa tidpunkter och använder sig av specifika diskursiva resurser 
på ett särskilt sätt.  

Resultatet av dessa kreativa meningsskapandeprocesser blir en uppsätt-
ning tolkningsrepertoarer, vilka kan sägas utgöra den rationalitet eller den 
logik som organiserar den grundläggande förståelsen av ett fenomen eller en 
händelse, och denna logik kan sägas fungera som en fond utifrån vilken olika 
utsagor kan lanseras och uttolkas. Detta betyder att tolkningsrepertoarbe-
greppet avser något betydligt mindre och mer avgränsat än exempelvis ett 
foucauldianskt diskursbegrepp, som kan ses som något som organiserar hela 
institutioner, såsom vetenskapssamhället eller medicinvetenskapen (Edley 
2001: 202).51  
                                                      
48 Dorthe Staunäs har pekat på att detta begrepp har stora likheter med Hanne Haavinds 
(1987) begrepp ”tolkningsramar” (Staunäs 2004: 53). 
49 Avståndstagandet från synen på diskurser som abstrakta storheter gör också att man förstår 
tolkningsrepertoarer som ett uttalat analytiskt begrepp. Tolkningsrepertoarer ses alltså inte 
som objektiva objekt eller strukturer som blottläggs av mig, utan som analytiska konstruktio-
ner som fokuserar på avgränsade mönster i empirin. 
50 De existerande tolkningsrepertoarerna har också liknats vid böckerna i ett bibliotek. Här-
med vill man visa på att det existerar en bestämd uppsättning böcker, fast det sedan är upp till 
låntagaren vilka han/hon ska välja (Edley 2001). 
51 Denna empirinära och avgränsade användning som tolkningsrepertoarer kan anses utgöra, 
ligger även nära det sätt som Bacchi arbetar med sitt diskursbegrepp. I sina analyser utgår hon 
ifrån att diskurs är språk, begrepp och kategorier som används för att avgränsa en specifik 
fråga, fenomen eller händelse, och båda inriktningarna är alltså intresserade av hur avgränsade 
aspekter av den sociala verkligheten skapas.  
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Trots vissa skillnader i förhållande till andra poststrukturalistiska diskurs-
begrepp är den grundläggande logiken och funktionen hos dessa begrepp 
dock snarlik. Det handlar i båda fallen om att diskurser/repertoarer under-
bygger en specifik (av många möjliga) utformningar eller förståelser av ett 
fenomen eller en händelse. Genom att använda sig av vissa språkliga resur-
ser (exempelvis en specifik uppsättning termer, metaforer, argument och 
beskrivningar) skrivs vissa (synbart sammanhängande och helhetliga) logi-
ker eller meningar fram, samtidigt som det även skapas tillslutningar som 
utestänger alternativa förstålelser. Diskurser/repertoarer formar och konstru-
erar därmed fenomen eller händelser i en viss riktning.52 Staunäs har beskri-
vit detta som att man via dessa olika språkliga praktiker ”talar fram” tillva-
ron på specifika sätt (Staunäs 2004: 89). 

I den konkreta användningen av detta analysverktyg ligger fokus på att 
kartlägga dessa organiseringar av de språkliga resurserna som talar fram, 
snarare än att bara tala om tillvaron. Genom att uppmärksamma upprepning-
ar och mönster kring tal om ett fenomen eller en händelse, exempelvis att 
ord och beskrivningar sätts samman och återkommer på ett visst sätt, hoppas 
man kunna blottlägga de repertoarer som kan sägas utgöra det organiserande 
förnuftet. I förhållande till denna användning av de språkliga resurserna nöj-
de sig de tidiga definitionerna med att konstatera att tolkningsrepertoarerna 
kan ses som: ”a lexicon or register of terms and metaphors drawn upon to 
characterize and evaluate actions and events” (Potter & Wetherell 1987: 
138). Denna definition säger dock inte mycket om vad vi som forskare ska 
leta efter för att kunna ringa in dessa repertoarer. Lite mer vägledning får vi i 
senare texter, där repertoarerna definierar som: 
  

a recognizable routine of arguments, descriptions and 
evaluations distinguished by familiar clichés, common 
places, tropes and characterizations of actors and situa-
tions. Such repertoires become evident through repetition 
across a corpus (Edley & Wetherell 2001: 443).  

 
En liknande framställning erbjuder även Staunäs, som operationaliserar tolk-
ningsrepertoarer som en gruppering av begrepp, beskrivningar och sätt att 
tala om ett fenomen, som återkommer på ett bestämt stilistiskt eller gramma-
tiskt sätt och som får vissa effekter (Staunäs 2004: 88f.). Trots denna skärp-
ning kan det dock fortfarande vara oklart hur dessa repertoarer kan ringas in. 

                                                      
52 Jämför med en mer diskursteoretisk förståelse där diskurs kan sagas bestå av en rad men-
ingsinskrivningar som går i en specifik riktning och tillsammans skapar en (synbar) helhet: 
”’Discourse’ here means the structuring of a certain body of articulation, where elements are 
reduced to moments, into a relatively unified structure. The discourse is made up of every 
articulation supporting this illusionary wholeness… Within the discourse certain articulations 
become meaningful, while others remain impossible to grasp or not spoken of. Herein lays the 
ideological, as constitutive of the social in totalising discourses, which conceals the always-
present inconsistencies” (Laclau 1990: 91 i Fridolfsson 2004: 81).  
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Operationaliseringarna tycks fortfarande tämligen vaga och därmed inte 
speciellt vägledande i det empiriska analysarbetet.53 Detta problem förstärks 
ytterligare av att man ifrån diskurspsykologernas sida motsatt sig att göra 
mer lingvistiskt orienterade analyser. Snarare än att titta på tal och texters 
lingvistiska uppbyggnad, har man uteslutande fokuserat på innehållet i dessa 
utsagor och den retoriska organiseringen av tal och text. Fokus har alltså 
varit på budskapet som förmedlas genom vissa utsagor och på det som upp-
nås genom den konkreta språkanvändningen (Wetherell & Potter 1992: 90f.).  

I sökandet efter att specificera tolkningsrepertoarer tycks man alltså inte 
vara styrd av den operationalisering man trots allt presenterat, utan man ut-
går snarare från forskarens ”fingertoppskänsla” (Edley 2001:198). Wetherell 
och Potter beskriver det som att: ”[A]nalysis is not a matter of following 
rules or recipes; it often involves following hunches and the development of 
tentative interpretative schemes which may need to be abandoned or re-
vised” (Wetherell & Potter 1987: 177). Efter att forskaren blivit tillräckligt 
bekant med sitt material anses hon/han alltså utveckla en känsla för vilka de 
olika tolkningsrepertoarerna är. När man känner att ett visst synsätt eller en 
viss andemening börjar kännas bekant och repetitiv är detta tecken på att en 
viss repertoar kan urskiljas. Detta sätt att arbeta har lett till att det varit svårt 
att empiriskt belägga existensen av specifika repertoarer (Winther Jörgensen 
& Phillips 2000: 129, 149), och att man som läsare varit tämligen utelämnad 
åt de tolkningar som forskaren gjort. 

På grund av denna otillräckliga genomskinlighet, kommer jag i större ut-
sträckning att leta efter konkreta språkliga uttryck för dessa repertoarer, och 
jag kommer alltså i större utsträckning att vara styrd av de definitioner av 
tolkningsrepertoar som trots allt presenterats. Utifrån detta kan man konsta-
tera att jag kommer att fokusera på repetition av ”färgade” beskrivningar, 
argument och värderingar som upprepas och återkommer på flera ställen. 
Specifikt kommer också metaforer, klyschor, livfulla bildliga uttryck  och 
särpräglade och stereotypa framställningar av aktörer eller situationer att 
fokuseras. Detta på grund av att dessa anses kunna ha en samlande funktion 
för repertoarerna, och så att säga fungera som förtydligande och särskiljande 
markörer för respektive repertoar.  

Denna ambition om tydlig empirisk förankring måste dock ställas i rela-
tion till tolkningsrepertoarernas småskaliga och fragmenterade karaktär, 
samt utgångspunkten att det kan finnas ett flertal olika repertoarer inom ett 
begränsat empiriskt område. I Potter och Wetherells klassiska studie om 
rasism på Nya Zeeland (1992) pekar de exempelvis ut två olika repertoarer 
enbart i förhållande till föreställningar kring etnicitet som kultur (Wetherell 
& Potter 1992: 128ff). Att analyserna rör så pass avgränsade empiriska om-

                                                      
53 Se Winther Jörgensen och Phillips (2000) för kritik av användningen av detta analysverktyg 
i empiriska studier. Även Fairclough har pekat på vagheter i den empiriska tillämpningen, och 
kritiserat uppdelningen mellan att fokusera innehåll snarare än form (Fairclough 1992: 25). 
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råden begränsar följaktligen i vilken utsträckning varje repertoar kan kopplas 
till samtliga ovan beskrivna komponenter.  
 

Variation, diskursordning och ideologiska effekter 
Med hjälp av dessa repertoarer hoppas jag alltså kunna finna övergripande 
mönster, men också konfliktlinjer och mångtydigheter i materialet. För att 
travestera Wetherell och Potter kan man säga att jag i mina ambitioner att 
kartlägga språket kring jämställdhet inom manliga sfärer vill undersöka pri-
vilegierade eller auktoriserade teman och peka på den mångfald av uppfatt-
ningar kring jämställdhet som tas för given och uppfattas som enhetlig 
(Wetherell & Potter 1992: 1). Just öppenheten för förekomsten av multipla 
och konkurrerande tolkningsrepertoarer ser jag som en styrka hos denna 
metod, eftersom det tydliggör att diskurser varken är entydiga eller statiska. 
Sökandet efter olika repertoarer innebär konkret sett att mångtydighet, spän-
ningar och dubbelhet tas som en utgångspunkt, och att analysen syftar till att 
lyfta fram denna typ av variation och motsägelser snarare än att undertrycka 
dessa under en illusorisk enighet.54 Tolkningsrepertoarerna blir därmed ett 
sätt att hantera och synliggöra mångfald, motsägelsefullhet och variation i 
materialet, samtidigt som man bibehåller möjligheten att peka ut vissa möns-
ter. En central poäng i analyserna blir följaktligen att visa på hur mångtydig-
heter lever sida vid sida, samt att peka på hur olika repertoarer används pa-
rallellt och sammanflätat i tal om samma fenomen.  

I studiet av dessa tolkningsrepertoarer måste man dock också fundera på 
varifrån de tillgängliga retoriska resurserna kan sägas härstamma. I linje med 
en övergripande diskursanalytisk förståelse kan dessa inte anses vara god-
tyckliga, utan bör kunna spåras till övergripande diskurser eller den om-
kringliggande diskursiva terrängen. Winther Jörgensen & Philips har i för-
hållande till en sådan utgångspunkt pekat på att man i studiet av tolkningsre-
pertoarer måste ha en förståelse för de omkringliggande diskurserna för att 
veta vilka tolkningsrepertoarer som eventuellt kan vara aktuella (Winther 
Jörgensen & Philips 2000: 134), och i samma anda har Bacchi understrukit 
behovet av att peka på problematiseringars ursprung (Bacchi 2009:10 ff.; jmf 
Glynos & Howarth 2007: 125).55 Det är därmed via ett kartläggande av den 
diskursiva terrängen som vi kan förstå varför vissa resurser finns tillgängliga 
och kan sättas samman på nya eller kreativa sätt. 

                                                      
54 Betydelsen av att fokusera på variation framkommer också hos Bacchi som understryker att 
det kan existera flera och motsägelsefulla representationer inom samma policys och att denna 
variation bör belysas (Bacchi 2009a: 4 ). 
55 I Bacchis WPR-ansats utgör detta en av de föreslagna analysfrågorna för att identifiera en 
problemrepresentation (Bacchi 2009a: kap. 1), men i min forskningsdesign är fokus på pro-
blematiseringars ursprung och övergripande diskursordningar snarare något som jag relaterar 
till och hämtar inspiration från och inget som kommer att vara föremål för strikt empirisk 
analys. 
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Hur den diskursiva kontexten kan studeras och kategoriseras, har av den 
kritiska diskursanalytikern Norman Fairclough (1995, 1999) diskuterats i 
termer av diskursordning och diskursordningar.56 Fairclough säger sig ha 
lånat detta begrepp från Foucault (1981) för att visa på hur varje enskild 
social domän eller institution är kopplad till, eller uppbunden till, en specifik 
uppsättning diskursiva praktiker (Fairclough 1995: 12). Diskursordning kan 
därmed förstås som en komplex och motsägelsefull konfiguration av diskur-
ser som samexisterar och konkurrerar om att skänka innehåll och mening åt 
samma sociala situation eller rum (Winther Jörgensen & Philips 2000: 134; 
jmf Ball 1994). 

Dessa olika rum eller domäner är dock sällan väl avgränsade, utan många 
gånger kan dessa både överlappa varandra och stå i intim relation med var-
andra. Diskursordningar kan därmed behöva särskiljas och analytiskt av-
gränsas. Utifrån avhandlingens syfte och fokus finns det två olika sociala 
domäner eller institutioner som kan anses vara specifikt betydelsefulla för 
förståelsen av den diskursiva kontexten; den övergripande svenska jäm-
ställdhetsdiskursen och de olika sfärer som respektive empiriska fall här-
stammar ifrån. Dessa kan därför vidare förstås i termer av en nationell 
diskursordning respektive en lokal diskursordning. Det är därmed i förhål-
lande till dessa diskursordningar som de olika organisationerna kan anses 
konstruera olika tolkningsrepertoarer. De enskilda tolkningsrepertoarerna 
opererar genom dessa diskursordningar och diskursordningarna utgör så att 
säga en fond av tillhandahållna diskursiva resurser. Det kreativa språkbruk 
som dessa repertoarer består av kan dock också förändra diskursordningen, 
varför de olika repertoarerna kan anses vara såväl förmedlare som förskjuta-
re av den mening som diskursordningarna utgör (Winther Jörgensen & Phi-
lips 2000: 76).  

Förutom att spåra förekomsten av olika (och ibland också motsägelseful-
la) versioner av händelser eller fenomen, samt dessa versioners kopplingar 
till den omkringliggande diskursordningen, är det centralt att ifrågasätta vil-
ken roll den konkurrerande uppsättningen versioner spelar, samt vilka effek-
ter dessa olika verklighetskonstruktioner får. Efter att jag analyserat hur de 
utvalda aktörerna hanterar den specifika utmaningen utifrån de tillgängliga 
diskursiva resurserna, och på detta sätt identifierat de mest framträdande 
mönstren i framställningar av jämställdhet och ojämställdhet, kommer jag 
därför att diskutera implikationerna av dessa mönster. Detta kommer jag att 
göra dels med hjälp av tidigare studier som diskuterar frågor om makt och 
kön i förhållande till respektive fält,57 dels med hjälp av de analytiska frågor 
som Bacchis ”Whats’s the problem-ansats” tillhandahåller. 
                                                      
56 Diskursordningsbegreppet har även kopplingar till Bourdieus fält-begrepp (Chouliaraki & 
Fairclough 1999: 114). 
57 För att i större utsträckning kunna identifiera, diskutera och analysera möjliga mönster och 
spänningar i mina empiriska studier, har jag använt mig av tidigare forskning kring de tre 
empiriska fält som mina tre fall härstammar från. Denna forskning har både varit behjälplig 
när det gäller att se vilka potentiella spår som kan finnas i mina material, men också när det 
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Analysfrågor 
I arbetet med att analysera de mönster som diskuterats i termer av konkurre-
rande tolkningsrepertoarer, vill jag introducera de analytiska frågor som 
Bacchi presenterar i sin WPR-ansats.58 Genom att utgå ifrån dessa frågor vill 
jag blottlägga och analysera det som Bacchi kallar för problematiseringar 
eller problemrepresentationer.59 Att fokusera dessa problemrepresentationer 
blir därmed ett sätt att möta exempelvis Rosenaus tankar om behovet av att 
dekonstruera policyförslag och lyfta fram underliggande motsägelsefullheter 
(Rosenau 1993: 2).  

Analyserna av dessa problemrepresentationer erbjuder vidare en möjlig-
het att diskutera och kritiskt granska vilka implikationer dessa konkurrerande 
verklighetsbeskrivningar genererar. Förutom att synliggöra vilka antagan-
den, föreställningar och utgångspunkter som problematiseringarna av speci-
fika fenomen bygger på,60 handlar detta även om att undersöka vilka effekter 
problemrepresentationerna får i termer av vilka reproducerande respektive 
ifrågasättande funktioner som uppkommer, vilka subjektspositioner som 
möjliggörs och vilka konkreta reformer som påbjuds respektive blir mindre 
troliga.61 Utifrån dessa svar kan man sedan relatera de rekonstruerade tolk-
ningsrepertoarerna till en större kontext och diskutera dessa i ett vidare jäm-
ställdhetspolitiskt sammanhang. 

                                                                                                                             
gäller att knyta de diskursiva mönster som identifieras till centrala könsteoretiska debatter. 
För vidare diskussion kring användning av tidigare forskning, se avsnittet ”Avvägningar 
mellan antalet fall och djup i beskrivningar och analyser”. 
58 Notera att det specifikt är vissa av Bacchis föreslagna analytiska frågor som används här, 
och att jag alltså inte använder mig av hela den metod som Bacchi benämnt ”What’s the 
problem represented to be”. En sådan ansats kräver också att man börjar analysen i de konkre-
ta reformer eller lösningar som presenterats, för att därefter, och utifrån dessa lösningar, un-
dersöka vilka problemrepresentationer som tycks ligger till grund för de presenterade refor-
merna: ”a WPR approach recommends ’working backwards’ from concrete proposals to 
reveal what is represented to be the ’problem’ within those proposals” (Bacchi 2009a: 3). I 
föreliggande analyser kommer jag dock inte att begränsa mig till enbart konkreta förslag, utan 
jag kommer att tillämpa dessa frågor på såväl presenterade lösningar som annat material, och 
därefter även diskutera huruvida samma problemrepresentationer föreligger i båda typer av 
material. 
59 Det finns likheter mellan detta sätt att studera och analysera policies med de första stegen i 
det som benämnts ”den kritiska policyanalysen”. Här inleder man analysen med att blottlägga 
den dominerande meningen inom policyprocessen och i speciella policyförslag. Därefter vill 
man peka på undantryckta eller marginaliserade betydelser, och vidare vill man undersöka 
orsakerna till dessa undanträngningar (exempelvis dominerande diskurser), innan man avslut-
ningsvis söker finna vägar till att öka medborgarnas insyn och påverkan på dessa processer 
(Dryzek 2006: 200). Förutom de avslutande mer deliberativa dragen i den kritiska policyana-
lysen, finns det alltså stora likheter mellan analysmodellerna hos dessa ansatser.  
60 Vikten av att studera just underliggande antaganden har också understrukits av bl.a. Nor-
man Fairclough (2007) som har pekat på att hur dessa riskerar att naturalisera specifika socia-
la relationer och framställa dem som ”naturliga”.  
61 Enligt Bacchi är det en absolut nödvändighet att inte bara identifiera dessa konstruktioner, 
utan även utvärdera och kritiskt diskutera dessa konstruktioner. 
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Konkret betyder detta att följande frågor kommer att vara vägledande i ana-
lysen: 

- Hur representeras problematiken kring den rådande ojämställdheten? 
- Vilka antaganden och föreställningar ligger till grund för dessa 

framställningar? 
- Vad lämnas oproblematiserat i dessa framställningar och vilka alter-

nativa lösningar blir därmed mer perifera? 
- Vilken typ av jämställdhetspolitik möjliggörs, och vilka begräns-

ningar, utestängningar och subjektspositioner upprättas? 
 
Den första av dessa analysfrågor syftar till att synliggöra hur problemet 
rörande ojämställdhet mellan könen på ett grundläggande sätt begripliggörs. 
Vilken kategori eller typ av problem som den könsmässiga ojämställdheten 
här förstås som och/eller klassificeras som. Nästa fråga handlar om att blott-
lägga den förståelse som underbygger denna problemrepresentation genom 
att rikta blicken mot den typ av bakgrundskunskap som tas för given. Fokus 
handlar här om det som möjliggör en specifik utsaga eller ett specifikt poli-
cyförslag. Bacchi hämtar här inspiration från Foucaults fokus på möjlighets-
villkor, vilket kan förstås som det som krävs för att något ska kunna tänkas 
eller som förutsättningarna för att en viss förståelse ska kunna existera (Fou-
cault 1973 i Bacchi 2009a: 5).  

Frågan om underliggande antaganden och föreställningar behandlar där-
med den rationalitet som måste föreligga för att dessa representationer av 
ojämställdhetsproblematiken ska förefalla rimliga. Frågan syftar således till 
en kritisk granskning av förgivettagna sanningar och till att destabilisera de 
föreställningar som uppfattas som så självklara att vi inte ens reflekterar över 
dem: “[A] critique does not consist in saying that things aren’t good the way 
they are. It consists in seeing on what type of assumptions, of familiar no-
tions, of established, unexamined ways of thinking the accepted practices are 
based” (Foucault citerad i Bacchi 2009a: xv).  

Utifrån fokus på de gränser som upprättas i förståelsen av ojämställdhets-
problemet till följd av de erbjudna problematiseringarna, understryker nästa 
fråga det som faller utanför dessa gränser och som följaktligen inte anses 
vara i behov av förändring. Syftet blir därmed att lyfta upp perspektiv och 
synsätt som är uteslutna eller tystade i de dominerande framställningarna, 
samt visa på hur dessa alternativa synsätt skulle ha möjliggjort andra typer 
av reformer. Härmed synliggörs inte enbart att de existerande representatio-
nerna endast är preliminära och sprungna ur de rådande maktrelationerna, 
det erbjuds även utrymme för att agera subversivt genom att peka på alterna-
tiva representationer som utifrån andra perspektiv har större potential att 
uppnå social rättvisa (Rossiter 2000: 27). Sökandet efter alternativa diskurser 
är därmed också ett sätt att realisera projektets demokratiserande ambitioner 
och förhålla sig till de tidigare diskuterade invändningarna om poststruktura-
listiskt teoretiserande som apolitiskt (se diskussion i kap 3). 
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Avslutningsvis fokuseras olika typer av effekter i termer av möjliggjorda 
eller påbjudna reformer. Utifrån den grundläggande förståelse som olika 
problemrepresentationer bygger på, upprättas gränser för vilka reformer som 
är önskvärda och möjliga. Utifrån den underliggande rationaliteten kommer 
alltså vissa handlingsalternativ att framstå som mer eller mindre passande. 
Här bygger Bacchi återigen på Foucault och hans betoning av maktens pro-
duktiva sida. Utifrån att makten frambringar specifika versioner av det socia-
la, kommer exempelvis en rad kategoriseringar och gränsdragningar att 
framträda, vilket även skapar specifika grupper och identiteter.  

Frågan om vilka specifika grupper och identiteter som möjliggörs kan 
också diskuteras i termer av vilka subjektpositioner som olika reformer möj-
liggör. Med referens till Chantal Mouffe, beskriver den kritiska diskurspsy-
kologen Nigel Edley subjektspositioner som lokaliseringar inom en diskurs, 
eller som de identiteter som görs relevanta genom specifika sätt att tala (Ed-
ley 2001: 210). Analyser av subjektspositioner är även relaterade till begrep-
pet interpellation; hur diskurser försätter individer i olika positioner (Winther 
Jörgensen & Philips 2000: 48). Interpellation är således den process där man 
blir kallad till, eller anropad av, en specifik diskurs och därigenom kopplad 
till en specifik position eller identitet (Althusser 1971 i Edley 2001: 209).62 
Utifrån det specifika meningsmönster som varje diskurs kan sägas utgöra 
konstrueras därmed vissa sociala positioner för individer. Till dessa positio-
ner knyts också vissa förväntade uppförandemönster och handlingsalternativ, 
vilka bör analyseras i termer av potentiella begränsningar och exkluderande 
effekter (se Bacchi 2009a kap 1 för utförlig genomgång av de olika frågorna 
som ingår i en WPR-ansats).63 

Tillsammans synliggör dessa analysfrågor därmed hur man kan använda 
diskursanalys som en metod för social kritik och hur man i förhållande till 
avhandlingens fall kan undersöka exempelvis huruvida aspekter av en ma-
skulinistisk historia lever vidare inom vissa typer av jämställdhetsreformer, 
eller hur kvinnors underordning paradoxalt nog kan osynliggöras fast den 
sätts mitt i jämställdhetsreformernas centrum.64 Så även om forskning inte 
nödvändigtvis måste säga vad som är rätt och fel utan har rätt att existera för 
                                                      
62 Begreppet interpellation belyser hur subjekt anropas eller tilltalas. Olika diskurser tilltalar 
subjekt på skilda sätt, vilket positionerar subjektet i olika subjektspositioner. Carbin exempli-
fierar interpellationens makt genom att visa på hur till Sverige nyanlända personer tilltalas 
som invandrare, vilket ger vissa anvisningar för hur denna person förväntas bete sig eller 
agera (Carbin 2010: 43). 
63 I de empiriska kapitlen kommer dessa analytiska frågeställningar att diskuteras explicit i 
slutet av respektive kapitel, snarare än löpande och implecit. Detta kan uppfattas som en 
onödig upprepning eftersom dessa slutsatser många gånger kanske framträtt implicit under 
analysens gång. Trots denna risk har jag dock valt detta förfaringssätt för att i möjligaste 
utsträckning öka insynen i analysens olika steg och påvisa hur logiken i analysens argument 
har arbetats fram (jmf diskussioner i bl.a. Burr 1995: 158f., Taylor 2001, Winther Jörgensen 
& Philips 2000 angående kriterier för god diskursanalytisk forskning). 
64 Se den tidigare diskussionen om poststrukturalistisk feminism och behovet av att undvika 
relativistiska hållningar genom sammankopplingen med det feministiska politiska projektet.  
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att fördjupa och göra resonemang mer komplexa, önskar jag i dessa analyser 
sträva efter att kritiskt bedöma och värdera de olika representationerna samt 
de olika effekter som dessa tenderar att generera (se diskussion i Gil 1998 
ang. risken för ”politisk paralysering” inom poststrukturalistiskt teoretise-
rande).  

Även om alla representationer innebär utestängningar, gränssättande och 
maktproducerande, vill jag alltså understryka att detta inte innebär att allt är 
”lika dåligt” (jmf Foucault 1982/84: 343). I förhållande till de olika fallen 
innebär detta att även om jag i de empiriska analyserna kommer att lyfta 
fram problematiska aspekter hos samtliga problematiseringar och tolknings-
repertoarer, så anser jag samtidigt att olika problematiska aspekter kan sär-
skiljas utifrån att vissa gränssättningar och utestängningar riskerar att få mer 
maktproducerande effekter än andra.  

En annan fördel med dessa analysfrågor är att de understryker kopplingen 
mellan diskursiva föreställningar och problemrepresentationer och materiella 
konsekvenser och effekter. Att det finns en rad sociala praktiker som är 
kopplade till ojämställdhet är dessvärre högst påtagligt, men dessa ses utifrån 
dessa utgångspunkter som sammanvävda med de diskursiva praktikerna (jmf 
Potter & Wetherell 1992: 61f.). Detta betyder att ojämställdhet mycket väl 
kan manifesteras genom exempelvis fysiskt våld, materiell ojämlikhet eller 
ojämlik tillgång till makt, men avgörande för hur dessa aspekter ska uppfat-
tas är hur de begripliggörs; alltså vems berättelse som får legitimitet som 
förklarig eller beskrivning. Denna viktiga sammanvävning mellan språkliga- 
och sociala praktiker understryks i analysen genom ett tydligt fokus på de 
effekter som de olika problematiseringarna får. Dels studerar jag i varje fall 
konkreta förslag, dels diskuterar jag även i mer analytiska termer vilka re-
former som påbjuds respektive utestängs eller görs mindre relevanta eller 
troliga. 

Avslutningsvis är således förhoppningen att dessa metodologiska verktyg 
ska assistera mig i sökandet efter den ordnande eller bestämmande funktio-
nen som specifika diskurser eller repertoarer kan sägas utgöra inom policy-
processer kring jämställdhetsfrågor. Med hjälp av dessa verktyg hoppas jag 
kunna kartlägga den diskursiva policyingångens efterfrågade fokus på de 
synsätt som kan sägas utgöra ”den grundläggande rationaliteten inom de 
olika policysfärerna”, samt studera hur denna rationalitet tar sig uttryck i 
specifika policykategorier och policyförslag och på så sätt samspelar med, 
respektive utmanar, omkringliggande diskurser (jmf Hajer & Laws 2006: 
261).  
 

Typologi kring problemformuleringsprocessernas riktningar 
Som ett sista analysverktyg kommer jag även att använda mig av en typologi 
för att kartlägga eventuella förskjutningar av ”den grundläggande rationalite-
ten” inom de olika policysfärerna (Hajer & Laws 2006: 261). Som framgått i 
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teorikapitlet är förskjutningar eller problemomformulering inte något udda 
eller oväntat utifrån denna syn på policyskapande. Trots att den grund-
läggande definitionen är fastlagd i förhållande till en viss fråga, kan mening-
en hos denna förändras utifrån omgivande diskurser och kontexter (Taylor 
1997: 24; jmf Fischer 2003a: 71). Därför är processer av meningsskapande 
och problemformulerande aldrig slutgiltiga och omformuleringar ses därmed 
inte heller som något atypiskt eller oväntat:  
 

Reframing the problem is, from this perspective, a le-
gitimate part of the process: it is important to see that the 
problem looks different from different perspectives, and 
that different people quite reasonably bring different 
perspectives to bear. Value clarification, and re-
envisioning our interest (personal and public), is to been 
seen as a legitimate and valued outcome of political dis-
cussions, rather than as an awkwardness that gets in the 
way of technocratic fitting of means to pre-given ends. 
(Moran, Rein & Goodin 2006: 9f.).  

 
Dessa typer av omformuleringar eller revideringar behöver heller inte ske i 
förhållande till öppna konflikter mellan komkurrerande politiska projekt, 
utan kan vara del av den s.k. oeniga enigheten. Det kan därmed förekomma 
konflikter kring problemformuleringar som sker i det tysta. Denna typ av 
ouppmärksammade omvandlingar har i Joyce Outshoorns undersökning av 
kvoteringsfrågans utformning i Nederländerna benämnts som en ”smygande 
process av omformulering”. Outshoorn visar på hur det pågår en ständig 
förhandling kring frågans mening och att den betydelse som frågan tillskrivs 
tenderar att omvandlas under processens gång:  
 

It can emerge by broadening a demand, diluting the 
original content, or by a reductive process in which the 
original demand loses its scope. An issue can also be re-
defined in new terms, leading to the disappearance of the 
old issue. These phenomena are inherent in the policy 
process and it would be mistaken to see modification as 
the result of the conscious intention of the actors in-
volved (Outshoorn 1991: 118). 

 
Genom betoningen på hur omformuleringsprocesser tenderar att urvattna det 
”ursprungliga” innehållet och formen, tycks Outshoorn dock utgå ifrån att 
dessa frågor har en fast och egentlig eller äkta form som kan förvanskas.65 
Om man bortser ifrån detta, erbjuder Outshoorns diskussion intressanta iakt-
tagelser kring hur problemformuleringsprocesser konkret kan gå till. Out-

                                                      
65 Se Lombardo, Meier och Verloo 2009:7 för diskussion kring feministiska forskares benä-
genhet att själva utgå ifrån att det finns ett riktigt eller genuint innehåll som jämställdhetsbe-
greppet bör handla om. 
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shoorns diskussion kan brytas ner till att peka på hur frågor om ojämställdhet 
kan breddas och formuleras så att de inbegriper fler aspekter än vad som 
tidigare inrymts, vilket kan göra det tidigare fokuset oklart eller diffust. Frå-
gan kan även formuleras så att det tidigare innehållet försvagas, urvattnas 
eller späs ut, t.ex. genom att tal om maktaspekter och konflikter försvagas 
och ersätts av en större betoning på vikten av harmoni. Avslutningsvis kan 
frågan formuleras på ett sätt som gör att den kopplas samman med andra 
problem, vilket leder till att andra saker/problem/aspekter fokusera. Dessa 
olika tendenser eller riktningar kan sammanfattas som att frågan kan bred-
das, försvagas eller kopplas samman med ett annat fenomen. 

Dessa tre kategorier har tydliga kopplingar till Lombardos, Meiers och 
Verloos diskussion kring hur frågor om ojämställdhet kan genomgå proces-
ser av shrinking, stretching eller bending (Lombardo, Meier & Verloo 2009 
kap 1). Shrinking innebär att jämställdhetsarbete formuleras på ett sådant sätt 
att en specifik aspekt av ojämställdhet fokuseras medan andra potentiella 
aspekter reduceras bort i dessa framställningar. Detta kan exempelvis betyda 
att jämställdhetsfrågor ensidigt förstås som frågor om icke-diskriminering 
eller som kvinnors möjlighet till förvärvsarbete. Detta ligger alltså nära 
ovanstående diskussion om försvagning. Stretching pekar tvärtemot på hur 
meningsramen kring jämställdhetsfrågor utvidgas och hur aspekter som inte 
tidigare kopplats till frågor om jämställdhet nu erbjuds plats inom denna 
ram. Detta kan likställas med det som ovan diskuterades i termer av bredd-
ning. Avslutningsvis pekar bending på hur jämställdhetsfrågor formuleras på 
ett sätt som innebär att jämställdhetsarbete kan användas till att uppnå mål 
som inte rör förhållanden och maktbalansen mellan könen. Detta är avslut-
ningsvis i linje med kategorin om hur jämställdhetsfrågor kopplas samman 
med ett annat fenomen. 

Dessa kategorier kan sammanfattningsvis hjälpa oss att fånga in möjliga 
riktningar inom problemformuleringsprocesserna och tillsammans kan de 
utgöra en taxonomi för att studera och kategorisera de empiriska exempel på 
problemformuleringsprocesser som framkommer i de empiriska fallen (kap 
4-6). Som tidigare understrukits kommer dock denna analys av eventuella 
förskjutningar i problemrepresentationerna kring jämställdhet att diskuteras 
först i avhandlingens avslutningskapitel. 
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Diskussion om jämförelser, fallstudier och de aktuella 
fallen 

Flera fall som en möjlighet att fånga in och illustrera flera 
dimensioner  
Som framgått av inledningskapitlet kommer jag att använda mig av tre olika 
fall, vilket skulle kunna förstås som att detta handlar om en typ av jämföran-
de fallstudie. Dock betyder detta inte att det handlar om en traditionell kom-
paration, i betydelsen att jag vill försöka förklara något som finns i ett fall 
genom att titta på andra fall där detta fenomen inte existerar (se exempelvis 
King, Keohane & Verba 1994). Istället är tanken att de tre olika fallen av 
problemformuleringsprocesser kring ojämställdhetsfrågor ska kunna visa på 
en bredd och nyansrikedom, både när det gäller empiriska frågeställningar 
kring vilken typ av jämställdhetspolitik som möjliggörs och i förhållande till 
den mer teoretisk-metodologiska frågeställningen om hur dessa problemfor-
muleringsprocesser ser ut och kan studeras.  

Förhoppningen är alltså att mångfald och jämförelser kan erbjuda en mer 
djupgående förståelse för de meningsskapandeprocesser som jag är intresse-
rad av. Att arbeta med tre olika exempel är därmed snarare ett försök att söka 
efter och illustrera olika aspekter av problemformuleringsprocesser kring 
jämställdhetsfrågor, än att kartlägga generella lagar för hur dessa ser ut och 
fungerar.66 Utifrån den teoretiskt-metodologiskt inspirerade frågeställningen 
innebär de olika fallen ett försök att undersöka problemformuleringsproces-
ser från olika håll istället för att enbart se dem ifrån ett perspektiv. Genom att 
göra nedslag i olika sammanhang som trots allt är länkade till varandra hop-
pas jag helt enkelt kunna se fler dimensioner av dessa processer. 

Valet att använda mig av tre olika fall baseras vidare på en önskan om att 
lyckas fånga in likheter och skillnader i förhållande till avhandlingens empi-
riska fält. Arbetet med att besvara de empiriska frågeställningarna innebär 
därmed även ett fokus på hur diskurser kring jämställdhet eventuellt flödar 
mellan olika problemformuleringsarenor och skapar likartade och/eller skil-
da praktiker. De olika fallen erbjuder därmed en möjlighet att studera hur 
diskurser omvandlas, omformas och genererar skilda problemformulerings-
processer när de förenas med olika specifika kontexter och förväntas sam-
existera med de diskurser som sedan tidigare existerar där (jmf Bacchi 
2009a: xx). Genom att använda mig av tre olika fall, kan jag därmed analy-
sera den variation och mångfald som dessa processer kan uppvisa, samtidigt 

                                                      
66 Se även diskussion i Torfing 2004: 22, angående relevanta forskningsfrågor inom diskurs-
analytiska traditioner. Från detta perspektiv är man inte främst intresserad av att konstruera 
generella teorier, istället arbetar man problemdrivet i bemärkelsen att man strävar efter att 
identifiera specifika empiriska, analytiska eller sociala oklarheter. 
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som jag på ett övergripande plan kan undersöka huruvida det tycks finnas 
någon gemensam riktning i de problemkonstruktioner som erbjuds och vad 
en sådan gemensam riktning eventuellt kan säga om de rådande gränserna 
för frågor om kön (jmf Törnqvist 2006: 33).  
 

Den tunna linjen mellan studieobjekt och studiens empiriska 
fokus 
Utifrån detta är det tydligt att det inte är de olika aktörernas arbete eller posi-
tioner i sig som jag främst är intresserad av, utan avhandlingens analytiska 
fokus kommer snarare att utgöras av de problemformuleringsprocesser som 
existerar inom dessa arenor. De aktuella organisationerna är alltså inte av-
handlingens studieobjekt, utan detta utgörs istället av de problemformule-
ringsprocesser och de framställningar och representationer av jämställdhet 
som sker på dessa platser. Detta kan med Clifford Geertz formulering 
beskrivas som att: “[T]he locus of the study is not the object of the study” 
(Geertz 1973/1993: 22). Svaret på fallstudiens knäckfråga, vad de olika fal-
len ska anses vara fall av, är alltså att fallen i denna studie bör förstås som tre 
olika problemformuleringsarenor där problemformuleringsprocesser kring 
jämställdhetsfrågor sker eller äger rum. Avhandlingen önskar därmed under-
söka problemformuleringsprocesser i sin egen rätt, och generera kunskap 
kring hur dessa processer ser ut och kan studeras.67 

Vad som utgör avhandlingens studieobjektet kan även definieras negativt, 
och avgränsas genom att tydliggöra vad som inte ska studeras (Alexanders-
son 1998). Inledningsvis kan man angående en sådan definition konstatera 
att jag inte kommer att arbete med någon typ av processanalys. Även om jag 
genom mitt fokus på problemformuleringar alltså i någon mån fokuserar på 
politikens tillblivelse och skapelse, ska detta inte tolkas som att jag studerar 
förloppen mellan politikens införande och senare resultat (se exempelvis 
Vedung 1998: 166 för diskussion om processanalys). Jag studerar alltså inte 
vilken betydelse som dessa definitioner har i termer av konkret utfall, utan 
nöjer mig med att visa på hur det eventuellt kan finnas en mängd olika pro-
blemrepresentationer av ett specifikt tillstånd eller fenomen, samt hur dessa 
kan samspela med vissa erbjudna reformer. Därmed är detta inte heller en 
studie som vill mäta eller undersöka vilken vikt som olika problemformule-
ringar har, eller vilka problemrepresentationer som kan sägas vara mer bety-
delsefulla i förhållande till jämställdhetspolitiken i stort.  
 

                                                      
67 Vikten av att fokusera dessa processer har tidigare understrukits av bl.a. Rönnblom, som 
pekat på att tidigare forskning inom fältet tämligen ensidigt fokuserat på politikens genomfö-
rande (Rönnblom 2002: 24). 
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Avvägningar mellan antalet fall och djup i beskrivningar och 
analyser 
Den övergripande fokuseringen av problemformuleringsprocesser betyder 
också att detta inte är en fullständig studie av dessa organisationers jäm-
ställdhetsarbete, utan de olika fallen bör ses som nedslag som förhoppnings-
vis kan peka på intressanta aspekter av problemformuleringsprocesser. De 
olika empiriska kapitlen ska därför inte läsas som slutgiltiga analyser över 
dessa fält eller sfärer, utan som delar i ett försök att besvara en mer över-
gripande forskningsfråga.68  

Samtidigt har jag dock varit tvungen att skaffa mig inblick i historia och 
kontext inom de olika sfärerna. De aktuella problemformuleringsprocesserna 
sker ju i relation till de värden som historiskt sett bebott dessa sfärer, varpå 
det blir centralt att fokusera på traditionella konfliktlinjer och värden för att 
förstå varför vissa värden underordnas respektive får betydande genomslag i 
dessa processer. Som framgått tidigare, understryker exempelvis diskurspsy-
kologer hur olika tolkningsrepertoarer endast kan förstås genom att vi försö-
ka förstå den debatt som dessa är situerade inom (jmf Bertilsdotter Rosqvist 
2007: 24). Detta har gjort att tidigare forskning kring respektive sfär kommit 
att utgöra en tydlig ram till mina resultat. Jag har använt mig av denna forsk-
ning dels för att stadga upp empirin och relatera denna till tidigare utpekade 
mönster och diskurser, och dels för att på ett övergripande plan tydliggöra de 
olika aktörerna. För även om avhandlingens huvudsakliga blick är riktad mot 
diskurser, är det i denna studie lokalt förankrade diskurser som studeras. 
Därmed blir detta fokus på lokal förankring och tidigare forskning kring de 
respektive sfärerna även ett sätt att undgå att tappa bort eller negligera de 
olika (diskursivt inskrivna) aktörerna (Gottweis 1998: 3). 

En sådan flitig användning av sekundärlitteratur är dock inte helt oprob-
lematisk. Lindvert diskuterar i sin avhandling vilka problem som kan upp-
komma när man tenderar att ”sitta i knät på forskare som utfört primäranaly-
ser”, och pekar bl.a. på risken för att man indirekt reproducerar forskningsre-
sultat som lider av olika brister (Lindvert 2002: 46). Dessutom kan använd-
ningen av sekundärlitteratur leda till att man tämligen okritiskt reproducerar 
förgivettagna uppfattningar, historieskrivningar och analyser, vilka kanske i 
sig borde problematiseras (se exempelvis Bacchi 2009a: 19 för diskussion 
om behovet av reflexivitet hos forskaren).69 

                                                      
68 Detta kan även diskuteras utifrån fallstudiemetodens skiljelinjer mellan intrinsic case (där 
fallet i sig utgör det primära intresset) och instrumental case (där fallet vill visa på något 
utöver sig själv och där man genom iakttagelser från fallet vill kunna diskutera ett mer gene-
rellt fenomen).  
69 Jmf diskussioner kring genealogiska forskningsansatser (se exempelvis Sjöberg 2011; 
Tollin 2011). Dessa metodmässsiga angreppssätt har påvisa hur historieskrivningar marginali-
serar och undertrycker vissa element, och hur variation offras tillförmån för kontinuitet och 
raka utvecklingslinjer.  
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Detta problem skulle troligtvis ha underlättats, samtidigt som graden av 
förståelse för respektive sfär eller arena skulle ha fördjupats, om jag begrän-
sat mig till ett eller två fall. Det potentiellt ökade djupet i respektive analys, 
hade dock köpts till priset av reducerade möjligheter till fokus på det mer 
övergripande studieobjektet. Utifrån enbart ett eller två fall hade det blivit 
svårt att säga något mer generellt kring problemformuleringsprocesser. Ett 
sådant upplägg hade snarare inneburit att fallen i sig hamnat i centrum, varpå 
studiens övergripande ambitioner blivit begränsade. Valet av att utgå ifrån 
tre delstudier kan därför ses som en avvägning mellan alltför många (och 
därmed alltför grunda) delstudier och en alltför stor förklaringskraft från 
enstaka fall.  

Sammanfattningsvis innebär mitt förfaringssätt att jag i jakten på att hitta 
svar på min övergripande forskningsfråga, accepterar att jag behandlar de 
respektive fallen tämligen instrumentellt (se diskussion om vikten av att 
”acknowledge tradeoffs” hos Weick 1979 i Ivarsson Westerberg 2004: 64). 
Jag kan alltså inte anses presentera ett slutgiltigt svar på hur man ska förstå 
de respektive organisationernas jämställdhetsarbete, utan ett specifikt svar 
som är relaterat till mitt specifika forskningsproblem. Utifrån ett sådant fo-
kus utgår jag ifrån ett specifikt sätt att läsa och förstå materialet, och de pro-
blematiseringar som skrivs fram är aktuella just utifrån studiens syfte och 
teoretiska ingångar (se även Carbin 2010: 20; Gil 1998: 39).  
 

Diskussioner kring urval och avgränsningar                                 
– Varför jämställdhetspolitik?  
Som många forskare konstaterat har jämställdhet idag kommit att bli ett 
”plusord” som alla är för och ställer sig bakom (Squires 2007: 1; Holli, 
Magnusson & Rönnblom 2005; Rönnblom 2011; Magnusson 2000). Rönn-
blom har t.ex. pekat på hur det idag är omöjligt att säga nej till jämställdhet 
(Rönnblom 2002: 22), och Hagberg, Nyberg och Sundin beskriver jäm-
ställdhetsnormen som ”officiellt sanktionerad i vårt samhälle” (Hagberg, 
Nyberg & Sundin 1995: 21 i Rönnblom 2002: 22). Tidigare forskning har 
även pekat på att ”jämställdhet” idag är en så pass etablerad term att det bli-
vit ett ”öppen” term som är möjlig att fylla med motsägelsefullt innehåll av 
konfliktiv karaktär (Nordberg 2005: 21; jmf även Florin 2004; Holli, Mag-
nusson & Rönnblom 2005; Rönnblom 2011). I samma anda understryker 
Tollin en grundläggande oklarhet kring jämställdhetens innebörd, men pekar 
i sin avhandling på att denna oenighet existerat alltsedan det jämställdhets-
politiska fältets uppkomst. Med referens till Ernesto Laclaus terminologi 
beskrivs hur jämställdhet etablerades som ett ”tomt tecken” när den svenska 
jämställdhetspolitiken upprättades under 1970-talet. Trots en djup enighet 
kring jämställdhet som politiskt mål har det således alltsedan begreppets 
framkomst varit oklart vad jämställdhetsbegreppet ska innehålla (Tollin 
2011: 53). 



 81 

I förhållande till en europeisk kontext har Verloo och Lombardo också 
pekat på att jämställdhet kan ses som en ”empty signifier” (Verloo & Lom-
bardo 2007: 22), och i andra sammanhang har det understrukits att jäm-
ställdhet är ett ”omstritt begrepp”. På ett övergripande plan är frågor om 
jämställdhet även relaterade till grundläggande maktförhållanden, vilket i sig 
intensifierar möjligheter till konflikter och strider kring jämställdhetsfrågor-
nas innehåll. Till följd av begreppets potentiella öppenhet och konfliktfylld-
het har Lombardo, Meir och Verloo (2009) därför beskrivit jämställdhet som 
ett politikområde där formuleringsprocesser är specifikt framträdande (Lom-
bardo, Meir & Verloo 2009: 7). I linje med detta har Rönnnblom hävdat att 
”gender equality is particularly ’vulnerable’ to processes shaping its mea-
ning, as it is also vulnerable to depoliticization processes” (Rönnblom 2009: 
191), vilket ytterligare understryker jämställdhetsfrågornas lämplighet i för-
hållande till studier kring problemformuleringsprocesser och problemformu-
leringars politiska arbete. Att jämställdhet inte har en fast betydelse är där-
med sammanfattningsvis en utgångspunkt i denna studie, och inte det som 
jag i första hand vill undersöka. Istället är min huvudsakliga ambition att 
studera hur förhandlingen kring detta flytande innehåll ser ut, något som i sin 
tur kan ligga till grund för en utökad förståelse för olika sätt att genomföra 
detaljerade empiriska studier av meningsskapandesprocesser. 

För att empiriskt kunna studera problematiseringsprocesser kring jäm-
ställdhetspolitik, har jämställdhetspolitik i de respektive delstudierna avgrän-
sats till att handla om olika underfrågor eller dimensioner av jämställdhet. 
Jämställdhetspolitik har alltså avgränsats till att behandla en specifik jäm-
ställdhetsaspekt eller underfråga inom respektive sfär. I dessa avgränsningar 
har det även varit en ambition att nå spridning av aspekter som kan anses 
vara centrala för den jämställdhetspolitiska diskussionen. Fallen berör där-
med olika aspekter av ojämställdhetsproblematiken: i det första fallet disku-
teras mäns våld mot kvinnor, i det andra ojämställda löner och lönediskrimi-
nering, och i det avslutande fallet fokuseras frågor om kvinnorepresentation. 
 

Varför manliga jämställdhetssfärer? 
Som konstaterats i diskussionen ovan är frågor som rör jämställdhet antago-
nistiska och flytande till sin karaktär, vilket i förlängningen antas främja 
förekomsten av problemformuleringsprocesser. För att ytterligare skapa för-
utsättningar för existensen av dessa processer vill jag dessutom fokusera på 
jämställdhetsarbete som sker inom manliga sfärer eller arenor. Jämställd-
hetsarbete som äger rum inom manligt konnoterade organisationer antas 
nämligen behöva hantera potentiella spänningar mellan organisationernas 
traditionella maskulina värden och de aktuella kraven på jämställdhetsarbete, 
vilket i sin tur ytterligare aktualiserar behovet av problemformuleringspro-
cesser.  
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Som ett sista led i logiken kring min urvalsstrategi, har jag valt ut manliga 
organisationer som kan sägas bära på en latent eller ”tyst” konflikt. Detta 
angreppssätt kan även kopplas till den diskurspsykologiska inriktningens 
fokus på ”dilemman” som en förutsättning för konflikt eller dubbelheter 
(Billig 1987/1993). Dessa konflikter eller dilemman kan alltså potentiellt sett 
generera konkurrerande problematiseringar under en övergripande enighet 
eller konsensus, och de kan ses som den grundläggande motsägelsefullhet 
som konkurrerande utsagor cirkulerar kring och är uppbundna av. Det är 
alltså utifrån dessa dilemman som jag föreställer mig att olika förhandlingar 
och konkurrerande tolkningsrepertoarer framkommer och härstammar (se 
även Bertilsdotter Rosqvist 2007: 28).  

Konkret sett betyder detta att jag sökt organisationer där det utifrån orga-
nisationens historia kan tänkas existera konkurrerande tolkningar inom en 
yttre konsensus kring värdet av jämställdhetsfrågor. Detta urvalskriterium är 
naturligtvis metodologiskt otympligt, eftersom det indirekt tycks kräva att 
man som forskare har någon typ av ”förhandsinformation”. Man ska alltså 
lyckas med konststycket att hitta fall där det finns konflikt trots att det inte 
tycks vara så. Till sin natur kräver ett sådant urval att man redan har gjort 
någon typ av undersökning för att ta reda på huruvida ”det egentligen” finns 
någon typ av inneboende motsättning. Denna svårighet har jag försökt att 
behandla genom att välja fall där de aktuella aktörerna kan sägas ha andra 
värden inom sin organisation som de också måste förhålla sig till i sitt jäm-
ställdhetsarbete. Detta beslut bygger på tanken om att det är först när jäm-
ställdhetssträvan krockar med andra värden som man eventuellt kan upp-
täcka vilken roll olika värden tycks ha, och hur man trots dessa andra värden 
formulerar jämställdhet.70  

Avslutningsvis kan man alltså konstatera att urvalsstrategin kan sägas ba-
sera sig på strategiska och målinriktade grunder (se Santesson Wilsson 2003 
för liknande urvalstrategi). Jag har helt enkelt letat efter fall där jag har an-
sett att de jämställdhetspolitiska problemformuleringsprocesser som jag är 
intresserad av har goda förutsättningar att existera. Är det då inte problema-
tiskt att ha en så pass styrd forskningsdesign? Har jag inte påverkat resultatet 
genom att välja ut mina fall på detta sätt? Eftersom mitt syfte inte är att un-
dersöka frågor om exempelvis dessa processers omfattning, huruvida de är 
vanligt förekommande eller ej inom detta politikområde, anser jag inte att 
detta upplägg påverkar min studie negativt. Jag är intresserad av hur dessa 
processer ser ut och fungerar, och det är då rimligt att studera fall där dessa 
processer finns och existerar.  
 

                                                      
70 Inspirationen till att arbeta med konflikter och krockande värde som ett typ av metodolo-
giskt grepp för att studera aktualiserade problemformuleringsprocesser, kan också relateras till 
sociologen Maria Törnqvists diskussioner kring provokationen som ett sociologiskt grepp 
(Törnqvist 2006: 10).  
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De tre utvalda fallen: Män för jämställdhet (MFJ) 
Utifrån dessa urvalstrategier och avgränsningar, utgörs mitt första fall av 
organisationen Män för jämställdhet (MFJ) och deras arbete mot mäns våld 
mot kvinnor. MFJ är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som 
verkar ”för kvinnofrid och mot mäns våld och övergrepp” (MFJ, Verksam-
hetsberättelse 2008: 2). Verksamheten bedrivs dels av en styrelse på riksni-
vå, dels i lokala grupper (efter nätverks- eller föreningsmodell) spridda 
runtom i landet (i studien kommer dock endast riksorganisationen att stude-
ras). Verksamheten utgörs av möten, seminarier, föräldrautbildningar, mani-
festationer, aktioner och opinionsbildande verksamheter. 

Historiskt sett har organisationen existerat i olika former sedan 1993. 
Fram till 1998 utgjordes dock verksamhetsformen av ett tämligen löst sam-
mansatt nätverk (Manliga nätverket, Mn). Trots omvandlingen till en formell 
organisation, behöll man namnet Manliga nätverket fram till 2006, då 
man bytte namn till Män för Jämställdhet (MFJ). Nätverket hade vid ombil-
dandet 1998 ca 2000 medlemmar i sitt adressregister, men i och med om-
bildningen till förening sjönk antalet betalande medlemmar till ungefär 400. 
I förhållande till frågor om organisationens medlemmar är det centralt att 
understryka att organisationen inte arbetar separatistiskt, utan såväl kvinnor 
som män är välkomna som medlemmar. 

En stor del av organisationens ekonomiska anslag har historiskt sett 
kommit från Rädda Barnen, vilken sedan starten fungerat som fadderorgani-
sation till MFJ. Sedan 2004 kommer dock majoriteten av det ekonomiska 
anslaget från Socialstyrelsen.71 Även regeringsdepartement och fackförbun-
den TCO, LO och ST samt Arvsfonden har enligt hemsidan bidragit med 
medel till olika aktiviteter.72  

I förhållande till föreliggande avhandling har denna organisation valts ut 
eftersom den kan sägas vara central inom den svenska pro-feministiska 
mansrörelsen (Ljung & Lennartsson 2004; Wetterberg 2002: 29).73 Organisa-
tionen har under 2000-talet haft en tämligen framträdande roll, såväl i den 
massmediala debatten som inom det institutionaliserade svenska jämställd-
hetsarbetet. Enligt organisationens verksamhetsberättelse förekom man ex-
empelvis i media vid 27 tillfällen under 2007 (exempelvis P1, DN, Agenda 
och Rapport) (MFJ Verksamhetsberättelse 2007), och organisationens er-
kännande och legitimitet understryks även av att man varit en väl anlitad 

                                                      
71 2008 erhöll man ca 1 miljon kr i basfinansiering från Socialstyrelsen 
72 http://www.mfj.se/OmOss/Vilka_ar_vi/Vilka_ar_vi.aspx  Sidan laddades ner 2008-04-04. 
73 I en uppräkning av olika typer av mansrörelser så beskrivs MFJ som en organisation som 
”arbetar nära feminismen och strävar efter att råda bot på det våld och förtryck som förknip-
pas med en patriarkal könsordning” (Ljung & Lennartsson 2004: 46). I förhållande till an-
vändningen av beteckningen ’profeministisk’ snarare än ’feministisk’, så har termen ’profe-
ministisk’ generellt sett använts av personer eller organisationer som vill markera ett stöd till 
den feministiska kampen, samtidigt som man vill visa ett avståndstagande från alla tendenser 
att ”ta över” den feministiska kampen (Egeberg Holmgren 2011: 44f.).  
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föredragshållare (exempelvis Riksdagen, Länsstyrelser, försvarsmakten, 
polishögskolan etc.). Vidare var organisationen vid tiden för studien medlem 
i jämställdhetsrådet (jämställdhetsministerns forum för dialog med frivillig-
organisationer inom jämställdhetsområdet), samt fungerade som remissin-
stans och gav synpunkter på olika utredningar. Man deltog också i Sidas 
nätverk för organisationer som arbetar med jämställdhet, och medverkade i 
den svenska delegationen till FN:s Kvinnokommissions 49:e session i New 
York (2004). Deras framstående roll inom den svenska profeministiska 
mansrörelsen understryks även av att man under 2005 fick i uppdrag av re-
geringskansliets jämställdhetsenhet att kartlägga och samla in de olika initia-
tiv som uppkommit bland män runtom i landet efter det s.k. Piteåuppropet.  
 

IF Metall 
I mitt andra empiriska kapitel studerar jag fackföreningen IF Metall och 
deras diskussioner och hantering av frågor om lönediskriminering och låga 
kvinnolöner. IF Metall bildades 2006 efter sammanslagningen mellan Indu-
strifacket och Metall, och förbundet organiserar år 2011 cirka 350 000 med-
lemmar. Enligt förbundets hemsida är 23 % av medlemmarna kvinnor, och 
därmed är IF Metall det tredje största kvinnoförbundet inom LO. Förbundet 
organiserar medlemmar från stora delar av den svenska industrin, och med-
lemmarna arbetar såväl inom storföretag som i glasbruk och bilverkstäder.74  

Organisationens har enligt beskrivningar på sin hemsida två olika över-
gripande mål. För det första ämnar man arbeta för att främja sina medlem-
mars intressen på arbetsmarknaden, och i detta arbete beskrivs användningen 
av kollektivavtal som högst central. Det är genom kollektivavtalet som man 
anser sig kunna skydda medlemmarna mot godtycklig och orättvis behand-
ling, och genom kollektivavtalen vill man arbeta för en ökning av reallöner 
för medlemmarna, inte minst i förhållande till de lägsta lönerna, samt för-
bättrade anställningsvillkor mer generellt. I förhållande till organisationens 
andra övergripande mål, önskar man enligt hemsidan även delta i arbetet 
med att förverkliga ett demokratiskt och jämställt samhälle där alla ska ha 
rätt till ett bra och tryggt arbete.75 

Valet att studera just lönepolitik och kampen för jämställda löner handlar 
om att detta både är en central fråga i jämställdhetskampen, och att detta är 
den fråga som kanske rönt mest feministiskt engagemang inom fackföre-
ningsrörelsen (Warskett 2001: 332).  Vidare har detta med jämställda löner 
under långt tid varit en problematisk fråga för facket som man haft svårt att 
hantera (Mahon 1996: 563). En rad överväganden och potentiella konflikter 

                                                      
74http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/content.nsf/aget?open&key=fakta_om_forbundet_129
4932084844 (sidan laddades senast ner 2012-04-09) 
75http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/content.nsf/aget?open&key=fakta_om_forbundet_129
4932084844 (sidan laddades senast ner 2012-04-09) 
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ställs genom denna fråga på sin spets, vilket inte minst framkom i diskussio-
nerna om de s.k. jämställdhetspotterna under år 2006-2007.  
 

Polisen och Rikspolisstyrelsen (RPS) 
Det sista och tredje fallet utgörs av Polisen och deras problematiseringar av 
jämställdhet. Polisen är idag en av de största statliga verksamheterna i Sveri-
ge med ca 27 000 anställda under år 2010. I förhållande till dessa anställda 
har Polisen en väldigt skev könsmässig fördelning. Andelen kvinnor utgjor-
de 2010 totalt 39 % (bland poliserna 26 % och bland civilanställda 70 %). 
Polisen har valts ut eftersom man ifrån denna myndighets sida uppvisat ett 
förhållandevis stort intresse för frågor om jämställdhet. Polisen är alltså in-
tressant att studera eftersom den är tydligt maskulint präglad institution (Ce-
dermark Hedberg 1985; Andersson 2003: 13), samtidigt som den under 
2000-talet utmärkt sig genom olika jämställdhetssatsningar.   

Eftersom Polisen är en så pass stor och uppdelad organisation, har Polisen 
avgränsats till att utgöras av Rikspolisstyrelsen (RPS) i denna studie.76 RPS 
är den centrala förvaltnings- och tillsynsmyndigheten för Polisen, och hu-
vuduppgifter är att utöva tillsyn över Polisen och verka för planmässighet, 
samordning och rationalisering. Med andra ord är Rikspolisstyrelsen dels ett 
förvaltningsorgan åt regeringen, dels ett serviceorgan åt polisorganisatio-
nen.77 Vidare har detta val motiverats av att RPS är den myndighet som arbe-
tar med att ta fram policydokument i frågor som rör jämställdhet, samtidigt 
som RPS har ett övergripande samordningsansvar för hur Polisens jäm-
ställdhetsarbete ska genomföras. 

Avslutningsvis kan man alltså konstatera att det finns en stor spridning 
hos fallen när det gäller exempelvis organisationsform och storlek. Fallen 
utgörs av en ny social rörelse, ett fackförbund och en statlig myndighet, och 
har mellan ett fåtal och flera tusen anställda. Att välja organisationer med 
dessa olikheter och skiftande relation till staten kan dock ses som teoretisk 
motiverat. I enlighet med den poststrukturalistiska synen på makt och den 
diskursiva policyanalysens fokus på en bredare uppsättning aktörer (se dis-
kussion kap 2), är det inte bara staten som kan anses besitta makt och möj-
lighet till policyskapande (jmf Sjöberg 2011). Detta förhållningssätt betyder 
dock inte att den statliga makten ses som oviktig eller överspelad. Det bety-
der med Foucaults beskrivning bara att maktrelationer, och därmed även 
analyser av dessa, nödvändigtvis sträcker sig utanför statens gränser (Fouca-
ult 1980: 122).  

                                                      
76 Polisens organisation är indelad i en central- och en lokal nivå. På den lokala nivån finns 21 
polismyndigheter som ansvarar för polisverksamheten inom sina respektive län och därmed 
kan det vara svårt att få en samlad bild över hela Polisens jämställdhetsarbete.  
77 http://polisen.se/sv/Om-polisen/Organisation/Rikspolisstyrelsen/ (sidan laddades senast ner 
2012-04-09). 
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Material i fallen 
Utifrån den tidigare diskussionen om den diskursiva policyanalysens ut-
gångspunkter, framgår att det inte enbart är formella policydokument som är 
av intresse för denna studie. Bacchi (2009a) understryker exempelvis att 
denna typ av studier, förutom formella beslutsdokument eller rapporter, även 
bör inkludera en bred uppsättning angränsande dokument. Detta har innebu-
rit att jag dels strävat efter att identifiera ”nyckeldokument”, dels försökt att 
komplettera dessa med material som ytterligare behandlar de saker som be-
handlas i nyckeldokumenten.78 Detta ”kringmaterial” har gärna fått vara av 
en karaktär där det finns ”friare tal” och där man mer fritt diskuterar de aktu-
ella frågorna (mer konkreta diskussioner kring vilka dokument detta handlar 
om i respektive fall, återfinns i materialdiskussioner i respektive kapitel). I 
analyserna kommer jag dock inte att hierarkisera de formella- respektive de 
informella policytexterna, utan de kommer att ges samma status och vara 
lika relevanta när det gäller att diskutera vilka problemrepresentationer som 
kan sägas omgärda jämställdhetsfrågan i de respektive fallen (jmf Börjesson 
2003).79 

Angående urval av material kan man också konstatera att jag endast foku-
serar på det som uttalat sägs handla om jämställdhet, eller det som av orga-
nisationerna själva knyter till termen jämställdhet (jag kan inte se vilken typ 
av politiskt arbete fokus på jämställdhetsfrågor genererar om jag inte tittar på 
exempel där man explicit diskuterar frågor om jämställdhet). Eftersom det är 

                                                      
78 Sjöberg (2011) utgår i förhållande till frågor om olika typer av material ifrån Simolas 
(2000) distinktion mellan av auktoritära- (authorative policy documents) och styrande (stee-
ring policy documents) policytexter, och understryker vikten av att använda sig av både poli-
cytexter som kan sägas ha en stark formell status, och texter som har en mindre formell status. 
79 Förutom tidsbegränsningar har etiska överväganden gjort att jag valt att inte arbeta med 
intervjuer som materialinsamlingsmetod i de empiriska fallen. Detta övervägande grundar sig 
bl.a. i svårigheten att erbjuda respondenterna fullständig information om avhandlingens syfte 
(se exempelvis Taylor 2001: 21 för diskussion kring det betydelsen av ett informerat eller 
välgrundat samtycke till medverkan i forskningsprojekt). Jag bedömde det som svårt eller 
omöjligt att helt öppet berätta om mitt syfte och mina utgångspunkter, eftersom jag uppfattade 
att sådan information skulle påverka respondenternas utsagor på ett betydande sätt. Därmed 
skulle jag behöva be respondenterna delta i ett projekt som de inte fullt ut kunde avgöra huru-
vida de ville delta i, och jag skulle behöva be respondenterna avsätta tid och engagemang i ett 
projekt som de inte hade full information om. Detta uppfattade jag som oetiskt eftersom det 
riskerade att skapa ett oförsvarbart informationsunderskott hos respondenterna och därmed 
ytterligare fördjupa den maktobalans som alltid föreligger i intervjusituationer (för vidare 
diskussion kring moraliska och etiska dilemman kring grad av information till berörda, se 
Nordberg 2003). En potentiell fördel med att arbeta med intervjuer hade annars varit att jag 
fått såväl ytterligare material som en ökad förståelse för respektive fall. En sådan ökad förstå-
else hade troligtvis även varit ett effektivt sätt att motverka den typ av kylig distansering från 
sitt studieobjekt som ett strikt textmässigt material kan leda till. Det kan vara en nyttig erfa-
renhet och ögonöppnare att upptäcka att det finns människor involverade i det arbete som man 
studerar; människor med goda intentioner som brinner för det de gör och som lägger när 
väldigt mycket energi för att förverkliga ett mer jämställt samhälle.  
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organisationernas egna problematiseringar av jämställdhetsfrågor som in-
tresserad mig, så tar jag inte med olika typer av frågor som utifrån en annan 
definition eller utgångspunkt mycket väl skulle kunna kopplas till jämställd-
hetsfrågor. I studien av Polisens hantering av jämställdhetsfrågor tar jag 
exempelvis inte med material som berör det som benämns brott mot kvinnor 
(exempelvis handlingsplaner mot denna typ av brottslighet) om dessa brott 
inte explicit formuleras eller artikuleras i termer av jämställdhet.80 När det 
gäller exempelvis diskriminering tar jag därigenom med material som expli-
cit kopplar detta till jämställdhetsfrågor, men inte material om diskrimine-
ringsfrågor i förhållande till exempelvis sexuell läggning om inte detta i 
materialet kopplas till jämställdhet. Detta beror alltså inte på att jag inte an-
ser att dessa frågor är relevanta utifrån frågor om kön, utan därför att de fal-
ler utanför min frågeställning.  

Angående valet att fokusera på detta material är det viktigt att understryka 
att jag är medveten om att detta material kanske säger tämligen lite om det 
jämställdhetsarbete som faktiskt görs eller implementeras. Trots att man talar 
om vikten av jämställdhet och lanserar olika föreslagna reformer, kan dessa 
komma att väljas bort eller implementeras på ett sätt som undergräver deras 
potential eller syften.81 Man måste således ha en öppenhet för att man kan 
agera tvärt emot uttalanden och föreslagna lösningar, samt att reformer kan 
få en rad olika effekter.82 Detta är dock inget som jag anser är problematiskt i 

                                                      
80 Dessa frågor benämns inte som jämställdhetsfrågor inom organisationen, utan snarare kan 
man inom organisationen se en uppdelning mellan det som benämns som ”jämställdhetsfrå-
gor” och det som benämns som ”brott mot kvinnor och barn. I artikeln ”Kvinnliga polisers 
arbetsvillkor kartläggs” skrivs exempelvis: ”Fokus ligger på jämställdhetsfrågor men också på 
frågor om brott mot kvinnor och barn” (Svensk Polis 2/2005: 11) (min kursivering). Vid de 
undantagsfall då en sammanskrivning av jämställdhet och brott mot kvinnor trots allt görs, är 
det uteslutande någon utanför organisationen som gör denna koppling. T.ex. görs en koppling 
mellan kvinnofrid och jämställdhet i en notis där dåvarande jämställdhetsminister Margareta 
Winberg citeras (Svensk Polis ”Nationellt råd för kvinnofrid” 4/2000: 5), och på samma sätt 
diskuterar professor Eva Lundgren huruvida Sverige kan anses vara ett jämställt land i en 
notis om en undersökning om våld mot kvinnor från Brottsoffermyndigheten (Svensk Polis 
”Stor andel kvinnor utsatta för våld” 5/2001: 4). Att exempelvis brott mot kvinnor generellt 
sett inte kopplas till frågor om jämställdhet ska dock inte tolkas som att dessa frågor inte 
diskuteras. I tidningen Svensk Polis förekommer en rad artiklar om dessa ämnen, men de 
kopplas inte explicit till frågor om jämställdhet och finns därför inte med i mitt material. 
81 Lipsky (1980) visar i sin klassiska studie av ”gatunivåbyråkrater” att det är i själva tilläm-
pandet på gatunivå som det avgörs hur policies verkligen kommer att se ut. Han hävdar att 
”the decisions of street-level bureaucrats, the routines they establish, and the devices they 
invent to cope with uncertainties and  work pressures, effectively become the public policies 
they carry out” och att ”public policy is not best understood as made in legislatures or top 
floor suites of high-ranking administrators, because in important ways it is actually made in 
the crowded offices and daily encounters of street-level workers” (Lipsky 1980: xii). 
82 Att man kan agera tvärt emot sina egna uttalanden och sina egna föreslagna lösningar fram-
kom exempelvis på ett oerhört tydligt sätt i förhållande till mitt tredje fall. En polisman som 
varit drivande av jämställdhetsarbetet inom Polisen, samt producerat en del av det studerade 
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denna studie. Som betonats ovan är detta varken en implementeringsstudie 
av hur dessa reformer genomförs eller en utvärderingsstudie av hur effektiva 
dessa reformer är. Syftet är snarare att undersöka hur man talar om och pro-
blematiserar frågor om jämställdhet, vilka problemformuleringsprocesser 
som aktiveras i dessa frågor och vilka olika typer av lösningar som man lan-
serar eller förespråkar utifrån dessa problemformuleringsprocesser.  

I förhållande till ett tidsmässigt urval av materialet, är det tänkt att samtli-
ga fall ska spegla nutid och i samtliga fall har denna nutid avgränsats till 
åren mellan 2000 och 2008. I förhållande till det första fallet har dock tids-
avgränsningen kommit att förskjutas något i förhållande till det material som 
fanns tillgängligt vid undersökningstiden. Under 2000-talets första år var 
MFJ fortfarande en ganska löst sammansatt organisation, som (även om den 
etablerats som förening) fortfarande fungerade som ett lösare nätverk i 
många avseenden (Mn Verksamhetsberättelser 2003, 2004). Därigenom är 
det först från och med något år in på 2000-talet som organisationen produce-
rat något egentligt material och den reella tidsmässiga avgränsningen kom-
mer därmed i förhållande till det första fallet att vara år 2003-2008. Även i 
förhållande till det andra fallet IF Metall kommer fokus att ligga på den se-
nare delen av tidsavgränsningen. Detta pga. att det var under den senare hal-
van av 2000-talet som striden kring de s.k. jämställdhetspotterna blossade 
upp. 
 

Användning av materialet 
Den övergripande förhoppningen är att mitt material ska vara tämligen syn-
ligt i analyserna av de olika fallen. I mitt arbete med att underbygga existen-
sen av olika tolkningsrepertoarer, är jag således generös med citat och cita-
ten används löpande i framställningarna för att visa på viktiga eller framträ-
dande drag. Utdragen har alltså valts ut för att de anses spegla något karakte-
ristiskt och centralt, och med hjälp av citaten önskar jag peka på en allmänt 
förekommande position eller beskrivning i materialet. Analyserna kan därför 
möjligtvis uppfattas som tämligen ”citattunga”, men min förhoppning är att 
citaten kan fungera illustrativt för läsaren och därigenom motivera och stödja 
de tolkningar som jag gör angående existensen av olika repertoarer (jmf 
Sahlin 1999; Winther Jörgensen & Philips 2000; Taylor 2001). Ambitionen 
är alltså att citatanvändningen kan bidra till att öka studiens övertalande kraft 
och säkerställa att redogörelserna av de olika fallen känns uttömmande (jmf 
Glynos & Howarth 2007: 47 ang möjliga sätt att uppnå god validitet och 
reliabilitet i förhållande till en post-positivistisk forskningskontext). 

Angående citaten använder jag mig vidare av både längre och kortare ci-
tat. Genom de längre citaten erbjuds läsaren en känsla för hur texten är upp-

                                                                                                                             
materialet, dömdes i november 2010 till sex och ett halvt års fängelse för ett flertal grova 
sexbrott.  
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byggd mer generellt. Om man endast arbetar med korta ”utryckta” citat, kan 
det vara svårt för läsaren att få en uppfattning om hur representativa de kor-
tare passagerna är för texten i helhet. I de längre citaten har jag i stor ut-
sträckning även valt att inte klippa inuti citaten, utan även tagit med mellan-
meningar som inte är direkt relaterade till en specifik analytisk poäng. Detta 
val baseras på en önskan om att öka insynen och genomskinligheten i studi-
en, samt erbjuda läsaren en bättre känsla för i vilket sammanhang citatet 
återfinns.83 
 

Vikten av politisk reflexivitet 
Förutom att begrunda analytiska kvalitéer i ett forsningsprojekt, bör man 
reflektera kring de politiska konsekvenserna som de presenterade analyserna 
kan få. Etnologen Marie Nordberg har i förhållande till detta talat om vikten 
av politisk reflexivitet och understrukit balansen mellan att kritiskt granska 
praktiker som kan skapa eller återskapande ojämlikheter och behovet av att 
visa förståelse för den omgivning som man studerar (Nordberg 2005: 47). 
Törnqvist diskuterar liknande frågor utifrån konstaterandet att det inte endast 
är det empiriska materialet som bör ställas inför frågor om gränser, möjlig-
hetsvillkor och effekter, utan även den forskning som studera denna typ av 
frågor (Törnqvist 2006: 290). Dessa påpekande understryker därmed balan-
sen mellan att å ena sidan kritisk granska politiska projekt med emancipato-
riska ambitioner, och å andra sidan säkerställa att denna granskning sker på 
ett sätt som inte äventyrar en eventuellt frigörande potential.  

Dessa påpekanden blir inte minst aktuella i förhållande till mitt första fall 
kring mäns arbete mot mäns våld mot kvinnor. Under långa tider har manlig 
profeministisk verksamhet nästan uteslutande existerat inom akademin, och 
det bör vara av största vikt att detta arbete även aktualiseras i det omgivande 
samhället. Därmed skulle det vara förödande om den kritik som lyfts fram i 
denna avhandling fungerar hämmande eller destruktivt för organisationen i 
fråga. Inte bara skulle detta innebära att ett behjärtansvärt politiskt projekt 
med en rad goda intentioner skulle undergrävas, utan även att mötesfältet 
mellan maskulinitet och könspolitik lämnas fritt åt öppet maskulinistiska 
krafter. De eventuella oklarheter eller potentiellt problematiska problemati-
seringar som belyses i denna avhandling bör därför lyftas fram på ett an-
svarsfullt sätt och presenteras som ett bidrag till denna rörelse snarare än 
enkelriktad kritik. Denna manliga profeministiska rörelse är fortfarande för-
hållandevis ung, och man bör ha en förståelse för att den i viss utsträckning 
fortfarande söker efter sina former. Förhoppningen är därmed att dessa ana-

                                                      
83 Önskan om insyn och transparens har även gjort att jag i de empiriska kapitlen i viss mån 
frångår gängse regler för användningen av Harvardsystemets texthänvisningar. För att erbjuda 
läsaren möjlighet att se vilket typ av material som refereras, anger jag i mina texthänvisningar 
även rubriker på de källor som refereras inuti parenteserna. 
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lyser kan vara ett bidrag till detta arbete, snarare än ett hinder för en fortsatt 
utveckling och existens. 

Samtidigt kan en rädsla för att undergräva den politiska potentialen i detta 
och liknande projekt inte tillåtas eliminera möjligheten att kritiskt granska 
denna typ av organiseringar. Som lyftes fram i inledningskapitlet så finns det 
inga vattentäta skott mellan förtryckande och befriande praktiker (Foucault 
1976/2002; Brown 1995), och därmed riskerar även olika typer av mot-
ståndsrörelser att reproducera vissa maktordningar och skapa egna förtryck-
ande anspråk (jmf Carbin 2010: 30). Carbin hänvisar exempelvis till Butler 
och understryker hur politik som har en ambition att förbättra samtidigt kan 
innehåller ”en slagsida där vissa idéer och normer cementeras”, samt att 
dessa normer kan skapa andra typer av problematiska förhållanden än de 
som de ämnade ersätta (Carbin 2010: 28; jmf Törnqvist 2006: 17). I mitt fall 
utmynnar dessa två invändningar i en avvägning mellan att å ena sidan kri-
tiskt peka på möjliga politiska effekter av olika problemformuleringar, och å 
andra sidan skapa en förståelse för olika problemrepresentioner och en öp-
penhet för potentiellt progressiva inslag hos dessa representationer.  

Avslutningsvis är det också viktigt att komma ihåg att det i denna avhand-
ling främst är de diskursiva gränserna i problemformuleringarna som är av 
intresse, och att den kritik som riktas mot de rådande problemrepresentatio-
nerna därigenom inte är riktad mot de specifika aktörerna i sig. Snarare än 
att studera vad de specifika policyaktörerna önskar uppnå eller vilken syn på 
jämställdhet som de ”egentligen” besitter, är jag intresserad av de diskurser 
som de olika problemrepresentationerna tycks ta avstamp ifrån och de grän-
ser för möjliga framställningar och konstruktioner som dessa diskurser upp-
rättar (Bacchi 2009a: 5). Fokus blir därmed på hur existerande diskursord-
ningar lyfter fram respektive underordnar specifika problematiseringar och 
hur de problematiseringar som förekommer alltså produceras mot bakgrund 
av hegemoniska diskurser (Wetherell, Taylor & Yates 2001: 19; Bacchi 
2005).84 Därmed fokuseras hur diskurser kan ses som inlagrade i institutioner 
och därigenom styrande för den verksamhet som pågår inom dessa institu-
tioner (Singh & Taylor 2007: 303). Snarare än att undersöka ”intentionell 
manipulation av jämställdhetskampen”, är jag alltså intresserad av vilka dis-
kurser som reproduceras och vilket politiskt arbete som riskerar att produce-
ras genom de olika problemrepresentationerna, oavsett om detta varit en 
ambition hos de olika aktörerna.  
 
 
 

                                                      
84 Förutom att ett sådant fokus faller utanför avhandlingens forskningsfrågor, skulle det även 
vara väldigt svårt att analytiskt särskilja intentionell problemformulering från mer diskursiv 
påverkan (Bacchi 2005). Staunäs har t.ex. diskuterat hur utgångspunkter om aktörers ”inten-
tioner” och ”avsikter” innebär en typ av psykologiserande av de aktuella aktörerna som är 
närmast omöjligt att empiriskt belägga (Staunäs 2004: 90).  
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Kapitel 4. Mäns jämställdhetsarbete mot mäns 
våld                                                                    
– Män för jämställdhet (MFJ) och problematiseringar av 
mäns våld mot kvinnor 

Från olika håll hör vi idag talas om män som har beslutat sig för att aktivt ta 
ställning mot ett ojämställt samhälle och på olika sätt verka för förändringar 
i mäns attityder och agerande gentemot kvinnor.85 Inte minst märks detta 
genom de olika organisationer och nätverk som män bildat runt om i landet 
för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor.86 Ett av de mer massmedialt upp-
märksammade nätverken av detta slag var det s.k. ”Piteåuppropet” som bil-
dades under hösten 2004 efter ett uppmärksammat kvinnomord i Piteå.  

Den grupp som arbetat mest aktivt och organiserat kring dessa frågor un-
der 2000-talet är dock troligtvis Män för jämställdhet (MFJ) (Ljung & Len-
nartsson 2004; Wetterberg 2002: 29).87 Sedan slutet på 1990-talet har denna 
organisation arbetat med frågor om mäns våld och man har med tiden blivit 
den mest framträdande företrädaren för ett manligt perspektiv på frågor om 
makt och kön i den offentliga jämställdhetsdiskussionen. Man har t.ex. fram-
trätt flitigt i media, deltagit i regeringens kvinnofridsråd (2003) och jäm-
                                                      
85 Stort tack till Katharina Tollin och Maria Wendt för värdefulla kommentarer på kapitlet. 
86 Att understryka och betona mäns relation till jämställdhetsfrågor är dock i sig inget nytt. 
Fokus på män i förhållande till frågor om jämställdhet har paralleller både till den tidiga 
svenska mansrörelsen på 1970-talet och till den typ av jämställdhetspolitik som lanserades i 
Sverige redan under 1960-talet. 1961 lanserade t.ex. Eva Moberg tesen om att jämställdhets-
frågan var av betydelse för såväl kvinnor som män (Lindvert 2002: 65), och 1964 deklarerade 
dåvarande statsministern Tage Erlander att kvinnofrågor även var mansfrågor. Detta fokus har 
sedan varit ständigt återkommande genom åren och utgjorde även utgångspunkt hos den 
jämställdhetsdelegation som tillsattes efter Olof Palmes banbrytande jämställdhetstal 1972 
(Lindvert 2002: 70). I samma anda förordnades också Lars Jalmert 1980 att genomföra en 
kartläggning av männens roll i jämställdhetsarbetet. Utifrån denna kartläggning tillsatte dåva-
rande jämställdhetsministern Anita Gradin idégruppen ”Arbetsgruppen om mansrollen”, vars 
syfte var att driva på utvecklingen mot en ny mansroll som var bättre både för män och kvin-
nor. 1992 tillsattes sedan återigen en arbetsgrupp kring mansfrågor av dåvarande jämställd-
hetsminister Bengt Westerberg. Att sätta mannen i fokus kan alltså inte sägas vara något nytt i 
svensk jämställdhetsdebatt och mäns situation tycks alltid ha fokuserats inom statlig jäm-
ställdhetspolitik. Maskulinitetsforskaren Niclas Järvklo understryker t.ex. i sin forskning hur 
framväxten av ”nya män” och en ”förändrad mansroll” ständigt varit ett uttalat mål för den 
statliga svenska jämställdhetspolitiken. 
87 Som nämnts tidigare hette organisationen fram till 2006 Manliga nätverket (Mn). 



 92

ställdhetsråd (2007, 2008), deltagit i den svenska delegationen till FN:s 
Kvinnokommissions session (2004), fungerat som remissinstans i frågor som 
rör jämställdhet (2005, 2006), deltagit i hearings kring jämställdhet (2005, 
2007, 2008) och anordnat en rad kampanjer och manifestationer.  

Organisationens arbete är sammantaget inriktat på att förverkliga dröm-
men om ett jämställt samhälle befriat från mäns våld och övergrepp, samt 
förmå män att själva engagera sig i frågor som rör mäns våld. Detta engage-
mang ska både handla om att stödja kvinnor, och att mana till reflektion 
kring män som könade varelser. Förutom att fungera som allierade stödtrup-
per i kampen för kvinnors frigörelse, baseras gruppens engagemang därmed 
också på ett kritiskt granskande av den egna könsidentiteten eller maskulini-
teten. Det kritiska granskandet av den manliga identiteten syftar till att bely-
sa mäns relation till våld och kvinnors underordning, samtidigt som man vill 
peka på hur den rådande könsordningen även påverkar mäns liv och hur 
även (vissa) män marginaliseras och begränsas av de rådande föreställning-
arna kring män och maskulinitet. Syftet med denna manliga jämställdhetsor-
ganisation tycks alltså båda vara att förmå män att bli mer intresserade av 
jämställdhet, men även att företräda män i jämställdhetsdebatten och lansera 
ett ”manligt” perspektiv på jämställdhetsutvecklingen.88 Denna organisation 
kan på detta sätt sägas ha en dubbel funktion av att både förändra och före-
träda män.  

Detta tvådelade fokus kan potentiellt sett öppna upp för problemformule-
ringsprocesser kring jämställdhetsfrågor och generera en specifik mening i 
förhållande till jämställdhetsbegreppet. Att lansera ett perspektiv på jäm-
ställdhet som inbegriper fokus på hur rådande könsordning påverkar och 
begränsar mäns liv, kan därmed tänkas kräva specifika representationer av 
ojämställdhetsproblematiken. I linje med ett sådant antagande, har tidigare 
forskning pekat på hur ambitionen att både stödja kvinnor och frigöra män 
tenderat att generera olika typer av politiska agendor beroende på vilken av 
dessa aspekter som huvudsakligen betonas (Dominelli 1999: 20; Hearn 
2004). Oklarheten kring vilka problemrepresentationer av jämställdhet som 
följer av ”ett dubbelt fokus” återspeglades även i den mansrörelse som fanns 
i Sverige under 1970-talet. Denna utvecklades från att vara uttalat profemi-
nistisk till att efterhand bli alltmer maskulinistisk och autonom i förhållande 
till kvinnorörelsen och dess krav (Hill 2007). Det tycks därmed inte alldeles 

                                                      
88 Detta fokus på män och manlighet är inte specifikt för Sverige. Internationellt sett har dessa 
frågor blivit ”hot politics”: ”[M]en’s gender identities are now a political matter: a cause of 
concern” (Ashe 2007: 1). Utifrån föreställningar om att senkapitalismens politiska och eko-
nomiska villkor har inneburit påtryckningar på mäns traditionella roller och identiteter, har det 
som benämnts som manlighetspolitik eller maskulinitetspolitik vuxit fram (Ashe 2007:1). 
Mäns könsidentitet är alltså numera en politisk fråga och diskussioner om mäns ”kriser”, 
”förluster” och ”förändringar” diskuteras i många länder (jmf exempelvis Scourfiel & Drake-
ford 2002).  
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enkelt att förena ett fokus på män som utsatta med en bild av män som över-
ordnade inom den rådande könsordningen.  

Oklarheten kring denna dubbelhet, kan även kopplas till dessa problem-
formuleringars politiska effekter. Utifrån teoretiska diskussioner kring män, 
maskulinitet och makt, har genusforskare lyft fram såväl progressiva som 
problematiska aspekter av mäns engagemang runt frågor om jämställdhet, 
makt och maskulinitet. Statsvetaren Maud Eduards har exempelvis pekat på 
vikten av att problematisera män och att upplösa könskategorins förmenta 
neutralitet och könlöshet. Just benämnandet av män som politisk kategori, 
har enligt Eduards länge varit ”det mest förbjudna” inom svensk politik 
(Eduards 2002: 157), och utifrån ett sådant perspektiv kan föresatsen att 
problematisera män och maskulinitet ses som destabiliserande. Utifrån en 
liknande utgångspunkt har den kritiska manlighetsforskaren Jeff Hearn utpe-
kat benämningen av män som könsspecifika varelser som en grundläggande 
förutsättning för att kunna börja rucka på mäns makt:  
 

not naming men as men, is a structured way of not be-
ginning to talk of and question men’s power in rela-
tion to women, children, young people and indeed 
other men (Hearn 1998: 786).  

 
I samma anda har bell hooks understrukit att nedmonterandet av mäns köns-
förtryck kräver att männen engagerar sig i att reformera sig själva (hooks 
1998: 278). Utifrån en poststrukturalistiskt inspirerad kritik mot en radikal-
feministisk hållning, har maskulinitetsforskaren Roger Klinth också pekat på 
att feministiska män kan utgöra en möjlighet att öppna upp oppositionella 
distinktioner mellan män och kvinnor och skapa förutsättningar för nya poli-
tiska allianser som inte bygger på en typ av identitetspolitik (Klinth 2003: 
44). 

Samtidigt har det även höjts mer kritiska röster när det gäller det önskvär-
da och möjliga i mäns engagemang inom feministisk kamp. Hos den typ av 
feministiskt teoretiserande som i större utsträckning har tenderat att se kvin-
nor och män som separata grupper med skilda och krockande intressen, utgår 
man exempelvis ifrån att alla kvinnor delar en gemensam erfarenhet av un-
derordning, och det är denna erfarenhet som utgör grunden för politiska han-
dlingar (se exempelvis Daly 1973, 1978; MacKinnon 1987). Utan att ha 
upplevt den kroppsliga erfarenheten av att vara kvinna (och därigenom un-
derordnad) kan man inte verka feministiskt (Ashe 2007: 84). Även motiven 
till mäns intresse för könspolitiska frågor har ifrågasatts och utifrån dessa 
utgångspunkter har manlig feminism snarast tolkats som en vilja att kolonia-
lisera detta fält (Canaan & Griffin 1990). Mäns intresse anses därigenom 
snarast komma ur en rädsla för att förlora sin överordnade position och i takt 
med att frågor om feminism blivit accepterade har män flyttat fram sina po-
sitioner inom detta område (Braidotti 1989: 234). I sin jakt på att få erkän-
nande även inom dessa frågor har män kommit att bli ”könsturister” inom 
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den feministiska kampen, varpå frågor om kön och makt snarast blivit ett 
kokett inslag eller en festlig nyhet för män att ta sig an.   

Utifrån liknande utgångspunkter har man även pekat på att ”manlig femi-
nism” kan fungera som tänkbar strategi för att bevara mäns överordnade 
position (se exempelvis Digby 1998: 2). Tidigare har en uppmärksammad 
manlig strategi varit att lansera en motattack baserad på antifeministisk verk-
samhet (jmf Faludi 1992), men möjligtvis skulle man kunna tolka mäns pro-
feministiska organisering som ett alternativt svar på samma utmaning. Dessa 
tankar kan även kopplas till teorier om ”new sexism”, vilket beskrivs som en 
diskurs som upprätthåller manliga privilegier på ett annorlunda och nytt sätt. 
Sexismen blir därmed förtäckt och förtryckaren kan framträda i form av 
jämställdhetsivrare (Riley 2001: 55; se även Gough 1998, 2000). Härigenom 
kan även underliggande maktstrukturer bevaras, trots uppenbar samhällelig 
förändring. Avslutningsvis har även maskulinitetsforskaren Raewyn Connell 
understrukit den kontrafeministiska potentialen hos mäns feminism, och 
betonat att det alltid finns en risk att homosociala sammanslutningar bidrar 
till att konsolidera och reproducera manliga maktordningar (Connell 1995: 
227, 231f; Hearn 2004).89  

Utifrån dessa skilda historiska erfarenheter och teoretiska diskussioner är 
det intressant att analysera vad som sker med jämställdhetsfrågor då de han-
teras av män och då jämställdhetsfrågor även ska diskuteras utifrån ”ett man-
ligt perspektiv”. Syftet i detta kapitel är därmed att studera hur ojämställdhet 
problematiseras i en manlig organisering som kan sägas ha en dubbel funk-
tion av att både vilja förändra och företräda män, och vilken typ av politiskt 
arbete som dessa problematiseringar genererar. Hur framställer MFJ frågor 
om mäns våld mot kvinnor? Hur påverkas dessa problematiseringar av orga-
nisationens fokus på män och maskuliniteter? Vilken typ av jämställdhetspo-
litik underbygger dessa problematiseringar?  
 

                                                      
89 Man kan alltså konstatera att frågan om mäns medverkan och förhållande till feminism rönt 
mycket uppmärksamhet och att mycket litteratur har skrivits angående detta mötesfält. När det 
däremot gäller forskning om hur ”mäns feminism” faktiskt är utformad, eller hur mäns femi-
nistiska politiska aktiviteter ser ut i praktiken är situationen betydligt annorlunda. Detta tycks 
vara en dimension som inte uppmärksammats i någon större utsträckning och det finns följ-
aktligen inte mycket empirisk forskning kring hur män agerar inom feministisk politik eller 
vad som sker när män ska göra feminism (Egerberg Holmgren 2011: 42). De studier som 
finns i förhållande till frågor om män och könsrelationer, har främst inriktat sig på frågor om 
faderskap och mäns emanicipation inom de nordiska välfärdssystemen. Dock har sociologen 
Linn Egerberg Holmgren (2011) skrivit en avhandling kring män, feminism och maskulinitet, 
idéhistorikern Helena Hill (2007) har i sin avhandling studerat framväxten av en mansrörelse 
under 1970-talet och Cathrin Wasshede (2006) har studerat kön och sexualitet i den utompar-
lamentariska vänsterrörelsen. Internationellt sett har frågor om mäns feministiska aktiviteter 
och organisering behandlats av exempelvis Christian (1994) och Pease (2000). 
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Material 
Ambitionen har i förhållande till detta fall varit att samla in ett så heltäckan-
de material som möjligt. Eftersom denna organisation är förhållandevis liten 
(i jämförelse med de två övriga fallen), samt att man från denna organisation 
enbart arbetar med frågor om jämställdhet, har inte något urval behövt göras. 
Det stora flertalet centrala dokument som organisationen har producerat 
mellan åren 2003-2008 har därför kunnat samlas in och analyserats.90 

Dessutom behöver ingen avgränsning göras till den fokuserade underfrå-
gan om mäns våld, eftersom organisationens arbete i stort kan sägas handla 
om denna fråga. Detta märks inte minst i den egna beskrivningen av organi-
sationen, i vilken man säger sig verka för jämställdhet, för kvinnofrid och 
mot mäns våld och övergrepp. Fokuseringen på våld och övergrepp framträ-
der även genom att man beskriver sig som en ”anti-våldsorganisation” som 
är: ”en ideell och partipolitiskt obunden riksorganisation som verkar för 
kvinnofrid och mot mäns våld och övergrepp. Vi fokuserar på förändring 
bland män och pojkar” (MFJ ”Om anti-våldsorganisationen Män för jäm-
ställdhet” odaterad).91 Eftersom organisationen i sig har detta starka fokus på 
frågor om jämställdhet och mäns våld, bör allt material som man produceras 
kunna anses som relevant i relation till den aktuella jämställdhetsfrågan 
kring mäns våld mot kvinnor. 

De studerade dokumenten består av verksamhetsberättelser och protokoll 
från styrelsemöten mellan åren 2003 till 2008, en idéplattform som kan ses 
som organisationens programförklaring, en utförlig beskrivning av organisa-
tionens syften och utgångspunkter från organisationens hemsida (”Om anti-
våldsorganisationen Män för Jämställdhet”), remissvar från MFJ angående 
olika jämställdhetspolitiska reformer, skriftliga synpunkter på jämställdhets-
relaterade frågor och reformer, projektansökningar för olika jämställdhets-
projekt, en broschyr (”Vad kan man göra?”) och en skriftserie vid namn män 
och jämställdhet som är tänkt att fungera som ett underlag till vidare diskus-
sion kring frågor om jämställdhet (Män & våld, Män & makt, Män & sex 
och Män & barn).92 Avslutningsvis har även tidningsartiklar studerats, i vil-
ka MFJ antingen intervjuats eller själva stått som författare. 

                                                      
90 När det gäller material som inte samlats in, kan man inledningsvis konstatera att inga utta-
landen som gjorts i tv eller radio tagits med. Vidare har inte heller det nyhetsbrev som skickas 
ut till föreningens medlemmar analyserats och jag har heller inte analyserat samtliga tidnings-
artiklar där tal om MFJ förekommer. För att säkerställa att artiklarna verkligen kan sägas 
spegla organisationens röst har endast debattartiklar skrivna av organisationen (enskilt eller 
gemensamt med andra organisationer), samt vissa längre intervjuer analyserats. 
91 Artiklen återfanns under undersökningsperioden på organisationens hemsida 
(www.mfj.se/OmOss.aspx?p=1). 
92 Dessa skrifter är mellan 11 och 20 sidor långa och har en varierande uppbyggnad och ut-
formning. Exempelvis är ”Män & våld” mer av en löpande text med ett sammanhållet fokus 
där ”en röst” talar, medan  det i ”Män & makt” snarare är olika teman som belyses utifrån 
olika forskare eller personer som i sin profession arbetar med jämställdhetsfrågor. Ett ord 
angående validiteten är dock på sin plats när det gäller detta material. Förutom den gemen-
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Mäns våld mot kvinnor: ett enkelt och komplext 
problem 
Vad anses dagens ojämställdhet bestå av; mäns överordning eller båda kö-
nens underordning? Förlorar eller tjänar män på dagens könsordning? Är 
gruppen män överordnad gruppen kvinnor, eller är kvinnor och män till-
sammans underordnade? Hur ska vi förstå mäns våld, vad ligger bakom det 
och vilken typ av jämställdhetsarbete är det som krävs för att lösa detta pro-
blem? Efter att ha studerat MFJ:s diskussioner och uttalanden kring olika 
aspekter av problemet med ojämställdhet, är det inte helt enkelt att tydligt 
veta vad MFJ anser om dessa frågor. I analysen kan man nämligen se tecken 
på två kontrasterande tolkningsrepertoarer i MFJ:s tal om mäns våld (mot 
kvinnor). Dessa repertoarer används omväxlande i samma text utan att den-
na dubbelhet diskuteras eller problematiseras (jmf Potter & Wetherell 1992: 
92). Utsagorna kring dessa frågor är alltså fragmenterade eller skiftande och 
det framkommer ett skiftande mönster av retoriska resurser i framställning-
arna kring mäns förhållande till jämställdhet och jämställdhetsarbete. Samti-
digt framkommer dessa skiftande mönster i förhållande till olika kontexter, 
och medan det främst är i förhållande till frågor om mäns våld som repertoa-
ren om män som förövare framkommer, är repertoaren om män som offer 

                                                                                                                             
samma introduktionstexten (”Jämställdhet”) är det nämligen inte helt klart i vilken mån dessa 
texter kan anses vara representativa för MFJ:s ståndpunkter. Å ena sidan står det på framsidan 
att skriftserien är ”producerad av Manliga nätverket” (det tidigare namnet på MFJ), men å 
andra sidan är skrifterna sammanställda av personer utanför organisationen och man skriver 
även i den gemensamma introduktionstexten att: ”De (skrifterna) har kommit till som ett 
resultat av diskussioner inom projektet ”Män och jämställdhet” och är tänkta att fungera som 
ett underlag för diskussioner. Det är alltså inte en fråga om en redovisning av Manliga nätver-
kets åsikter.” Trots detta är det dock rimligt att tänka sig att material som görs i organisatio-
nens namn inte är helt frikopplat från organisationens kontroll och översyn, och materialet bör 
således överrensstämmer tämligen väl med organisationens tankar. Vidare har man på inget 
sätt tagit avstånd ifrån dessa texter, utan tvärtom tycks dessa vara tämligen centrala inom 
organisationen. Bl.a. fanns skriftserien på organisationens hemsida under hela undersöknings-
perioden. I sin verksamhetsberättelse från 2004 skriver man också att: ”Styrelsen ser med 
tacksamhet och tillfredställelse att vi under året slutfört projektet ”Män och Jämställdhet” och 
att vi nu har fyra skrifter; Män & sex, Män & barn, Män & våld samt Män & makt, färdiga att 
användas i sammanhang som föreläsningsaftnar, seminarier, studiecirklar” (MFJ Verksam-
hetsberättelsen 2004). Året efter konstaterar man även att: ”Skriftserien kommer att nyttjas 
och spridas inom ramen för Manliga nätverkets kommande aktiviteter” (MFJ Verksamhetsbe-
rättelsen 2005). Samtidigt har jag inte heller kunnat se att de åsikter som presenteras i infor-
mationsskrifterna på något avgörande sätt skiljer sig från de åsikter som presenteras i exem-
pelvis organisationens idéplattform (reviderad i mars 2005). För att undvika att oklarheten 
kring dessa skrifters validitet ska påverka analysernas tillförlitlighet i stort, har jag i strävat 
efter att i största möjliga utsträckning också belägga de analytiska poängerna med komplette-
rande citat från det övriga materialet. 
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vanligare i förhållande till diskussioner om olika problem som män kan upp-
leva.93  
 

Tolkningsrepertoaren om män som förövare 
Inledningsvis kan man konstatera att det finns en tydlig tolkningsrepertoar 
kring män och deras förhållande till rådande könsmönster som utgår ifrån ett 
perspektiv där män ses som strukturellt överordnade kvinnor, samtidigt som 
män också pekas ut som ansvariga för kvinnors förtryck.  
 

Mäns överordning och kvinnors underordning 
Den målande bilden eller beskrivningen (se diskussionen om operationalise-
ring av tolkningsrepertoar, kap 3) som tycks binda upp denna repertoar är 
den könsmaktsteoretiska diskussionen om mäns överordning och kvinnors 
underordning inom den rådande könsordningen.94 Tal om under/överordning 
är en återkommande beskrivning, och i diskussioner om denna läggs lika stor 
tonvikt på de underordnade kvinnorna som de överordnade männen:  

 
Kvinnor och flickor underordnas systematiskt män och 
pojkar bara för att de är just kvinnor och flickor. Under-
ordningen skadar enskilda kvinnor och skapar hinder i 
deras liv både privat och i den offentliga sfären (min 
kursivering) (Mn Idéplattform 2005) 
 
I vårt samhälle ses maskulinitet som norm och som 
överordnad femininitet. Detta leder till att män och poj-
kar utvecklar dominansbeteenden, utan att uppfatta sin 
egen överordning, och till att kvinnor och flickor ofta 
formas till att underordna sig (min kursivering) (Mn 
Idéplattform 2005) 

 
Förutom betoning av under- och överordning, förekommer återkommande 
beskrivningar av mannen som förövare eller utövare av det våld som före-

                                                      
93 En liknande tendens finns även inom maskulinitetsforskningen. Man utgår oftare från ett 
kritiskt perspektiv när man talar om mäns våld, medan man ofta mer sympatiskt inställda till 
män när exempelvis aspekter kring mäns hälsa diskuteras (Hearn 2002). Vidare har vissa 
kritiska maskulinitetsforskare pekat på att det i en svensk maskulinitetsforskningskontext 
tycks vara ett betydligt större fokus på ’problem som män upplever’ i förhållande till ’pro-
blem män orsakar’ (jmf Hearn & Pringle 2006). Se utförligare diskussion kring detta i Ege-
berg Holmberg 2011: 54f. 
94 Just talet om ”mäns överordning och kvinnors underordning” är t.ex. centralt i kvinnofrids-
propositionen, prop. 1997/98:55, s. 21. 
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kommer i nära relationer. En central beskrivning och ett återkommande re-
sonemang är vikten av att synliggöra förövaren och därigenom sätta fokus på 
männen. Ett sätt som man vill göra detta på är att understryka att det handlar 
om mäns våld, och genom betoning av detta motverka den traditionella 
könsneutrala framställningen där männens roll som förövare tenderar att 
suddas ut. Man understryker därmed hur män bör ses som roten till proble-
met eller som orsaken till detta problem. Man uttrycker alltså tydligt att man 
inte anser att detta är ett problem som härrör från exempelvis en bristfällig 
kommunikation mellan könen, eller att det skulle vara ett gemensamt pro-
blem som män och kvinnor skapar tillsammans. Istället vill man understryka 
att man inte på något sätt är tvetydig i ansvarsfrågan: 
 

Mannen som slår, hotar eller skrämmer har ensam an-
svar för sina handlingar. Det finns inga ursäkter eller 
förklaringar som att hon provocerade honom eller på nå-
got sätt ”tvingade” honom. Vi har alltid valet att undvika 
våld. Våldet är ett brott, ett övergrepp som skall bemötas 
som allt annat våld – polisiärt, rättsligt och medmänsk-
ligt (Mn Män & Våld 2005: 6). 

 
Att på detta sätt beskriva män (och mäns makt) som orsaken till problemet 
med mäns våld mot kvinnor och bristande jämställdhet i allmänhet, ligger 
tydligt i linje med den förståelse som etableras i det s.k. Kvinnofridsbetän-
kandet (SOU 1995: 60), då våld i nära relationer definieras som en könsfrå-
ga snarare än en konsekvens av individuella eller socioekonomiska faktorer 
(Wendt Höjer 2002: 194). Denna koppling till mer makt- och strukturbeto-
nade förklaringsmodeller framkommer också i en rad kopplingar mellan 
mäns våld och patriarkala strukturer: 
 

Även om våld mot kvinnor och barn inte uppmuntras av 
vår kultur är det svårt att inte inse att mäns våld har en 
tydlig koppling till patriarkala värderingar. Mäns makt 
är knuten till rätten att utöva våld. Manlighet förknippas 
med styrka, aggressivitet och män förväntas stå upp för 
de sina. Också män som inte slåss har nytta av den räds-
la de våldsamma männen skapar (Mn Män & Våld 2005: 
4). 

 
Utifrån denna logik beskrivs pojkars och mäns användning av våld som ett 
uttryck för ”manssamhällets strukturer” (MFJ ”Vad kan man göra?” (odate-
rad); jmf även TT ”Ny plattform för män mot kvinnofrid” 2005-03-18), och 
betoningen på strukturella aspekter av mäns våld mot kvinnor framkommer 
i citatet ovan tydligt genom exempelvis betoningen av att ”[O]ckså män 
som inte slåss har nytta av den rädsla de våldsamma männen skapar”. I des-
sa textavsnitt anses män således generellt sett tjäna på mäns våld mot kvin-
nor och våld beskrivs som något som mannen använder för att försätta sig i 
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överläge jämfört med kvinnor. Mäns våld länkas till en genomgripande 
manlig maktstruktur som påverkar samtliga män positivt och samtliga kvin-
nor negativt: 
 

Vår syn är att våld alltid handlar om makt och/eller kon-
troll  (Mn Idéplattform 2005). 

 
Av detta och flera av de tidigare citaten framgår också att ”makt” generellt 
sett tycks vara en central retorisk resurs i dessa framställningar, samt att 
beskrivningar om mäns maktmässiga övertag tydligt ställs i centrum i dessa 
beskrivningar av ojämställdhet. Det är makt som är hindret för kvinnors jäm-
ställdhet och det är detta som skall reduceras:  
 

Jämställdhet handlar om att kvinnor skall ha lika stor makt 
och samma möjligheter som män och det innebär att mäns 
privilegier och makt minskar (Mn ”Jämställdhet” 2005; 
jmf även Sydsvenska Dagbladet 2004-03-13). 

 
Sammanfattningsvis finns det en tydlig repertoar i detta material som pekar 
ut män som förövare eller utövare av det förstryck som kvinnor möter. Tolk-
ningsrepertoaren binds upp av en livfull bild i form av mäns överordning och 
kvinnors underordning samt en återkommande uppsättning ord såsom makt, 
kontroll, privilegier, dominans och strukturer. I diskussionerna återkommer 
beskrivningar av mäns våld som bygger på en koppling mellan män, makt 
och våld. 
 

Lösningar som harmonierar med repertoaren om män som 
förövare 
I förhållande till konkreta reformer, förslag eller lösningar som ligger i linje 
med den typ av logik som ovanstående diskussion pekat på, kan man inled-
ningsvis peka på den typ av manifestationer som genomförts mot mäns våld 
mot kvinnor.95 I dessa manifestationer har man tydligt understrukit att detta 
våld inte är könsneutralt utan att det är män som står som förövare. I novem-
ber 2006 arrangerade man exempelvis en manifestation under parollen "Män 
för kvinnofrid”, där manifestationens tema beskrevs som ”Alla män behövs i 
arbetet mot mäns våld”. Samma tydliga utpekande av män som förövare och 
betydelsen av en patriarkal könsordning i relation till mäns våld, ser man 
också i organisationens yttrande till SOU 2004:117 Nytt nationellt kunskaps-
centrum - Ombildning av RKC. Betänkandet rör en eventuell omvandling av 
                                                      
95 Generellt sett har MFJ främst arbetat med opinionsbildande arbete, varpå det inte finns 
någon större mängd presenterade konkreta lösningar att diskutera. Dock beskriver man t.ex. i 
sitt förslag till verksamhetsplan för 2008 att man från år 2008 och framåt ämnar arbeta mer 
med sakpolitiska förslag. 
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Rikskvinnocentrum (RKC) till ett nationellt kunskapscentrum, och generellt 
sett instämmer MFJ:s tydligt i yttrandet om att denna omvandling bör ske, 
men trycker samtidigt på att arbetet vid centrum även ska utvidgas till att 
tydligare innefatta även förövarna.96 Fokus på de misshandlande männen 
anses här viktigt eftersom det anses kunna förebygga och förhindra fortsatta 
övergrepp och därmed motverka våld mot kvinnor både på kortare och läng-
re sikt (Mn ”Yttrande: Betänkande SOU 2004:117” 2005). Även om den 
föreslagna lösningen fokuserar på män, är det därmed tydligt att det hela 
tiden är mäns våld mot kvinnor som understryks. Man understryker i yttran-
det att syftet med att arbeta med männen är att förbättra de utsatta kvinnor-
nas situation, snarare än att exempelvis avhjälpa de problem som misshand-
lande män eventuellt lider av.  

Ett annat projekt som också har tydliga kopplingar till denna repertoar är 
projektet BOX!. I detta projekt arbetar MFJ tillsammans med en rad andra 
organisationer för att sprida kunskap till unga människor om vålds- och do-
minansbeteende och hur detta beteende kan förändras. Genom ett studiema-
terial med olika filmsekvenser vill man diskutera manlighet, våld och makt 
ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Här finns en betoning både på hur 
män är utsatta genom de rådande manlighetsformeringarna (exempelvis ge-
nom överrepresentation i trafikolyckor), men också hur män är överordnade 
och hur det exempelvis framförallt är män som utövar våld i nära relationer. 
Det handlar därmed om att få pojkar och unga män att själva uttrycka sina 
upplevelser av maskulinitetskonstruktioner, men också att förmå denna 
grupp att diskutera sina egna dominansbeteenden. I sin ansökan skriver man 
att:  
 

Killar och män behöver öka sin medvetenhet om sin 
del och sitt ansvar för utvecklingen av ett jämställt 
samhälle. Tjejers och kvinnors position stärks av att 
våldsfrågor behandlas utifrån ett tydligt maktperspek-
tiv (MFJ Ansökan Allmänna arvsfonden 2008: 3).  

 
I linje med tolkningsrepertoarens logik presenteras män och pojkar som an-
svariga för den rådande ojämställdheten och genom att man understryker 
behovet av ett maktperspektiv återknyter man även till repertoarens centrala 
retoriska resurs ”makt”.  
 

                                                      
96 RKC fungerade fram till 2001 som en enhet inom kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset 
i Uppsala. Våren 2001 blev RKC en egen fristående klinik och deras huvudsakliga arbete har 
bestått av att ta hand om våldsutsatta kvinnor, utbilda olika personalkategorier, bilda opinion 
och bedriva forskning om orsaker till och förekomsten av våld mot kvinnor. 
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Hur representeras problematiken kring den rådande 
ojämställdheten? 
Sammanfattningsvis representeras problemet med ojämställdheten mellan 
könen i denna repertoar som ett maktojämlikhetsproblem. Gruppen män an-
ses i egenskap av sitt maktmässiga övertag utöva förtryck mot kvinnor, ett 
förtryck som också genererar fördelar för gruppen män i stort. Man vill inte 
skilja ut ”vissa” män, utan man vill visa på att män som grupp på olika sätt, 
bl.a. genom våld, kollektivt förtrycker kvinnor. I dessa representationer un-
derstryks hur alla män är delaktiga eller inskrivna i maktmässigt hierarkiska 
mönster och det är män som grupp eller som kategori, som är det problema-
tiska och det som behöver benämnas och reformeras (jmf Hearn 2004; Edu-
ards 2002; Wendt 2002).  Jämställdhet och jämställdhetsarbete representeras 
därmed genom tämligen tydliga, fåordiga och enkla framställningar i denna 
repertoar; jämställdhetsarbete handlar om att reducera mäns maktövertag 
jämfört med kvinnor.  
 

Vilka antaganden och föreställningar ligger till grund för dessa 
framställningar? 
Utifrån denna problemrepresentation, kan denna repertoar sammanfattnings-
vis sägas ha stora kopplingar till den könsmaktsdiskurs som vid mitten av 
1990-talet och början av 2000-talet var tongivande i svensk jämställdhetspo-
litik och offentlig politik rörande frågor om våld i nära relationer (Carbin 
2010: 90).97 Man utgår tydligt från det genusteoretiska fokus kring mäns 
makt som under 1990-talet blev dominerande inom svensk jämställdhetspoli-
tik och i linje med könsmaktsteoretiskt inspirerad teori länkas våld här tyd-
ligt samman med kön och manlig överordning.  Detta kan utifrån den kritis-
ka maskulinitetsforskaren Jeff Hearns distinktion mellan ett fokus på mäns 
hegemoni respektive ett fokus på hegemonisk maskuliniteten, ses som ett 
understrykande av den förra kategorin (Hearn 2004; jmf även Johansson 
2005: 10 ang. skiljelinjen kring ”mannen som norm” respektive ”den norma-
tiva manligheten”). Snarare än att fokusera på exempelvis de negativa effek-
ter som den rådande hegemoniska maskuliniteten kan ha för individuella 
män, kan denna representation tydligt sägas lägga fokus på mäns hegemoni 
eller mäns dominans. Det är mäns strukturella överordning som sätts i cent-

                                                      
97 Under denna tid ges frågan om mäns våld mot kvinnor generellt sett större utrymme inom 
den svenska jämställdhetspolitiken. I början av 1990-talet skrivs t.ex. våld mot kvinnor in som 
ett eget delmål i den övergripande jämställdhetspolitiken (Prop. 1990/91:113, s. 48), och 
frågan börjar även definieras som ett uttryck för könsmakt (Carbin 2010: 87). I Kvinnofrids-
betänkandet (SOU 1995:60) definieras mäns våld mot kvinnor explicit som en könsfråga, och 
tal om en ”manlig överordning” och ”kvinnors underordning” blir centrala beståndsdelar för 
att förstå detta våld (Wendt Höjer 2002: 194). 
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rum, snarare än kraven på män att underkasta sig snäva normer kring man-
lighet.  
 

Vad lämnas oproblematiserat i dessa framställningar och vilka 
alternativa lösningar blir därmed mer perifera? 
Problemrepresentationens fokus på hur män som grupp kan sägas förtrycka 
gruppen kvinnor, tycks utgå ifrån att män i alla tider och platser kan ses som 
överordnade alla kvinnor, samtidigt som den lämnar tämligen lite utrymme 
åt variationer inom könskategorierna. Därmed riskerar man att utgå ifrån en 
typ av könsdualism vilken tenderar att slutgiltigt låsa fast män som förtryck-
ande och kvinnor som offer (jmf Scott 1992). Angående det ensidiga utpe-
kandet av män som förövare, tenderar man även att blunda för de normer 
och ideal kring manlighet som män måste förhålla sig till, och som Carbin 
(2010) har påpekat riskerar antaganden om våldets strukturella karaktär ock-
så att övergå i ett diskvalificerande av omständigheter som handlar om ex-
empelvis individuella faktorer eller konkurrerande strukturella förklaringar 
(Carbin 2010: 102).  

Den polariserade bild kring könskategorierna som denna problemrepre-
sentation utgår från riskerar också att utestänga möjligheten till förändring 
hos gruppen män. Mäns förändringsförmåga tycks alltså liten och i den mån 
det överhuvudtaget anses fruktbart att rikta reformer gentemot gruppen män, 
är det inte i första hand reformer som fokuserar mäns övriga livsvillkor som 
aktualiseras utifrån denna problemrepresentation. Den tydliga fokuseringen 
på hur män är överordnade i egenskap av sitt kön leder till en blindhet inför 
skillnader inom gruppen män och tenderar att tränga ut synen på hur andra 
maktordningar påverkar mäns liv och mäns relationer till kvinnor. Den möj-
liggjorda politiken kommer därmed inte att beakta sammanvävda maktord-
ningar, varför aspekter som rör exempelvis klass och etnicitet riskerar att 
falla utanför den föreslagna jämställdhetspolitiken.  
 

Vilken typ av jämställdhetspolitik möjliggörs och vilka 
begränsningar, utestängningar och subjektspositioner upprättas?  
Utifrån en problematisering som utgår ifrån maktojämlikheter, möjliggörs en 
politik som handlar om att reducera en maktmässig obalans. Den oproportio-
nerligt stora makt som gruppen män kan anses besitta ska fördelas mer 
rättvist mellan könen. Vidare aktualiseras reformer som syftar till att reduce-
ra de vinster som män upplever och de negativa aspekter som kvinnor upp-
lever. Män ska göras medvetna om sitt maktövertag, reformeras och föränd-
ras.  
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Utifrån den föreliggande problematiseringen i termer av maktojämlikheter 
och överordnade män och underordnade kvinnor, framträder också specifika 
subjektspositioner. Män och kvinnor interpelleras utifrån denna problemati-
sering som förövare av mäns våld respektive offer för mäns våld. I förhål-
lande till sammanbindningen mellan män och förövare, har exempelvis fe-
ministen Lynne Segal pekat på behovet av att lyfta fram skillnader mellan 
män, och försöka förstå vad det är som gör att vissa män begår övergrepp 
mot kvinnor (Segal 1990 i Edley & Wetherell 1995: 192). Vidare aktualise-
rar kvinnors koppling till en offer-position den inomfeministiska diskussio-
nen kring eventuella möjligheter och problem med att destabilisera respekti-
ve understryka könskategorier (se även diskussion i Wendt 2002: 182 ff.). 
Som diskuterades i metodkapitlet har man ifrån ett poststrukturalistiskt per-
spektiv lyft fram att en tydlig utgångspunkt i en enhetlig ”kvinnlig erfarenhet 
av förtryck” tenderar att reducera kvinnors skilda erfarenheter samtidigt som 
kvinnors handlingsutrymme nedtonas. Utifrån detta perspektiv reduceras 
kvinnor till sårbara subjekt som uteslutande identifieras utifrån mäns våld, 
genom den intima kopplingen till underordning och offerpositioner (Brown 
1995: 77). Genom att hänföra samtliga kvinnor till en enhetlig kategori med 
gemensamma erfarenheter, undertrycks därmed såväl kvinnors skilda erfa-
renheter och förhållande till män och mäns makt, som kvinnors olika sätt att 
motarbeta vissa mäns försök att dominera kvinnor (Butler 1995).  
 

Tolkningsrepertoaren om män som offer  
Parallellt med ovanstående repertoar vill MFJ dock också problematisera 
dessa könsmaktsteoretiska utgångspunkter. I likhet med ovanstående diskus-
sioner tycks man anse att dessa tankesätt ibland är alltför förenklade: 
 

Parallellt med bilden av männen med makt och privile-
gier finns alltså en mer komplex bild av mäns liv (Mn 
Idéplattform 2005). 

 
För att avtäcka denna mer ”komplexa bild av mannens liv” vill man förutom 
de mer strukturalistiska feministiska utgångspunkterna också fokusera på 
manlighet, maskulinitet och maskulinitetsskapande. Detta fokus ses som ett 
välbehövligt bidrag till det svenska jämställdhetsarbetet, och något som hit-
intills saknats i svensk jämställdhetspolitik. Utifrån organisationens föresats 
att tydligare fokusera på män och mäns liv, förekommer därmed en ny eller 
alternativ tolkningsrepertoar i organisationens tal och skrift.  
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Överordningens pris  
En central del i uppbyggnaden av denna repertoar, är den ”samlande meta-
foren” eller ”levande bilden” (Potter & Wetherell 1992: 90) om maskulini-
tetens och överordningens kostnader och pris. På olika sätt beskrivs här 
negativa aspekter av den nuvarande könsordningen som på olika sätt drab-
bar män och dessa formuleras i termer hämtade från ekonomins område. 
”Överordningen” är här strukturerad utifrån en förståelse om att överord-
ningen innebär såväl inkomster som utgifter för män. Fokus i denna reper-
toar ligger dock främst på utgiftssidan, och man understryker exempelvis de 
”höga kostnaderna/högt pris”, ”manlighetens kostnad”, ”mäns förluster”, 
och den ”dyrköpta överordningen”. I enlighet med föregående repertoar 
antas det även i denna repertoar att en manlig överordning existerar, men 
skillnaden är att här understryker man även att män parallellt med denna 
överordning upplever många negativa aspekter i sin överordnade position, 
och att män måste betala ett väldigt högt pris för denna överordning:  
 

Men de här privilegierna har ett pris. Manligheten kostar. 
Män lever kortare, begår oftare självmord, råkar oftare ut 
för olyckor och våld, löper större risk att bli missbrukare 
och kriminella. Framför allt handlar det kanske om en för-
lust i välbefinnande som är svår beskriva i siffror. Män för-
lorar känslomässigt på att gynnas av patriarkatet (Mn Män 
& makt 2005: 17).     

 
Angående dessa kostnader som män anses behöva betala för sin överordnade 
position finns det i en av diskussionsskrifterna också en samling statistiska 
utsagor med rubriken ”Manlighetens pris” (Mn Män & makt 2005: 18).98 I 
punktform redovisas data med anknytning till olika aspekter av mäns liv och 
den gemensamma nämnaren är att män på alla dessa områden förlorar mer 
än kvinnor. Bl.a. understryks både mäns relativt högre dödlighet allmänt sett, 
och mer specifikt mäns överrepresentation i dödliga olyckor och dödligt 
våld. Även överrepresentation i sjukdomar såsom fetma och sjukdomar i 
cirkulationsorganen diskuteras. När det gäller mäns situation på arbetsmark-
naden konstateras exempelvis att pojkar har sämre slutbetyg i gymnasiet än 
flickor och att arbetslösheten är 30% högre bland män än bland kvinnor. 
Avslutningsvis konstateras också att män tenderar att bli isolerade i privatli-
vet då det ofta är kvinnor som tar initiativ till skilsmässa eller separation, 
samt att barnen i den överväldigande majoriteten bor hos mamman efter 
dessa separationer (Mn Män & makt 2005: 18).  Just denna beskrivning av 
vilka ”kostnader” som män får betala återkommer frekvent, och uppräkning-
en av vad dessa består av tycks vara en central del i denna repertoar. Samma 

                                                      
98 Statistiksamlingen liknar i sin framställning de ”faktarutor” som i dagstidningar kan finnas i 
anslutning till vissa artiklar. 
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exemplifiering av problem som män stöter på återkommer i ett flertal stude-
rade texter. Exempelvis: 
 

Den destruktiva maskuliniteten leder till att män är över-
representerade i självmordsstatistik, i olyckor, i miss-
bruk, som våldsoffer, till att män ofta har svaga sociala 
nätverk och är mer isolerade, har svårt att uttrycka käns-
lor och lever kortare liv. Att nästan alla som begår brott 
är män kan också ses som tecken på svårigheter att leva 
bra liv. De könsmönster som skapar bristen på jämställd-
het i samhället tycks med andra ord också skapa stora 
problem för män själva (Mn Idéplattform 2005). 

 
Utifrån de ekonomiskt inspirerade beskrivningarna av männens förluster 
eller kostnader, kan män alltså också anses ”förlora” på den rådande ord-
ningen. Dessutom kan männen ibland till och med anses ”förlorar mer än de 
tjänar på rådande ordning”: 

 
Vi menar att också män förlorar på manssamhället. På 
många områden förlorar män mer än de tjänar. Trots att vi 
lever i ett manssamhälle har den roll som pojkar och män 
fostras in i förödande effekter för den enskilde mannen. 
Det är nästan bara män som sitter i fängelse och fler män 
än kvinnor är intagna på psykiatriska institutioner. Fler 
män dödas och skadas i trafiken än kvinnor. Och vad är ett 
förtorkat känsloliv och överkonsumtion av alkohol och 
droger leder till är lätt att se i statistiken över dödligheten. 
Män dör flera år tidigare än kvinnor. Jämställdhet kan allt-
så leda till att män kommer att leva ett bättre liv. Ökad 
jämställdhet ger en möjlighet till att det ställs mänskligare 
krav på pojkar och män (Mn ”Jämställdhet” 2005). 

 
I talet kring att ”män förlorar på manssamhället” beskrivs män här som ett 
slags offer för den rådande könsordningen, och utifrån den uppräkning av 
exempel som följer av mäns förluster, antyds också indirekt att män förlorar 
mer än kvinnor på den rådande könsordningen. Det tycks i citatet finnas en 
stegrande grad av utpekande av män som offer. Inledningsvis konstaterar 
man att män också förlorar på manssamhället, därefter går man vidare till att 
konstatera att män i flera fall förlorar mer än de tjänar, och avslutningsvis 
kontrasterar man mäns och kvinnors förluster på en rad områden och konsta-
terar då att män på dessa områden förlorar betydligt mer än kvinnor. Att män 
på vissa områden har en mer utsatt position än kvinnor understryks på lik-
nande sätt i en debattartikel där man skriver att ”[M]än lever i en våldsam-
mare värld och löper större risker än kvinnor. Det är ett stort jämställdhets-
problem som det aldrig eller sällan talas om” (Aftonbladet 2007-07-13). 

I analogi med de ekonomiskt färgade beskrivningarna av mäns situation, 
om ”kostnader” och ”större förluster än förtjänster”, skulle man kunna hävda 
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att patriarkatet sammanfattningsvis kan beskrivas som en dålig affär för 
männen. Slutsatsen blir att män är förlorarna, de betalar mer än de får in: 
 

För män handlar jämställdhet om att få tillgång till andra 
halvan av livet, bättre tillgång till sina barn, att få upple-
va mera, att som man komma närmare livet. Systemet i 
nuläget är inte till mäns fördel (Mn Män & makt 2005: 
17) (min kursivering). 

 
Rådande könsmönster anses alltså även skapa stora problem för män och 
även om män generellt sett är överordnade, tycks denna överordning innebä-
ra minst lika mycket förluster som fördelar för män. Överordningen är där-
med snarast ett problem för män och mäns överordning är därmed ingen 
”direkt” och enkel typ av överordning, utan ett väldigt dubbelt och komplext 
fenomen. Utifrån ett övergripande perspektiv kan männen ses som överord-
nade inom den rådande könsmaktsordningen, men samtidigt skadar köns-
maktsordningen även männen själva (MFJ:s Idéplattform 2005). Utifrån den 
efterfrågade och mer komplexa bilden av mäns liv framträder således en bild 
av män som både representanter och offer för det patriarkala samhället: 
 

Män har dubbla roller. Dels rollen som representant för 
det patriarkala samhället, dels rollerna som individ, som 
man och offer för manssamhällets krav. (Mn ”Jämställd-
het” 2005; jmf även ”Projekt Män och jämställdhet (av-
slutat)”99). 

 
Denna ökade komplexitet i förståelsen av mäns situation kräver dock också 
en reviderad beskrivning av de bakomliggande orsakerna till mäns förtryck 
och våld mot kvinnor. Eftersom män här inte ses som överordnade på samma 
enkla sätt, kan inte heller mäns förtryck och våld mot kvinnor förklaras av 
mäns vilja att bevara de vinster som överordningen kan tänkas generera (se 
exempelvis citaten i föregående repertoar om att alla män tjänade på vissa 
mäns våld). Utifrån diskussionerna i denna repertoar kring mäns förluster till 
följd av den rådande könsordningen, är det istället mäns individuella pro-
blem och de problem som den manliga könsrollen (”den destruktiva masku-
liniteten”) orsakar, som skrivs fram som förklaringar till olika aspekter av 
mäns förtryck av kvinnor.  
 

Skadade och trasiga män  
Utifrån denna repertoar är mäns våld, dominansbeteende och kränkningar 
av kvinnor åtminstone delvis ett uttryck för individuella problem eller ska-
dor som de förtryckande männen själva bär på. Våld mot kvinnor är här 

                                                      
99 Artikeln fanns under undersökningsperioden på organisationens hemsida www.mfj.se.  
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alltså inte längre ett uttryck för makt utan förklaras med alternativa orsaker. 
I en diskussion kring mäns våld betonar man t.ex. att:  
 

Brottsförebygganderådet redovisar att 80% av gärnings-
männen när det gällde mord (på kvinnor) var psykiskt 
sjuka. Nära 40% var invandrare. Vanlig är också 
kopplingar till låg status, arbetslöshet och alkohol- eller 
drogmissbruk (Mn Män & Våld 2005: 5). 

 
Liknande förklaringar hittar man i diskussioner angående mäns sexköp. Här 
beskrivs exempelvis de sexköpande männen som ”trasiga”, eller som ”män 
som inte förmått bearbeta sina trauman” (Mn Män & sex 2005: 12). Detta 
fokus på obearbetade trauman som orsak till mäns sexköp tenderar att psy-
kologisera detta fenomen, vilket utgör en tvär kontrast mot föregående re-
pertoars fokus på mäns strävan efter makt. Utifrån den underliggande logi-
ken i den första repertoaren borde prostitution snarare begripliggöras som 
ett uttryck för exempelvis sexualiserat våld, förtryck eller maktutövning. I 
dessa diskussioner är det alltså tydligt att man förutom de mer strukturella 
aspekterna som belystes i den tidigare repertoaren, även lyfter in individuel-
la faktorer fram som ett komplement till förklaringar kring mäns våld.100 
Strukturella förklaringar beskrivs här som en nödvändig men inte tillräcklig 
förklaring: 
  

En ständigt bakomliggande faktor när en man tar till 
våld är mannens införlivade föreställningar om kön och 
makt. Detta är en nödvändig del av förklaringen, dock 
inte tillräcklig. Ofta tillkommer det hos förövaren effek-
ten av självupplevda och obearbetade upplevelser av 
maktövergrepp i någon form (Mn Idéplattform 2005). 
 

Utifrån synsättet att ”våld och övergrepp oftast är ett uttryck för svårigheter 
hos förövaren själv.” (Mn Idéplattform 2005) förläggs alltså förklaringen till 
mäns våld tvärtemot den tidigare repertoaren, till en rad problem som män 
möter i sina liv. Våld ses i denna repertoar därmed inte uteslutande som en 
del i mäns maktutövning i förhållande till kvinnor. I sitt projekt att försöka 
måla upp en mer komplex bild av mäns liv tar man alltså in andra aspekter i 
sin analys, något man utifrån den tidigare repertoaren var tveksam inför. 
Samma fenomen som i den förra repertoaren pekades ut som fullständiga 
orsaker till mäns våld, beskrivs alltså här som otillräckliga. Från att hävda att 
män skulle förtrycka kvinnor utifrån att de har det maktmässiga övertaget, 
samt att förtrycket kan vara ett sätt att bevara deras överordnade position, går 
man i denna repertoar över till att understryka att en förtryckande människa 
ofta skadar någon på grund av att han själv är utsatt för vissa svårigheter. 

                                                      
100 Se t.ex. SOU 2004: 121 kring skillnad mellan könsmaktsperspektiv och individuella per-
spektiv. 
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Män anses alltså inte i första hand förtrycka kvinnor p.g.a. att de har makt, 
utan p.g.a. att de snarast lider av olika typer av individuella problem.  
 

Från maktfullkomlig till maktlös 
En ökad fokusering på marginaliserade eller utsatta män som våldsutövare, 
innebär även en förändrad syn på relationen mellan makt och våld i förhål-
lande till den förra repertoaren. Medan mäns maktmässiga övertag och strä-
van efter ytterligare makt där lyftes fram som orsaker till mäns våld, är det i 
denna repertoar snarare avsaknaden av makt som lyfts fram som möjliga 
förklaringar till mäns förtryck av kvinnor:  
 

Men upplevelsen av våldet, upplevelsen av vad som egent-
ligen har utlöst det, skiljer sig mellan offer och förövare. 
Ur kvinnans perspektiv slår mannen för att få makt och 
kontroll eller för att straffa henne för att hon har trotsat ho-
nom. Män som slår upplever ofta att de slår i en känsla av 
vanmakt eller maktlöshet. De kan känna hur orden tar slut, 
att de har tappat greppen om sina liv. De kan känna att de 
alls inte vinner makt, utan att slagen slår sönder också de-
ras liv. Vi får inte fastna i en strid om vems upplevelser el-
ler förklaring som är sann eller inte. Både det mannen och 
det kvinnan känner är på riktigt. Mannens upplevelser av 
maktlöshet är ingen efterhandskonstruktion eller undan-
flykt, utan en tragisk effekt av manssamhället, det pris 
både kvinnor och män får betala för att mäns överordning 
ska försvaras (Mn Män & våld 2005: 6) (min kursivering). 

 
Här beskrivs hur våldet både kan vara ett sätt att tillskansa sig makt och ett 
resultat av den maktlöshet eller vanmakt män som ”tappat greppet om sina 
liv” kan uppleva. Denna dubbelhet kring förståelsen av mäns våld kan även 
relateras till den politiska diskursen kring denna fråga (jmf Wendt 2002). I 
statsvetaren Maria Wendts avhandling (2002) kring politiseringen av mäns 
våld mot kvinnor, visar Wendt på hur motsägelsefulla diskurser existerat 
sida vid sida. I ovanstående citat kan vi i linje med en sådan motsägelsefull-
het se hur en könsmaktsorienterad diskurs lever sida vid sida med det som 
Wendt benämnt ett familjevåldsperspektiv (Wendt 2002: 157). I enlighet 
med familjevåldsperspektivet är det i citatet mer otydligt vem som är att anse 
som förövaren, och mäns våld tenderar att bli mer av ett ömsesidigt problem 
som riskerar att drabba både kvinnor och män i slutändan.   

I förhållande till fokus på mäns maktlöshet är mäns våld nämligen inte 
heller någonting som männen vinner på, och i talet om att ”slagen slår sön-
der också deras liv” konstrueras t.ex. även de misshandlande männen som 
offer. Misshandeln beskrivs alltså inte som något som män önskar eller tjä-
nar på, snarare tvärtom. Även i frågor om mäns våld lägger man alltså till ett 
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fokus på mannen som offer för att få fram den eftersökta mer komplexa bil-
den av mäns liv. Utifrån ett sådant perspektiv räcker det följaktigen inte att 
fokusera enbart på mäns överordning om man ska förstå mäns våld mot 
kvinnor, utan man måste också ta in aspekter av mäns utsatthet och maktlös-
het. I relation till den tidigare repertoarens könsmaktsteoretiska analyser har 
således synen på relationen mellen mäns våld och maktinnehav radikalt för-
ändrats. Män förtrycker i denna repertoar inte kvinnor på grund av att de har 
makt och att de vill bevara denna makt, istället förtrycker män kvinnor för 
att de själva är maktlösa och/eller utsatta för någon typ av förtryck eller ska-
da. Misshandeln blir därigenom snarast en effekt av det förtryck som den 
nuvarande könsordningen innebär för män, samtidigt som det är en väldigt 
plågsam effekt för de män som tvingas genomleva och utföra denna effekt. 
 

Könsroller och den destruktiva manligheten  
En stor del av det förtryck som män utsätter kvinnor för anses alltså här-
stamma ifrån att männen själva är skadade eller maktlösa. Som delvis fram-
kom av betoningen av de ”tragiska effekterna av manssamhället” i citatet 
ovan är dessa svårigheter dock i sin tur till stor del en effekt av de rådande 
könsrollerna i allmänhet och den destruktiva manligheten i synnerhet. I åter-
kommande beskrivningar utpekas det ”stela könsrollstänkandet” eller ”före-
ställningar” kring män och kvinnor, som grunden till de problem som män 
upplever och som i förlängningen också leder till mäns förtryck och våld 
(jmf Hill 2004). 

Fokuseringen på mäns individuella problem skrivs alltså samman med en 
betoning av förtryckande könsroller i denna repertoar. I förhållande till en 
övergripande diskursordning kan detta ses som att denna tolkningsrepertoar 
hämtar inspiration från såväl könsrollsperspektivet (vilket varit framträdande 
i den svenska jämställdhetsdebatten från 1960-talet och framåt) som det som 
kan beskrivas som mer individuella förklaringar. Detta understryker den 
diskurspsykologiska utgångspunkten om en betydande flexibilitet i använ-
dandet av de diskursivt tillhandahållna språkliga resurserna. Som tolknings-
repertoarbegreppet understryker, är det alltså inte givet hur den konkreta 
användningen av de tillhandahållna diskursiva resurserna kommer att se ut, 
utan språkliga resurser kan sättas samman eller användas på olika och ny-
skapande sätt, varpå nya representationer av fenomen skapas (Potter & 
Wetherell 1992: 92). 

Denna fokusering på hur könsroller och föreställningar kring män och 
kvinnor utgör grunden för mäns förtryck och våld, innebär också att beskriv-
ningar om ett ”manssamhälle”, inte nödvändigtvis behöver utpeka gruppen 
män som det huvudsakliga problemet i jämställdhetsarbetet. Det bakomlig-
gande problemet kan istället ses som olika ”föreställningar som finns i sam-
hället och hos oss själva”: 
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Ofta beskrivs jämställdhetsarbete som en kamp mellan 
könen. Men det är snarare en gemensam kamp mot fö-
reställningar som finns i samhället och hos oss själva 
(Mn ”Jämställdhet” 2005).  

 
Vidare ses dessa föreställningar eller könsroller som en gemensam fiende till 
båda könen, vilken bör bekämpas genom en gemensam kamp (Den gemen-
samma introduktionstexten i skriftserien män och jämställdhet 2005). Snara-
re än att understryka existensen av en patriarkal könsordning, där män och 
kvinnor som grupp ställs mot varandra i det pågående jämställdhetsarbetet, 
tonas en grundläggande konflikt mellan könen ner. Män och kvinnor be-
skrivs som allierade i kampen mot ”det stela könsrollstänkandet” (Mn ”Jäm-
ställdhet” 2005), och i linje med framträdande drag inom den övergripande 
diskursordningen kring svensk jämställdhet fokuseras möjligheten till dubbel 
emanicipation och vikten av samarbete mellan könen för att uppnå detta (se 
Eduards 2002; Magnusson 2000; Klinth 2002).  

Dessa könsroller konkretiseras även i förhållande till den manliga varian-
ten och beskrivs mer utförligt som en ”destruktiv maskulinitet”. Den de-
struktiva maskuliniteten anses uppkomma till följd av den rådande könsord-
ningen, och det är den destruktiva maskuliniteten som genererar det förtryck 
som män utövar. Den destruktiva maskuliniteten skadar dock inte enbart 
kvinnor, utan även män genom att män lär sig handla i enlighet med rådande 
föreställningar kring manlighet (Mn ”Om anti-våldsorganisationen Män för 
jämställdhet” 2005). Generellt sett faller fokus på kvinnor alltmer bort i för-
hållande till tal om den destruktiva manligheten, och i stor utsträckning fo-
kuseras de olika typer av krav som finns på män till följd av den destruktiva 
maskuliniteten.  
 

Problem som den destruktiva maskuliniteten skapar 
Dessa typer av krav som de rådande manlighetsidealen skapar för män fram-
kommer exempelvis i skriften Män & sex. I denna skrift ges en lång rad ex-
empel på olika typer av problem som män möter inom sexualitetens område, 
eftersom de förväntas leva upp till mansrollen. Det beskrivs hur män är oro-
liga över att inte räcka till, att inte duga, och hur män utifrån rådande man-
lighetsideal fostrats till att vara aktiva, prestera och ta ansvar för kvinnans 
sexualitet:  
 

I vår kultur görs mannen ansvarig för kvinnans sexua-
litet. Män försöker vara till lags i bemärkelsen att vara 
duktiga, bra i sängen, ge sin kvinna en upplevelse som 
hon uppskattar (Mn Män & sex 2005: 9). 
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Som lösning på detta problem skriver man sedan att: ”Han [mannen] måste 
överge strävan efter att vara bra, för viljan att ha det bra” (Mn Män & sex 
2005: 9). Även i förhållande till dessa frågor är det mäns rädsla för intimitet 
och närhet som ses som det stora problemet (Mn Män & sex 2005: 3). Trots 
att ord som ”könsmaktsordning” nämns i denna text kring sexualitet, kopplas 
talet om en rådande könsmaktsordning inte till hur män kan utöva sexuell 
makt eller tvång mot kvinnor. Bilden av män som sexuellt överordnade be-
skrivs istället som ”schablonbilder” utan större förankring i verkligheten, 
och män beskrivs som väldigt lyhörda för vad kvinnor känner i sexuella rela-
tioner (Mn Män & sex 2005: 2). På ett ställe sägs visserligen att mannen i 
vissa sexuella situationer kan bli ”hänsynslös”, men detta beror enbart på en 
(överdriven) önskan att vara ”hänsynsfull” (Mn Män & sex 2005: 6).  

Betoningen på de problem som män möter inom den rådande könsord-
ning, framkommer även i diskussioner om de begränsningar som män lever 
inom på en rad områden. Man betonar i förhållande till dessa diskussioner en 
rad repressalier som män riskerar om de bryter mot de föreställningar som 
den destruktiva maskuliniteten grundar sig på:  
 

Trycket från andra män blir tydligast när en man går 
utanför gränserna för vad en man förväntas göra. Han 
beskylls för att vara ”bög” eller ”kärring”, stängs ute 
från gemenskapen eller drabbas till och med av våld. På 
samma sätt är det med kränkningar som sker mot män 
inom militären eller inom sporten; de är en del av det 
förtryck som får män att agera i linje med föreställningar 
om en aggressiv och destruktiv maskulinitet  
(Mn Idéplattform 2005). 

 
I dessa diskussioner om hur män på olika sätt hindras, skadas och lider av 
den destruktiva maskuliniteten, är det tydligt hur man utifrån Hearns tidigare 
diskuterade uppdelning lägger fokus på de problem som hegemonisk masku-
linitet innebär för män, snarare än på mäns hegemoni (Hearn 2004; se även 
Hearn & Pringle 2006). När aspekter kring mäns homosocialitet aktualiseras 
görs detta alltså främst (som i exemplet ovan) i form av negativa inslag i 
form av exempelvis bestraffning av avvikande män. De fördelar som manli-
ga eller homosociala miljöer kan medföra lämnas oberörda. I MFJ:s beskriv-
ningar av mäns liv och ”mansrollen” diskuteras generellt sett väldigt lite 
kring den lojalitet, intimitet och vänskap som också existerar i olika homo-
sociala sammanhang, eller hur dessa miljöer även kan fungera som en typ av 
nätverk där mäns makt reproduceras.  

Dessa diskussioner om olika problem som män möter i den rådande köns-
ordningen kan sammanfattningsvis sägas leda till att män lever under 
”omänskliga krav”. Dessa krav tar sig exempelvis uttryck genom att män 
tidigt formas till att vara känslokalla, tävlingsinriktade och aggressiva:  
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I könsmaktsordningen förväntas en man tåla smärta, inte 
vika undan, inte gråta, inte känna för mycket, inte ge ut-
tryck för svaghet eller osäkerhet. Han ska klara sig själv, 
prestera, vara en vinnare och kunna hantera farliga situa-
tioner. Dessa omänskliga krav förminskar och hindrar 
män från att utvecklas. Att till exempel inte ha tillgång 
till gråten för att få utlopp för känslor av rädsla eller oro 
är direkt hämmande för att återhämta sig från smärt-
samma händelser (Mn Idéplattform 2005). 

 
Även om män besitter en formell överordning, gör alltså den destruktiva 
manligheten att mäns situation trots allt måste ses som problematisk. Den 
manlighet som den rådande könsordningen frambringat utlämnar män till en 
hård verklighet där de exempelvis inte tillåts gråta eller få tillgång till de 
”mjuka delarna” av livet (jmf även Hallands Nyheter ”Män och pojkar i stort 
behov av jämställdhet” 2007-10-31). Män blir fångar i strukturer som be-
gränsar deras synvinklar och handlingsfrihet, t.ex. lider de av ett slags en-
sam-är-stark-syndrom och de tvingas negligera de olika risker som mansrol-
len innebär. Följaktligen behöver män tillgång till ”ett mänskligt liv” och ”en 
mänskligare syn och förväntan på pojkar och män” (MFJ ”Projekt Män och 
jämställdhet (avslutat)” odaterad). Detta fokus på problem som män möter 
inom den rådande könsordningen kan sammanfattningsvis ses som ett sätt att 
realisera föresatsen att förhålla sig till två olika sidor; dels att män har privi-
legier och fördelar och dels att män själva också är förtryckta.  

Tal om könsmaktsordning kan därmed länkas samman med en destruktiv 
maskulinitet och en rad olika problem för män. Därmed kan man trots tal om 
strukturer återkoppla till en rad återkommande premisser om mäns (proble-
matiska) livssituation inom den diskursiva terrängen kring svensk jämställd-
het och hos profeministiska män (Egeberg Holmgren 2011; Nordberg 2000: 
46; Hill 2007). När exempelvis Anita Gradin under 1980-talet var ansvarig 
för jämställdhetsfrågor var det inte främst mäns makt som stod i fokus, utan 
männens dåliga liv och besvärliga livssituation. I likhet med citatet ovan 
beskrevs då hur männen tvingas in i ett själlöst och prestationsinriktat liv:  
 

Det betyder att bilden av mannen som vinnare i livet blir 
annorlunda. Vi ser att mannen också är utsatt för ett för-
tryck, genom att han fostras till att satsa så hårt på presta-
tion och så lite på andra delar av livet. … pressen att visa 
sig stark och duktig i arbetslivet, vilket i sin tur lämnar 
lite utrymme för andra saker i livet, som kvinnor har till-
låtelse att utveckla, t.ex. närhet till barnen (Anita Gradin 
citerad i Klinth 2002: 311).  

 
Historikern Yvonne Hirdman (1998) har kallat denna typ av problematise-
ring för den svenska ”även män”- traditionen. Genom denna benämning 
understryker hon hur det svenska jämställdhetsarbetet traditionellt sett beto-
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nat mäns problem och behovet av att revidera den mansroll som resulterat i 
ett hårt och kargt liv för mannen med bristande kontakt både med sig själv 
och sin familj (Hirdman 1998: 355; se även Lindvert 2002: 70; Klinth 2002: 
99). Som en avslutande koppling till den omgivande diskursiva terrängen, 
kan man också se att denna typ av diskussion, där mannen visserligen är 
överordnad men samtidigt utsatt för ”omänskliga krav”, också återfinns hos 
den tidiga mansrörelsen. Helena Hill visar i sin genomgång av den tidiga 
mansrörelsens historia hur de känslomässiga förlusterna som män led av 
inom patriarkatet betonades och hur detta fokus blev ett sätt att få ihop synen 
på män som överordnade samtidigt som män även kunde beskrivas som 
maktlösa och förtryckta (Hill 2007: 100f.).101  
 

En förändrad syn på makt, makt som betungande 
Genom detta fokus på förtryck mot män och destruktiv maskulinitet, tycks 
tidigare definitioner av makt, könsmaktsordning och privilegier revideras. 
Utifrån att män är överordnade men trots det skadade och förtryckta, definie-
ras makt som någonting som snarast är betungande och rent av skadande. 
Paradoxalt nog är makt dessutom inget som generellt sett gör den som besit-
ter den mäktig, utan beskrivningen av en överordning som skadar de över-
ordnade tyder snarare på att makt i förlängningen innebär maktlöshet och 
problem (jmf Hill 2007 ang. den tidigare mansrörelsens syn på en typ av 
maktlös makt). Utifrån beskrivningen av mäns kostnader i den nuvarande 
könsordningen, besitter män visserligen makt i egenskap av att vara över-
ordnade, men samtidigt är det även denna makt som tillfogar dem skada och 
problem. Det rådande ”manssamhället” tycks därmed leda till mäns utsatthet 
snarare än mäns överordning. Patriarkatet eller mäns överordning är alltså i 
grunden något som alla förlorar på (såväl kvinnor som män), och därför är 
de ”vinster” som uppvisas inom den ramen också endast ”skenvinster” eller 
vinster inom ett system som i grunden skadar alla. 

Dessa utgångspunkter kring mäns maktlösa makt, skenprivilegier och pro-
blem inom eller trots en överordnad position, framkommer också i diskus-
sioner kring mäns (begränsade) möjligheter att bli uppmärksammade på sin 

                                                      
101 Exempelvis ansågs en formell överordning, som exempelvis ekonomisk framgång, inte ha 
något att göra med lycka eller makt i den tidiga mansrörelsens problematiseringar. Istället 
kunde dessa saker likväl ses som ett uttryck för tvång, ett tvång om att vara familjeförsörjare 
och att skapa sig en framgångsrik yrkeskarriär för att framstå som en ”riktig karl”. Genom att 
på detta sätt framställa den makt som män besatt som något oönskat, framstod inte mäns 
situation längre som fördelaktig. Vidare fanns det redan då även en typ av sfäruppdelning där 
män ansågs vara förtryckta i den mer personliga eller emotionella sfären. På så sätt kunde 
män vara förtryckta fastän de var överordnande i förhållande till den ekonomiska makten (Hill 
2007: 100f). Mansrollen beskrevs i linje med detta som ’ohållbar’, och mäns isolering och 
avsaknad av känslomässiga relationer beskrevs som de främsta anledningarna till varför 
mansgrupper var viktiga och varför män borde engagera sig inom dessa (Hill 2007: 63).  
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egen utsatthet. I dessa fall leder den formella överordningen till att mäns 
utsatthet riskerar att bli ett dolt eller oproblematiserat problem, något som 
kan karakteriseras som de överordnades dilemma: 
 

Det är lätt att tro att mäns överordning som grupp bety-
der att män fritt väljer innehållet i sina liv, att manligt 
beteende på något sätt skulle vara en rättvisare bild av 
vilka män, i någon djupare mening, är. Att manlighet är 
norm gör att vi har svårt att se de snäva regler som so-
cial manlighet bygger på (min kursivering) (Mn Idé-
plattform 2005). 

 
Även om män har en fördel av att vara överordnande kan denna överordning 
alltså också innebära att män inte ser eller uppmärksammar sin egen utsatt-
het. Mäns ojämställdhet kan därmed vara lömskare, mer undflyende och 
svårare att reformera. Utifrån liknande resonemang betonas hur överord-
ningen kan resultera i en begränsad tillgång till sociala hjälpinsatser. I dis-
kussioner om prostitution påtalas exempelvis att de sexköpande männen, i 
motsats till de prostituerade kvinnorna, är en grupp som inte erbjuds någon 
samhällelig hjälp:  
 

Prostituerade kvinnor är en etablerad målgrupp för so-
ciala insatser. Få tänker på att även sexköpande män kan 
fara illa av hanteringen (Mn Män & sex 2005: 12).  

 
Utifrån att en rad olika typer av problem och svårigheter sammanlänkas med 
just den destruktiva maskuliniteten och mäns situation inom den rådande 
könsordningen, blir den logiska följden att dessa frågor även relateras till 
frågor om jämställdhet och jämställdhetsarbete. Genom att mäns problem 
kopplas till den rådande könsordningen blir detta något som också anses 
kunna reformeras av den politik som är avsedd att behandla frågor om kön 
och relationerna mellan könen. Jämställdhet och jämställdhetsarbete blir 
därmed lösningen även för en rad olika problem som män och pojkar möter i 
sina liv: 
 

Vi anser att även män och pojkar, vid sidan av privilegi-
er och utrymme, också upplever faktiska problem till 
följd av de rådande könsnormerna och ojämställdheten. 
Det finns mycket som pekar på jämställdhet [sic] är just 
den förändring som män behöver för att råda bot på ett 
flertal av de psykosociala och hälsorelaterade problem 
som många män upplever. Vi anser alltså att även män 
och pojkar har möjlighet till bättre liv genom förändring 
för jämställdhet (MFJ ”Om anti-våldsorganisationen 
Män för Jämställdhet” odaterad). 
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Jämställdhetsarbetet är alltså därmed av största vikt även för män. Med jäm-
ställdhetsarbetets hjälp ska män kasta av sig mansrollen (Mn Män & barn 
2005: 11), och förmås att ta sig ur en ”förkrympt bild av vad det innebär att 
vara man” (Mn ”Vad kan man göra” odaterad). Män kan därmed erbjudas 
tillgång till den sida av livet som de hittills varit berövade, exempelvis i form 
av ”längre föräldraledighet och bättre kontakt med såväl barnen som sig 
själva” (Mn Män & barn 2005: 8). Genom att jämställdhetsreformer tydliga-
re fokuserar på mäns problem, kan mäns situation alltså förbättras väsentligt: 
”[L]ivsvillkoren för män skulle kunna bli betydligt bättre om vi lät jäm-
ställdhetsdiskussionerna omfatta även killar och män” (Aftonbladet 2007-07-
13). 

I linje med det traditionella jämställdhetsarbetets fokus på en dubbel 
emancipation (Eduards 2002; Klinth 2002; Magnusson 2000), blir jämställd-
heten i detta fall därmed den politiska lösningen även på mäns problem och 
bekymmer. Trots föresatsen att erbjuda ett nytt eller alternativt perspektiv på 
frågor om jämställdhet, ett perspektiv som inkorporerar tankegods om mas-
kulinitet och maskulinitetsskapande, så finns det sammanfattningsvis tydliga 
kopplingar till de utgångspunkter som det svenska jämställdhetsprojektet 
traditionellt sett har utgått ifrån.  Jämställdhet ska handla om såväl kvinnors 
som mäns liv och problem och genom att uppmärksammas på de problem 
som rådande maskulinitetsformeringar innebär, ska de nya hela och jäm-
ställda männen skapas. Det ”nya” i detta perspektiv tycks därmed redan fin-
nas implicerat i det ”gamla” (jmf Butler 1995: 39). 
 

Lösningar som harmonierar med repertoaren om män som offer 
Utifrån den andra repertoarens fokus på de problem som den rådande köns-
ordningen innebär för män, handlar åtgärder som harmonierar med denna 
repertoar om sätt att reducera såväl kvinnors som mäns problem inom den 
rådande könsordningen. Exempel på en föreslagen lösning som utgår ifrån 
en sådan bredare förståelse av jämställdhetspolitikens uppgift, framkommer 
i det remissvar som man författat till utredningen Makt att forma samhället 
och sitt eget liv (SOU 2005:66). I sitt yttrande understryker man behovet av 
att tydligare knyta jämställdhetspolitiken till mäns situation, och att en 
”manspolitik” bör instiftas som ett politikområde.102 Mer konkret föreslår 

                                                      
102 Behovet av att införa ”en manspolitik” diskuteras även i en artikel som är författad av 
MFJ. I artikeln skriver man: ”[Ä]r det inte dags för ett nytt politikområde: en manspolitik med 
de samverkande målen jämställdhet och mer mänskliga liv också för män?” (Situation Sthlm 
”Dags för en ny manspolitik för hemlösa” mars 2006 ). Ambitionen att verka för att jäm-
ställdhetspolitiken i större utsträckning ska fokusera på män, maskulinitet och mäns situation, 
framgår även i MFJ:s förslag om inrättandet av en arbetsgrupp om män, mansroller och jäm-
ställdhet (MFJ Verksamhetsberättelse 2006; se även MFJ 2007 ”Skriftliga synpunkter i sam-
band med rådslag för frivilligorganisationer 2007-05-07”). Förslaget antogs i jämställdhets-
propositionen Prop. 2005/06:155 men hade inte genomförts fram till 2008. 
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man i detta yttrande att pojkars situation i skolan bör uppmärksammas, och 
att skolans könsblindhet för pojkars genus bör avhjälpas.103 Generellt sett 
tillstyrker man annars utredningens förslag men på en avgörande punkt 
redovisar man en avvikande uppfattning i förhållande till betänkandet:  
 

Manliga nätverket anser att det bör vara jämställdhetspo-
litikens uppgift, alternativt att jämställdhetspolitiken bör 
vara starkt involverad i, att motverka en stor del av även 
mäns våld mot män (Mn ”Remissvar till SOU 2005:66” 
2005). 

  
Mäns förtryck och våld mot andra män skrivs alltså in som direkt avgörande 
i förståelsen och problemformuleringen av ojämställdhetsfrågor, och man 
föreslår konkreta åtgärder utifrån denna definition. Jämställdhet handlar 
därmed inte längre uteslutande om relationer mellan könen, utan frågan har 
breddats till att även handla om relationer mellan män.  

Att i större utsträckning fokusera på skapandet av dominant maskulinitet i 
allmänhet, och på olika sätt att motverka mäns våld mot andra män i synner-
het, anses dock inte enbart nödvändigt för att avhjälpa de problem som män 
anses vara drabbade av inom rådande könsmönster.  Förutom att underlätta 
en del av de existerande ”könsbundna problem för män och pojkar själva, 
som i stort osynliggörs eller lämnas oproblematiserade i samhället” (Mn 
”Remissvar till SOU 2005:66” 2005), är detta fokus också betydelsefullt 
eftersom det i förlängningen även anses gagna flickor och kvinnor.  Mäns 
våld mot andra män beskrivs i linje med en sådan utgångspunkt som ”en del 
av de komplexa orsakssambanden som upprätthåller en ojämställd manlighet 
och mäns våld mot kvinnor” (Mn ”Remissvar till SOU 2005:66” 2005).  

Betoningen på hur fokus på män och pojkar även är viktigt för kvinnor 
och flickor, vittnar om att det finns en medvetenhet om att fokus på män och 
pojkar kan uppfattas som problematiskt i förhållande till rådande jämställd-
hetsdiskurser. Som ett möjligt sätt att blockera eventuell kritik mot dessa 
utgångspunkter, är man därför noga med att legitimera detta fokus med hän-
visning just till könsteoretiska diskussioner. Man understryker att fokus på 
män inte utmanar en förståelse av en rådande könsmaktsordning, utan att en 
sådan utgångspunkt snarare kräver denna typ av fokus:  
                                                      
103 En liknande logik framträder även i andra projekt som MFJ ansökt och erhållit medel för. 
Projektet Pojkar och killjourer på nätet (3 årigt projekt 2008-2010) beskrivs t.ex. som en: 
”stödverksamhet riktad till pojkar, killar och eventuellt unga män i form av en jour i första 
hand på nätet” (projektbeskrivningen). Som bakgrunden till projektet skriver man att hjälp- 
och stödinsatser till barn och ungdomar saknar ett könsperspektiv, och att de stödinsatser som 
idag riktas till barn kan ha svårigheter att attrahera pojkar att söka hjälp. Exempelvis refererar 
man till en debattartikel av Bris som säger att vi bör söka vägar till ”tonårspojkarnas gömda 
smärta” och att ”pojkars rop på hjälp sorteras bort eftersom vi inte klarar av att tolka informa-
tionen”. Med denna artikel som bakgrund diskuterar man vidare hur pojkar utvecklar mer 
destruktiva beteendemönster såsom självmord, missbruk och kriminalitet än flickor.  
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Att jämställdhetspolitiken ännu inte definierat en uttalad 
manspolitik kan bero på flera orsaker. Det kan bero på att 
man inte klarar av att stå emot en av genussystemets grund-
pelare, nämligen att man sätter likhetstecken mellan köns-
maktsordningens maskulinitet och det allmänmänskliga, vil-
ket gör att man även inom politiken blir könsblind för ska-
pandet av mäns genus (Mn ”Remissvar till SOU 2005:66” 
2005).  

 
Att inte fokusera på män och mäns problem beskrivs här alltså som att man 
”inte klarar av att stå emot en av genussystemets grundpelare”, och härmed 
legitimerar man sin egen hållning som den mest legitima och rimliga jäm-
ställdhetspolitiken. Det är därmed tydligt att en i någon mån kontroversiell 
hållning i dagens jämställdhetsdiskurs måste argumenteras för eller legiti-
meras utifrån diskussioner om just jämställdhet. Tal om jämställdhet blir en 
retorisk resurs i arbetet med att understödja en typ av handling som skulle 
kunna anses utmanande eller ifrågasättande av frågor om kön och makt. 

Denna breddade problematisering av jämställdhetsfrågor i allmänhet och 
mäns våld i synnerhet, kan vi även se i den av MFJ initierade kampanjen 
”Samling mot mäns våld - Våldets mönster går att bryta. Du behövs.”. 104 I 
beskrivningen av kampanjens syfte kan man läsa att man önskar ”öka enga-
gemanget och kunskapen om mäns våld mot kvinnor, flickor, pojkar och 
män”. Genomgående tycks det finnas en dubbelhet angående vilken typ av 
våld detta rör sig om, dels pratar man om det i termer av ”kvinnofrid”, dels 
är det ett mer allmänt fenomen som beskrivs som ”mäns våld”. Generellt sett 
är detta våld betydligt mindre bestämt vilket exempelvis framgår av att det 
inte är ett typ av våld som enbart drabbar kvinnor utan ett slags våld som i 
stort sett drabbar alla: 
 

De stora talen talar ett tydligt språk. Våldet slår, och ris-
kerar slå, mot alla. I Er närhet – inte minst i Er organisa-
tion – finns med stor sannolikhet människor som utsatts 
eller utsätts för våld. Och med stor sannolikhet finns det 
också de som utsatt eller utsätter andra för våld. Våldet 
kostar i lidande, ohälsa och också i resurser. För vårt 
samhälle i stort, och också för alla sorters arbetsgivare2. 
Har vi råd att inte agera? (MFJ ”Samling mot mäns 
våld” 2007). 
 

Här handlar det alltså om ett våld som ”slår mot alla”, det finns ingen rikt-
ning hos våldet och inga grupper som pekas ut som speciellt utsatta (jmf 
Wendt 2002: 188). De utsatta interpelleras istället som ”människor” och det 
tycks alltså inte spela någon roll huruvida våldet drabbar kvinnor eller män. 

                                                      
104 Kampanjen är fr.o.m. 2007 en årligt återkommande kampanj för att lyfta det förebyggande 
arbetet mot mäns våld. 
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Man är däremot fortfarande väldigt tydlig med att understryka att det rör sig 
om mäns våld och att det är män som är förövarna.  

Denna breddning av frågan, detta sätt att binda upp sitt jämställdhetsarbe-
te till ett mer allmänt våld snarare än mäns våld mot just kvinnor, innebär 
också att jämställdhet blir nyckeln till att åtgärda en rad olika problem och 
ett medel att nå ett allmänt våldsförebyggande. Jämställdhetsarbete blir ett 
sätt att arbeta mot en rad skilda fenomen såsom: ”Stureplansvåldtäkter, döds-
misshandel på Kungsholmen, dödsskott i Rödeby” (MFJ ”Samling mot mäns 
våld” 2007). Genom att klumpa ihop händelser som våldtäkter och sexualise-
rat våld med våldsbrott som män utsätter andra män för, tenderar man dock 
att osynliggöra det fokus på kön som man i den tidigare repertoaren kämpat 
för att tydliggöra. Mäns våld mot kvinnor problematiseras inte som något 
könsspecifikt utan diskuteras utifrån samma premisser som andra former av 
mäns våld. Detta tycks därmed utgöra en förskjutning från den tidigare re-
pertoarens könsmaktsorienterade fokus, där mäns våld mot kvinnor tolkades 
som ett tecken på mäns makt i förhållande till kvinnor. Våldet diskuteras 
sammanfattningsvis fortfarande i relation till mäns kön, men inte längre i 
förhållande till en betoning på hur mäns våld mot kvinnor kan ses som en del 
i mäns strukturella överordning i förhållande till kvinnor och som en del i 
mäns maktutövning gentemot kvinnor.  
 

Hur representeras problematiken kring den rådande 
ojämställdheten? 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att ojämställdheten mellan könen 
här framställs som ett komplext problem, ett problem med multipla orsaker 
och symptom. Huvudsakligen är det dock gemensamma föreställningar kring 
kön(sroller), samt den destruktiva maskuliniteten, som anses orsaka en rad 
olika svårigheter för såväl kvinnor som män. Kvinnor och män är därmed 
gemensamt underordnade och jämställdhetsarbete handlar om att bryta mäns 
förtryckande mönster mot såväl kvinnor som mot sig själva och andra män. 
Utifrån dessa representationer upplöses alltså synen på två grupper (män och 
kvinnor) som generellt sett står emot varandra, och istället ersätts denna bild 
med ett fokus på något som står utanför både kvinnor och män. Problemre-
presentationerna förskjuts därmed från att representera problemet med mäns 
våld mot kvinnor som ett problem som handlar om upprätthållandet av mäns 
makt, till att åtminstone delvis representera frågan som ett uttryck för, eller 
ett resultat av, de problem som män lider av till följd av den destruktiva 
maskuliniteten.  
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Vilka antaganden och föreställningar ligger till grund för dessa 
framställningar? 
En huvudsaklig utgångspunkt i denna problematisering är att rådande mas-
kulinitetsformeringar bör ifrågasättas och förändras. Detta ifrågasättande 
tycks dock i stor utsträckning ske utifrån de olika problem som drabbar män, 
och därmed tycks dessa representationer eller problematiseringar även ha 
gemensamma skärningspunkter med den typ av manlighetsforskning som 
betonar de ”oproportionerliga kostnader” som män får betala för sin position. 
Utifrån dessa ”oproportionerliga kostnader” är män många gånger förlorare, 
snarare än vinnare i dagens samhälle (jmf Farrell 1974; Nichols 1975). Som 
stöd för sina slutsatser understryker denna typ av forskning just aspekter av 
mäns sociala problem och man pekar exempelvis på en ökande social utslag-
ning av män, en ökande kriminalitet bland unga män, pojkars sjunkande 
betyg, mäns bristfälliga känsloliv och dåliga kontakt med sina barn, mäns 
dåliga hälsa i form av bl.a. en alltför hög alkoholkonsumtion och en hög 
självmordfrekvens.105 Snarare än att betona att dessa förluster trots allt är 
väldigt små i förhållande till de vinster som majoriteten av alla män åtnjuter i 
dagens könsordning (se exempelvis Connell 1999: 103, 2000: 46), blir slut-
satsen här att män snarast är de ”egentliga förlorarna” på en rad områden.106  

Det är således en problemrepresentation av ojämställdhet mellan könen 
som i mindre utsträckning utgår från ett fokus på makt och assymetriska 
maktrelationer, och som i större utsträckning skriver in jämställdhet i termer 
av ömsesidig utsatthet och potentiella gemensamma vinster. Mäns behov av 
frigörelse från en destruktiv maskulinitet, som bl.a. tar sig uttryck i mäns 
sociala och psykologiska tillkortakommanden, sätts i centrum och jämställd-
hetsfrågor anses syfta till att även reformera dessa problem. Vidare diskute-
ras ojämställdhet som ett gemensamt problem vars orsaker ligger utanför 
könen och som huvudsakligen baserat på en rad attityder eller föreställningar 
kring maskulinitet. 

Utifrån dessa föreställningar och utgångspunkter kan man konstatera att 
det existerar en rad kopplingar till jämställdhetsbegreppets framkomst och 
innebörd från 1960-talet och framåt. I linje med det jämställdhetspolitiska 

                                                      
105 En rad konservativa författare har beskrivit hur förändringen av mäns traditionella identite-
ter har lett till exempelvis ökande problem med självmord, depressioner, alkoholism och 
brottslighet. Dessa problem har även kopplats samman med en föreställning om att kvinnor 
har vunnit ”könskriget” och besegrat männen (se exempelvis Heartfield 2002 i Ashe 2007: 
34). 
106 Se exempelvis Connells argument om att: ”The main axis of power in the contemporary 
European/US gender order is the overall subordination of women and dominance of men – the 
structure that women’s liberation named ’patriarchy’. This general structure exists despite 
many local reversals (e.g. women-headed households, female teachers with male students). It 
persists despite resistance of many kinds, now articulated in feminism and in gay and lesbian 
movements.” (Connell 2000: 24f.). En central poäng hos Connell är alltså att alla män tjänar 
någonting på att vara män, och att alla män kan sägas få del av en ”patriarkal avkastning” 
(Gindt 2008:7). 
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projektets målsättning om en dubbel emancipation, utgår denna problemati-
sering från behovet av en förändring av mäns manligheter och en betoning 
på hur såväl kvinnor som män tjänar på detta. Snarare än ett berövande av 
mäns privilegier, handlar den politiska kampen därmed om hur man med 
hjälp av diskussion och upplysning kan förmå män att förstå att de har saker 
att vinna på en förändrad manlighet (jmf Egeberg Holmgren 2011: 102). 
 

Vad lämnas oproblematiserat i dessa framställningar och vilka 
alternativa lösningar blir därmed mer perifera? 
Genom fokus på mäns problem och de oproportionerliga kostnader som män 
måste betala för sin position, tycks man därmed inte heller i denna repertoar 
bryta upp föreställningen om en enhetlig grupp män. I motsats till den förra 
repertoaren ser man inte längre gruppen män som uteslutande förtryckande, 
utan istället blir män i dessa framställningar närmast uteslutande skadade 
eller utsatta. Inte heller i denna repertoar problematiseras alltså den vidd av 
olika maskulinitetskonstruktioner som existerar, eller de utvecklingar som 
sker hos de rådande maskulinitetskonstruktionerna. Genom att män också 
här framställs som en homogen grupp, problematiseras därmed inte heller 
relationen mellan vissa mäns dåliga livssituation och andra mäns makt och 
privilegier.107 Därmed riskerar man att tappa fokus på existensen av hierarki-
er mellan män, maskuliniteters sammankoppling med exempelvis klass, sex-
ualitet och etnicitet (Brown 1995: 77; hooks 2000), samt undgå att peka på 
att det är specifika grupper män, snarare än män i allmänhet, som kan betrak-
tas som underordnade (Carrigan, Connell & Lee 1985: 587).108  Därmed ris-
kerar denna problematisering att underproblematisera mäns makt, privilegier 
och kontroll, samt ge förhållandevis lite utrymme åt diskussioner kring mäns 
maktpositioner i roller som ledare, beslutsfattare och ägare. Trots att den 
konkurrensinriktade, maktsökande och hierarkistyrda normen för manlighet 
beskrivs som djupt problematisk, fokuserar man alltså inte de män som verk-
ligen lever upp till denna. Fokus tycks istället vara riktat på dem som faller 
utanför dessa normer.  

Att repertoaren tenderar att reducera den variation som finns inom grup-
pen män och inom rådande maskulinitetsideal, framgår även genom de åter-

                                                      
107 Jämför de diskussioner som förts kring hegemonisk maskulinitet. I denna teoribildning vill 
man problematisera manlighet och visa på att det förutom hierarkin mellan könen, även råder 
en hierarki inom gruppen män och mellan olika maskulinitetsformer. Alla maskuliniteter är 
inte jämbördiga, utan vissa maskulinitetsformer är underordnade och femininiserade (Carri-
gan, Connell & Lee 1985). 
108 Carrigan, Connell och Lee beskriver hur det är: ”a particular variety of masculinity to 
which others – among the young and effeminate as well as homosexual men – are subordi-
nated. It is particular groups of men, not men in general, who are oppressed within patriarchal 
sexual relations, and whose situations are related in different ways to the overall logic of the 
subordination of women to men” (Carrigan, Connell & Lee 1985: 587). 
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kommande beskrivningarna av hur rådande maskulinitetskonstruktioner di-
sciplinerar män som känslokalla, kontrollerande, hårda, tuffa, aggressiva, 
och homofobiska (jmf Nordberg 2000: 45).109 Beskrivningar som riskerar att 
undertrycka manlighetsidealens bundenhet till historiska och kulturella kon-
texter. Även om de ideal som lyfts fram inom denna repertoar kan vara aktu-
ella i vissa kontexter, underproblematiseras möjligheten att dessa ideal även 
kan vara direkt ringaktade inom andra grupper av män.110 Maskulinitets-
forskning har t.ex. understrukit hur män i dagens samhälle även förväntas 
materialisera egenskaper och förhållningssätt som traditionellt sett definie-
rats som feminina (Nordberg 2004: 162; jmf Magnusson 2005). Att iscensät-
ta en maskulinitet som traditionellt sett kodats som omanlig kan idag alltså 
t.o.m. vara den mest accepterade maskuliniteten. Idag är det därmed inte 
rädsla och avståndstagande för kvinnligt kodade egenskaper som uteslutande 
karakteriserar manlighet, utan en ”modern” manlighet kan också inbegripa 
viss kvinnlighet (se Adkins 2002 kap 3).111  

Andra exempel på behovet av en nyansering av den hegemoniska masku-
liniteten erbjuds av sociologen Linn Egeberg Holmgren, som beskriver hur 
ett visst mått av gränsöverskridande när det gäller traditionella föreställning-
ar om manlighet och ett visst mått av jämställdhet idag kan kopplas till spe-
cifika manlighetsideal (Egeberg Holmgren 2005: 4). På liknande sätt har det 
skett förändringar i mäns relation till familj och familjebildning. Bilden av 
”the male breadwinner” kan inte längre anses dominerande, vilket beskrivits 
som “the shift from cash to care” (Bergman & Hobson 2002: 93). Den fram-
gångsrika mannen är idag en ”god fader”, och barn har därmed blivit en re-
surs i manlighetsskapandet istället för en börda. Att ”fadra” kan alltså utifrån 
förskjutningar hos den hegemoniska maskuliniteten snarare generera än hota 
manlighet (Bergman & Hobson 2002: 122).112   

                                                      
109 Även den traditionella mansforskningen har enligt Lisa Adkins (2002) haft svårt att fånga 
hur maskulinitet i senmoderna samhällen har förändrats. 
110 Detta behov av öppenhet för förändring understryks även av diskussioner kring hegemoni-
begreppet. Både Gramsci och Connell pekar på föränderligheten inom hegemonier och Con-
nell understryker att hegemonin är de för tillfälligt accepterade svaren: ”… the configuration 
of gender practice which embodies the currently accepted answer to the problem of legitimacy 
of patriarchy, which guarantees (or is taken to guarantee) the dominant position of men and 
the subordination of women” (Connell 1995: 77). Roger Klinth har utifrån dessa diskussioner 
om föränderlighet pekat på att en hegemonisk maskulinitet aldrig överlever om den inte sam-
tidigt omformuleras när det reses nya krav på förändring: ”Det är via förmåga till förändring 
som legitimitet uppnås” (Klinth 2002: 45 f).  
111 Adkins beskriver detta som att: ”the ideal worker of post-industrialized service work is one 
who can claim to possess a flexible or mobile relation to gender performance and hence to 
have taken up a reflexive stance towards gender” (Adkins 2002: 58).  
112 Se diskussion i Edley och Wetherell kring huruvida Connells beskrivning av hegemonisk 
maskulinitet verkligen kan sägas vara ett generellt normerande ideal idag. Det som av Connell 
beskrivs som hegemonisk maskulinitet tycks enligt författarna ligga väldigt nära en typ av 
machomaskulinitet á la Rambo eller Rocky, och författarna ifrågasätter om detta verkligen är 
de ideal som män idag strävar efter (Wetherell & Edley 1999: 336f.). Vidare pekar författarna 
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Genom det specifika fokuset på mäns förluster, underproblematiseras vi-
dare även kvinnors situation. Generellt sett är kvinnor närmast frånvarande i 
denna repertoar, och det är män som diskuteras både som förövare och offer. 
I den förra repertoaren återfanns kvinnor i en (i viss mån problematisk) of-
ferroll för mäns våld, men eftersom offerpositionen i denna repertoar ofta 
diskuteras i förhållande till den destruktiva maskuliniteten tenderar kvinnor 
att vara nästan osynliga i denna problemrepresentation. Inte minst framträder 
detta i de konkreta lösningar som diskuterats ovan. Utifrån denna fokusför-
skjutning överskuggar de problem som vissa män upplever inom rådande 
könsordning därmed effekterna av det maktmässiga underskott som gruppen 
kvinnor lever under. Fokus på hur kvinnor som grupp systematiskt missgyn-
nas underproblematiseras alltså till förmån för ett fokus på hur båda könen 
kan betraktas som underordnade i vissa sammanhang och hur den destrukti-
va maskuliniteten orsakar problem för såväl kvinnor som män (jmf Rönn-
blom 2002: 21). Kvinnor och kvinnors erfarenheter riskerar således att ex-
kluderas från dessa diskussioner kring jämställdhet (jmf Hearn 2004: 50), 
vilket riskerar att utmana den grundläggande feministiska tanken om behovet 
av att specifikt visa på kvinnors erfarenhet och upplevelser.  

Utifrån att jämställdhetsfrågan problematiseras utifrån dessa antaganden 
och ickeproblematiseringar, kommer också vissa reformer eller lösningar att 
framstå som mindre relevanta eller mer perifera. Utifrån de teoretiska anta-
gandena om hur reformers gränser bestäms av de rådande problematisering-
arna (Bacchi 1999, 2009a), underordnar denna typ av problemrepresentation 
reformer som uteslutande fokuserar på kvinnors situation (se Rönnblom 
2002: 255 för liknande diskussioner). Snarare blir potentiella reformeringar 
av mäns situation en typ av gränssättning för de möjliga eller önskvärda 
reformerna.113 Även om problemrepresentationen inte utgår ifrån ett uteslu-
tande fokus på män, tenderar potentiella förbättringar även för män att bli en 
förutsättning för jämställdhetspolitiska åtgärder. Vidare kommer lösningar 
som fokuserar på maktmässiga obalanser att framstå som bristfälliga eller 
otillräckliga utifrån dessa utgångspunkter, och representationens logik efter-
frågar snarare reformer som kan generera en bred uppsättning vinster till 
såväl kvinnor som män. Reformutrymmet rörande mäns makt och privilegier 
begränsas således tydligt när problematiseringen av män som könade varel-
ser tydligt tar sin utgångspunkt i mäns negativa upplevelser och erfarenheter 
av den manliga könsidentiteten.114 

                                                                                                                             
på att det i dessa teorier är oklart om det kan existera flera hegemoniska strategier parallellt 
inom olika typer av sociala grupperingar eller formationer, och om detta i så fall kan skapa 
spänningar mellan olika hegemoniska former när dessa möts i sociala praktiker. 
113 Reformarbete som även fokuserar på män kan dock inte på förhand avfärdas som antife-
ministiskt (jmf Dahlerup 2011: 197), men utifrån ett feministiskt perspektiv kan det vara 
problematiskt om fokus på män blir den avgörande och gränssättande aspekten för jämställd-
hetspolitiken. 
114 Denna problematiska slagsida har även uppmärksammats i en del maskulinitetsforskning, 
och exempelvis har Victor Seidler (1997) kritiserats för att fokusera alltför mycket på mäns 
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Vilken typ av jämställdhetspolitik möjliggörs och vilka 
begränsningar, utestängningar och subjektspositioner upprättas?  
Representationer av ojämställdhetsproblem som något som drabbar båda 
könen och som i stor utsträckning fokuserar mäns problem, tenderar att ge-
nerera en politik där mäns upplevelser av maktlöshet tillmäts närmast samma 
betydelse som den könsmässiga maktobalansen. Utifrån en problematisering 
där könens olika begränsningar tillmäts lika stort intresse, möjliggörs där-
med lösningar som lägger samma vikt vid de begränsningar som kvinnor 
möter i form av bristande demokrati och säkerhet, som vid mäns begräns-
ningar i form av frånvaro av exempelvis ”mjuka värden”. I förhållande till 
kapitlets fokus på frågor om mäns våld mot kvinnor, kan man konstatera att 
det blir lika centralt för jämställdhetspolitiken att garantera att kvinnor inte 
blir slagna, som att män inte förväntas slå:  
 

Det är dags att vi öppnar upp jämställdhetsdiskussionerna 
till att omfatta även killar och män. Då kan vi förändra de 
föreställningar som idag faktiskt begränsar just killar och 
män. På samma sätt som det är en rättighet att slippa bli 
slagen är det en rättighet att slippa förväntas slå (Afton-
bladet ”Låt männen slippa slåss” 2007-07-13). 

 
Utifrån denna problematisering är det därmed tydligt att reformer inte uteslu-
tande behöver röra den maktmässiga relationen mellan gruppen kvinnor och 
gruppen män, utan kan exempelvis även eller istället fokusera olika aspekter 
av mäns könsspecifika problem. I förhållande till en sådan utveckling har 
den kritiska maskulinitetsforskaren Jeff Hearn (2004) belyst behovet av att 
tydligare (åter)koppla maskulinitetsbegreppet till frågor om makt och köns-
makt. Snarare än att diskutera problematiska maskulinitetskonstruktioner 
behöver vi från Hearns perspektiv politisera mäns makt och exempelvis fo-
kusera på de män som står bakom våld och förtryck mot kvinnor. Hearn 
sammanfattar det som att vi behöver överge fokuseringen på maskulinitet till 
förmån för ett tydligare fokus på män och mäns makt.  

Snarare än att generera lösningar som fokuserar på att reformera den 
överordnade gruppens privilegier och överordnade position, möjliggör dock 
denna problematisering en jämställdhetspolitik som fokuserar på mäns pro-
blematiska livssituation och behov av frigörelse. Därmed möjliggörs en poli-
tik med tydlig betoning på de negativa konsekvenser som hegemoniska mas-
kulinitetsideal har för män, och en politik där fokus ligger på hur män exem-
pelvis ska förmås att upphöra med att stänga inne sina känslor, sina problem 

                                                                                                                             
känslor och behovet av att män bildar grupper som kan börja diskutera dessa känslor. Ang 
mäns behov av att börja diskutera sina känslor och erfarenheter skriver Seidler exempelvis: 
”It is not shameful to carry the hurts from the past; rather, if we are to revision our different 
masculinities, an important first step is to find the courage to share more of what we have 
silently carried inside us for so long” (Seidler 1997: 77). 
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och sin osäkerhet.115 Utifrån ett fokus på mäns könsspecifika problem riske-
rar den politiska kampen för ökad jämställdhet således att bli till en terapeu-
tisk verksamhet för män. Frågor kring mäns makt psykologiseras istället för 
att politiseras. Jämställdhetspolitik kommer därmed i större utsträckning att 
handla om att hjälpa män att utforska sina könsidentiteter och att erbjuda 
män tillgång till aspekter av livet som de tidigare varit utestängda från.  

De subjektspositioner som framträder utifrån denna problematisering blir 
också fundamentalt annorlunda de som diskuterades i förhållande till den 
tidigare repertoaren. Istället för att uteslutande interpellera män som föröva-
re, interpelleras män även som offer för de förtryckande maskulinitetskon-
struktioner som i sin tur leder till mäns våld. I linje med maskulinitetsforska-
ren Roger Kinths påpekande om mäns historiska relation till svensk jäm-
ställdhetspolitik, tycks män därmed även i detta fall framträda i form av offer 
eller i behov av hjälp när de görs till politiska subjekt inom denna form av 
jämställdhetspolitik (Kinth 2002).116  

Avslutningsvis blir även de subjektspositioner som kvinnor erbjuds radi-
kalt annorlunda i förhållande till den första repertoaren. Det faktum att kvin-
nor över huvudtaget inte förekommer speciellt frekvent i denna repertoar 
betyder inte att de inte implicit positioneras eller framställs på särskilda sätt. 
I denna repertoar tycks kvinnor (i sin frånvaro) interpellerade som hela och 
fullständiga, och de tycks bli den måttstock som gruppen män och deras 
olika könsrelaterade problem diskuteras utifrån. Framställningen av män 
som psykologiskt utsatta eller skadade tenderar att underbygga en indirekt 
jämförelse med kvinnor där den kvinnliga motparten blir de känslomässigt 
oskadda, de som i motsats till män är förmögna att ha nära kontakter (jmf 
McMahon 1993: 688). Förutom att detta tenderar att öka dikotomiseringen 
mellan könen, tenderar det att framställa kvinnor som den lyckligt lottade av 
de två.  

Mansforskaren Helena Hill (2004) har visat på motsvarande tendens att 
idealisera kvinnors liv (och på så sätt nedtona kvinnoförtrycket) hos den 
tidiga mansrörelsen. Det eftersträvansvärda idealet för denna rörelse hade 

                                                      
115 Därmed finns det likheter med den typ av maskulinitetsforskning som beskrivs som mindre 
kritisk mot män och som vill problematisera män mer autonomt i förhållande till traditionellt 
feministiskt teoretiserande (Ashe 2007: 109).  
116 Förutom denna övergripande subjektsposition öppnar denna repertoar även upp för en 
större rad underordnade subjektspositioner i förhållande till föregående repertoar. Genom 
repertoarens partiella betoning på en rad individuella faktorer i orsaksdiskussionerna kring 
mäns våld, skapas även grupper som exempelvis ”psykiskt sjuka män” och ”invandrare”. 
Genom detta utpekande av skadade, marginaliserade och på olika sätt utsatta män riskerar 
man dock också att skapa en rad oproblematiska manliga subjektspositioner. De problematis-
ka männen gör så att säga indirekt plats för ”den nya egalitära mannen” (se Nordberg 2000: 
54; Kalat & Nordvall 2001: 92 för liknande resonemang). Se även Eduard 2002: 103f. för 
diskussion om den svenska jämställdhetspolitikens generella ovilja att peka ut män som för-
övare. 
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tydliga kvinnliga konnotationer; kvinnor hade det äkta, intima och känslo-
samma, det som män också behövde. 

Jämställdhetsfrågans politiska arbete utifrån dessa 
problematiseringar 
Utifrån analyserna i detta kapitel kan man konstatera att det existerar en rad 
konfliktfyllda aspekter i form av sprickor och motsägelser i beskrivningarna 
av mäns position i samhället. Dessa motsägelser kan vidare sägas samspela 
med den övergripande ambitionen att både vilja förändra och företräda män i 
jämställdhetsfrågor. De inneboende spänningarna riskerar också att generera 
ett motsägelsefullt politiskt projekt (jmf Dominelli 1999: 20), vilket åter-
speglas i förhållande till de ideologiska effekter eller det politiska arbete som 
dessa erbjudna problematiseringar erbjuder och genererar.  

I förhållande till diskussioner om politiskt arbete kan det vara lämpligt att 
återvända till inledningskapitlets diskussion om frånvaron av blott befriande 
praktiker (Foucault 2002; Brown 1995), och i enlighet med en sådan ut-
gångspunkt kan såväl den första som den andra repertoaren sägas inbegripa 
problematiska aspekter utifrån ett poststrukturalistiskt feministiskt perspek-
tiv. Som framgått av diskussionen i kap 3 betyder detta dock inte att de re-
spektive aspekterna nödvändigtvis är lika problematiska eller att det inte går 
att differentiera eller värdera de respektive problemrepresentationerna i ter-
mer av vilka hegemoniska könsordningar och könspraktiker som tenderar att 
reproduceras respektive transformeras (Bacchi 1999: 71; Glynos & Howarth 
2007: 5). I förhållande till de olika problemkonstruktionerna kan man disku-
tera i vilken utsträckning dessa representationer kan sägas samspela med en 
övergripande hierarkisering och därigenom underbygga och reproducera 
mäns privilegierade positioner, samt hur olika representationer kan sägas ha 
mer eller mindre exkluderande effekter.  

I förhållande till den problemrepresentation som följde ur den första re-
pertoaren, kan man konstatera att ensidiga representationer av kvinnor som 
offer och män som förövare tenderar att reproducera såväl föreställningar om 
enhetliga könskategorier som stereotypa subjektspositioner (jmf Butler 1990: 
6; Seu 1998: 135; Connell 1996; Segal 1990). Problemrepresentationens 
entydiga fokus på män som förövare och kvinnor som offer riskerar därmed 
att osynliggöra en rad erfarenheter och berättelser och reducera kvinnors 
olika erfarenheter av män och mäns makt (Butler 1995: 50). Utifrån Browns 
påpekande om offer-positionens tveeggade karaktär riskerar ett understry-
kande av kvinnors utsatthet även att generera exkluderande effekter genom 
att kvinnor knyts till föreställningar om utsatta och sårbara subjekt, samtidigt 
som offer-positionen ständigt reproduceras genom att politiska krav endast 
kan artikuleras i förhållande till denna position (Brown 1995: 77, 2008). 



 126 

Dessa problematiska politiska effekter måste dock vägas mot repertoarens 
övergripande föresats att fokusera och motverka det dominansförhållande 
som föreligger mellan könen. Denna ambition måste anses vara central i 
förhållande till frågan om vilka maktförhållanden som utmanas respektive 
underbyggs och därmed kan den första repertoaren, parallellt med ovanstå-
ende diskuterade exkluderande effekter, sägas utmana vissa mönster av do-
minans och hierarki. Just frågor om vilka maktbemängda könsdiskurser som 
samspelas med respektive utmanas är dock mera oklara i förhållande till den 
andra repertoaren. Det är därför som jag i den följande delen av detta avsnitt 
främst önskar uppehålla mig vid det potentiella politiska arbete som den 
andra repertoarens problematisering kan generera. Detta pga. av att jag anser 
att ett relativiserande av frågor kring mäns hegemoni potentiellt sett innebär 
allvarliga implikationer i termer av reproduktion av rådande makt- och do-
minansformer, men också pga. att såväl övergripande svenska- som nordiska 
jämställdhetsdiskurser tycks benägna att ”plocka upp” eller reproducera den 
typ av problematisering som förekommer i den andra repertoaren.  

I förhållande till den andra repertoarens potentiella relativiserande av frå-
gor kring mäns hegemoni, kan man inledningsvis konstatera att ambitionen 
att synliggöra män som kön, delvis tar avstamp ifrån de aspekter av rådande 
könsordning som upplevs som problematiska av män. Förutom att detta ut-
manar traditionella feministiska utgångspunkter om behovet av att syn-
liggöra och lyfta fram kvinnors erfarenhet och upplevelser, riskerar ett så-
dant fokus även att skapa blinda fläckar när det gäller frågor om mäns 
maktmässiga övertag. Utgångspunkten i mäns problem tenderar utifrån en 
sådan oro att leda till att det manliga jämställdhetsarbetet speglar feministis-
ka utgångspunkter och metoder och i linje med en traditionell feministisk 
kamp fokuserar en könskategoris könsspecifika erfarenheter. Dock med den 
avgörande skillnaden att det nu är gruppen mäns erfarenheter som ställs i 
centrum. Utifrån dessa erfarenheter om ett mansspecifikt lidande kan män 
därmed framträda som (en typ av) offer, fastän män innehar mer politisk, 
kulturell och ekonomisk makt än kvinnor (jmf Segal 2000: 160). Även om 
man bör undvika att tolka alla nyanseringsförsök av rådande könsordningar 
som ”antifeministiska backlashtendenser” (Nordberg 2005: 53; jmf även 
Ashe 2004), kan man därmed diskutera huruvida fokus på mäns maktförhål-
lande över kvinnor utmanats och ersatts av ett alternativt fokus som samspe-
lar med alternativa makt- och dominansordningar.  

I relation till maskulinitetsforskaren Roger Klinths förhoppning om att 
mäns feminism skulle möjliggöra ett avsteg från en typ av identitetspolitik 
(Klint 2003: 44), kan man därmed fråga sig om denna version av mäns fe-
minism inte snarare riskerat att generera en ny eller reviderad form av iden-
titetspolitik. Den typ av identitetspolitik som framkommit inom delar av den 
feministiska rörelsen kan således sägas vara kompletterad av en manlig 
form av identitetspolitik. I linje med hur den feministiska rörelsen argumen-
terat, betonar man ett otillräckligt uppmärksammat mansspecifikt lidande 
som man underbygger med hänvisning till en rad skador som män kan anses 
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lida av (jmf Brown 2008). Som den politiska filosofen Wendy Brown visat 
på i sin kritik av identitetspolitik och identitetspolitiska rörelser, riskerar 
denna typ av politiska projekt att generera en hämnddriven och terapeutisk 
politik, vilket i förhållande till detta fall skulle innebära att manspolitiken 
drivs av sökande efter förklaringar till den vanmakt som individuella män 
upplever (Brown 2008; jmf Kimmel 1998).117 I förhållande till denna typ av 
utgångspunkter har den kritiska maskulinitetsforskaren Michael Kimmel 
också understrukit hur mäns känsla av maktlöshet ofta är kopplad till tanken 
att män i kraft av att vara män har rätt till makt och privilegier. Snarare än 
att legitimera denna koppling och handla utifrån besvikelsen av att man som 
individuell man inte besitter dessa privilegier, bör denna koppling enligt 
Kimmel belysas och ifrågasättas (Kimmel 1998: 63ff.). 

Utifrån denna användning av det diskursiva utrymmet kring frågor om 
makt och kön, kan man avslutningsvis reflektera kring huruvida det finns 
inslag i dessa problemformuleringar som i viss mån tenderar att överta eller 
spegla liknande funktioner som öppet jämställdhetskritiska, könsblinda eller 
kvinnofientliga repertoarer haft.118 Utifrån tendenserna att i viss mån under-
trycka fokus på maktojämlikheter och mäns makt, tycks även samtida köns-
teoretiska diskussioner kring maskulinitet och jämställdhet, kunna utgöra en 
bas för icke-feministiskt politiskt arbete. Det tycks därmed finnas utrymme 
för reproduktion av dominansförhållanden även inom synbart egalitära dis-
kurser. Egeberg Holmberg beskriver detta som att: ”[N]är jämställdhetspro-
jektet lämnar konflikt- och maktperspektivet åt sidan till förmån för en mot-
sättningslös och dubbelt frigörande kamp om rättvisa, så kan maskulinitet 
till och med fungera som en resurs och möjlighet att definiera situationen” 
(Egeberg Holmgren 2011: 62). Det manliga perspektivet på jämställdhet 
utgör därmed en möjlighet till en diskursiv uttänjning; en möjlighet att in-
kludera aspekter som tidigare undanträngts eller framstått som illegitima 
utan att öppet eller explicit bryta mot exempelvis den könsmaktsdiskurs 
som etablerades i svensk jämställdhetsdebatt under 1990-talet. Dessa cen-
trala meningsskapande aktiviteter framträder inte minst i förhållande till 
förslaget att inkludera även mäns våld mot andra män i jämställdhetspoliti-
ken, eller i tal om mäns problem i förhållande till diskussioner om en köns-

                                                      
117 Sociologen Beverly Skeggs har också understrukit att det enbart är vissa grupper som har 
möjligheten att mobilisera denna typ av argument, varpå de maktmässiga skiljelinjerna riske-
rar att förstärkas. De som redan besitter vissa resurser erbjuds ett sätt att hävda att man utsätts 
för skada eller kränkningar och genom att göra anspråk på dessa identiteter så får man tillgång 
till ytterligare resurser samt tillträde till den politiska dagordningen (jmf Skeggs 2008: 41). 
Parallellt med att män medvetandegörs om sin överordnade position gentemot kvinnor, bli 
män därmed också uppmärksammade på hur de kan framföra krav utifrån sin könstillhörighet 
utifrån detta synsätt. 
118 Mäns intåg som jämställdhetsaktörer kan därmed även innebära ett utrymme och en möj-
lighet att definiera dessa frågor på specifika sätt: ”in claiming feminist values for themselves, 
men are thus in a position to define these values” (Riley 2001:67).    
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maktsdiskurs. Här visas hur dessa aspekter integreras som en naturlig del av 
svensk jämställdhetspolitik, snarare än som en utmaning mot detta projekt.  

Sammanfattningsvis krävs därför en vaksamhet mot att det under ett legi-
timt språkbruk om jämställdhet, kön och maskulinitet kan existera makt-
blinda eller t.o.m. sexistiska diskurser som kan berättigas och legitimeras 
genom tal om jämställdhet (jmf Gough 1998: 40). I analogi med Wetherells 
och Potters diskussioner om hur rasism idag tar sig nya uttryck på Nya Zee-
land, är det därför angeläget att uppmärksamma huruvida olika typer av 
fortsatt förtryck och dominans kan framställas i termer av ”jämställdhet” 
(Wetherell & Potter 1992: 137; se även Riley 2001: 58), och huruvida jäm-
ställdhetsdiskurser verkar upprätthållande av manliga privilegier på ett al-
ternativt sätt. 

För att avslutningsvis återkoppla till diskussionen kring de nordiska jäm-
ställdhetsdiskursernas benägenhet att ”plocka upp” eller reproducera den typ 
av problematisering som förekommer i den andra repertoaren, kan man in-
ledningsvis konstatera att ett fokus på män och mäns problem fått en fram-
trädande plats i den danska jämställdhetsdiskursen. Bl.a. hävdade den danska 
jämställdhetsministern Lykke Friis våren 2011 att jämställdhetspolitiken 
tydligare borde inkorporera ett fokus på männens situation och utgå ifrån 
båda könens kamp för lika möjligheter (Politiken 2011-02-26). Vidare lova-
de Friis att sätta samman en manspanel där mäns intressen kring jämställd-
hetsfrågor kan artikuleras, och där olika brister kring mäns lika möjligheter 
kan undersökas (jmf även Dahlerupp 2011: 204). Den kritiska mansforska-
ren Jeff Hearn har pekat på att motsvarande fokus även finns i den finländs-
ka jämställdhetsdebatten. I diskussioner kring män och jämställdhet läggs 
fokus generellt sett på vad jämställdhetspolitiken kan erbjuda män i termer 
av vinster eller förbättringar, snarare än att fokusera hur män bör förändras 
för att jämställdheten mellan könen ska förbättras (Hearn 2005: 84). Den typ 
av fokus på mäns problem som lyfts fram i den andra repertoaren, är sam-
manfattningsvis påtaglig i en nutida nordisk kontext och därmed viktigt att 
uppmärksamma.   
 

Män som feminister, anti-feminister eller både och? 
Utifrån dessa slutsatser om vilka problemformuleringar som framkommer 
samt vilken typ av politiskt arbete som dessa problemrepresentationer gene-
rerar, finns det anledning att ifrågasätta tendenserna hos de rådande jäm-
ställdhetspolitiska diskurserna att på förhand definiera mäns organisering 
och engagemang i jämställdhetsfrågor som radikal politik (Rönnblom 2002: 
27; Egeberg Holmgren 2011: 59). Även om det självfallet är välkomet att 
män idag problematiseras och könas (jmf Eduards 2002), bör vi ha öppenhet 
för att problematiserandet av män kan ske på olika och oväntade sätt. I linje 
med detta bör vi även upmärksamma att avståndet mellan kategorierna jäm-
ställdhetsförespråkare och jämställdhetsmotståndare idag kan te sig tämligen 
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diffust. Från en position som förespråkare tycks man nämligen kunna pro-
blematisera mäns situation inom rådande könsordning på ett sätt som genere-
rar likartade lösningar och politiskt arbete som motståndare till olika typer av 
jämställdhetsarbete gjort.  

Trots ihärdiga påpekanden från MFJ om att man inte är en intresseorgani-
sation som vill hävda mäns rättigheter i förhållande till kvinnor, bör man 
beakta att det uppvisade talet om ”männen som förlorarna inom könsord-
ningen” och ”könsmaktsordningen som skadande även för männen”, inte 
nödvändigtvis behöver vara väsensskilt från traditionella anti-feministiska 
utgångspunkter. De lösningar som möjliggörs av en problemrepresentation 
som fokuserar starkt på männens problem inom rådande könsordning kan 
exempelvis ha gemensamma skärningspunkter med Farrells (1994) tanke-
gångar om att det är männen som är de egentliga offren i samhället och att 
det snarast är deras position som behöver skydd och hjälp av staten. Det är 
därmed viktigt att tänka på att det inte enbart är antifeministiska organisatio-
ner som kan generera antifeministiska effekter, och att det även utifrån femi-
nistiskt orienterade utgångspunkter kan uppkomma specifika problemrepre-
sentationer som kan generera problematiska effekter (jmf Ashe 2007: 129)   

Dessa slutsatser visar också på det problematiska i att entydigt kategorise-
ra mäns engagemang i frågor om könspolitik utifrån entydiga grupperingar 
såsom radikala eller reaktionära, feministiska eller anti-feministiska (jmf 
Egeberg Holmgren 2011: 18).119 Utifrån en sådan typ av (förenklad) uppdel-
ning, hade den studerade organisationen tydligt definierats som: ”active sup-
porters of women’s claims againts male violence and for equal opportunity, 
political participation, sexual autonomy, family reforms and equal educa-
tion” (Kimmel & Messner 1992: vii) och därmed passerat som ett oproble-
matisk och legitimt jämställdhetspolitiskt subjekt. Den komplexa och motsä-
gelsefulla mening som diskuterats i detta kapitel tyder dock på att de (manli-
ga) svar som här lanseras mot de feministiska utmaningarna är alltför frag-
menterade och heterogena för att enkelt pressas in i denna typ av mall, samt 
att en sådan kategorisering döljer viktiga nyanser (jmf Edley & Wetherell 
2001: 441; Wetherell & Edley 1999). 

En rad centrala skiljelinjer i underliggande premisser tycks alltså döljas i 
denna typ av kategorisering, och därmed bör man kanske öppna upp för en 
större bredd av kategoriseringar och en större öppenhet för att mäns enga-
gemang inte enkelt låter sig klassificeras i grovhuggna kategorier (se även 
Edley & Wetherell 1997: 215 kring skapandet av komplexa nya identiteter). 
När män organiserar sig som män verkar deras relation till feminism således 
vara av ett komplext slag och man tycks både anamma och bestrida traditio-
nella feministiska krav i denna typ av organisering. Det är därmed också 
ofruktbart att antingen måla upp statiskt negativa eller entydigt positiva bil-
der angående mäns delaktighet i den feministiska kampen. Denna delaktig-

                                                      
119 Se exempelvis Messner (1997) för denna typ av uppdelning i ”pro feministiska- och reak-
tionära mansrörelser”. 
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het kanske varken kan tolkas som en omöjlig process eller en potentiell 
framgångssaga, och det tycks alltför förenklat att ensidigt framhävda anting-
en mäns motstånd eller mäns vilja till förändring.  
 

Vad kan detta fall lära oss angående frågor om 
problemformuleringsprocesser? 
Som tidigare framgått har denna studie ett dubbelt fokus och förutom att 
studera hur ojämställdhet representeras i detta specifika fall, vill jag även 
resonera kring vad detta fall kan säga oss i relation till avhandlingens fråge-
ställningar kring problemformuleringsprocesser. I denna avslutande del av 
kapitlet vill jag därför inledningsvis diskutera de använda analysverktygen 
och utvärdera huruvida tolkningsrepertoarsbegreppet hjälpt oss att förstå hur 
problemformuleringsprocesser ser ut och sker. I den avslutande diskussionen 
vill jag sedan bredda diskussionen till att mer allmänt diskutera vilka kun-
skaper kring policy och policyskapande som det studerade fallet genererat. 
 

Tolkningsrepertoarer och meningsskapande  
Inledningsvis har Potters och Wetherells utgångspunkt om repertoarernas 
fokus på variation, mångtydighet och motsägelsefullhet i utsagorna kring ett 
specifikt ämne (Potter & Wetherells 1986, 1992), synliggjort att det existerar 
en konfliktfylld mening kring frågor om ojämställdhet. Detta tydliggörs i 
detta fall av de två tydligt skilda repertoarer och problematiseringar av ojäm-
ställdheten mellan könen som diskuterats i kapitlet. Medan man i den första 
repertoaren exempelvis understryker att det aldrig kan existera något tvivel i 
ansvarsfrågan kring mäns våld och att vi aldrig får acceptera några ursäkter 
eller förklaringar som att kvinnan provocerade mannen, relativiseras och 
kontrasteras denna ståndpunkt i den andra repertoaren. Där understryker man 
snarare att vi inte får: ”fastna i en strid om vems upplevelser eller förklaring 
som är sann eller inte. Både det mannen och det kvinnan känner är på rik-
tigt”.  Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns en spänning mel-
lan den förra repertoarens entydiga fokus på mäns överordning och de vins-
ter som den innebär, och den senare repertoarens tydliga fokus på de nackde-
lar och problem som den destruktiva maskuliniteten genererar (se även 
Wendt 2002: 161 för diskussion kring en liknande typ av ambivalens).120 

                                                      
120 Wendt (2002) har i sin studie av utvecklingen av de politiska diskurserna kring frågor om 
mäns våld, pekat på hur statliga utredningstexter som generellt sett är starkt influerade av ett 
könsmaktsperspektiv, samtidigt understryker att även män kan vara offer för ojämställdhet, 
och att jämställdhet måste inbegripa ”ömsesidig respekt, hänsyn och tolerans” mellan könen 
(Wendt 2002:161). Men medan det under 1990-talet underströks att även kvinnor kan utsätta 
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Denna dubbelhet kan därmed väl sägas illustrera den diskurspsykologiska 
utgångspunkten att diskurser inte bör ses som abstrakta storheter som enkelt 
kan sägas kolonialisera ett helt fält, och att vi därför bör ha en öppenhet för 
att det finns konkurrerande representationer i omlopp (Potter & Wetherell 
1992: 92).  

Samtidigt belyser den diskurspsykologiska betoningen på tolkningsreper-
toarernas fragmenterade karaktär (Edley 2001: 198; Potter & Wetherell 
1992: 92), hur meningsskapandet kan ske genom inspiration från en rad 
övergripande diskurser. I detta fall kunde vi exempelvis se hur såväl köns-
maktsteori, som tankar om en dubbel emancipation, könsrollsteori och fokus 
på mäns individuella problem förekom i problemrepresentationerna De dis-
kursiva resurser som den överordnade diskursordningen kring kön och makt 
tillhandahåller, kan alltså sättas samman på specifika och oförutsägbara sätt i 
de olika problemrepresentationerna. Existensen av motsägelsefulla över-
gripande diskurser inom det jämställdhetspolitiska fältet (jmf Eriksson & 
Pringle 2006), kan därmed sägas möjliggöra specifika hybriddiskurser eller 
mer fragmenterade och småskaliga tolkningsrepertoarer som i sin tur tillhan-
dahåller olika problemrepresentationer av den rådande ojämställdheten. I den 
andra repertoaren blir detta tydligt i förhållande till samexistensen av den 
traditionella jämställdhetspolitiska förhoppningen om en ’ny manlighet’ som 
befriats från en rad könsbundna problem, och tydligt radikalfeministiska 
föreställningar och utgångspunkter. Tal om könsmakt binds samman med 
föreställningar om en manlig könsroll eller en destruktiv maskulinitet, vilket 
i sin tur kopplades samman med en rad problem som mäns ansågs lida av. 

I linje med de diskurspsykologiska utgångspunkterna om en betydande 
flexibilitet i språket, framgår det också hur man i problemformuleringspro-
cesser kan dra på olika repertoarer i olika situationer och hur en betydande 
mängd retoriskt arbete genomsyrar framställningarna kring mäns våld. I linje 
med konversationsanalysens fokus på hur subjekt konstruerar bilder av verk-
ligheten för att bemöta konkurrerande versioner (Potter & Wetherell 1992: 
95), kan man exempelvis konstatera att det i den andra repertoaren tycks 
finnas en medvetenhet om att förslag på större fokus på mäns problem kan 
misstänkliggöras utifrån en mer radikalfeministisk förståelse. Man argumen-
terar redan på förhand för att dessa förslag inte drabbas av en tänkt feminis-
tisk kritik. Därmed understöds de diskurspsykologiska utgångspunkterna om 
subjekt som kompetenta medlemmar i kulturella samhällen, vilka använder 
debatter som centrala resurser. Dock är det samtidigt tydligt att detta använ-
dande inte kan ske helt fritt eller obundet. Som understrukits i stycket ovan 
tycks de presenterade framställningar ha klara kopplingar till såväl den na-
tionella som den lokala diskursordningen, och den flexibilitet som existerar 
är därmed tydligt begränsad av fältets diskursiva ramar (jmf Bacchi 2009b).  

                                                                                                                             
män för trakasserier, så understryks det i detta material främst hur män kan vara drabbade av 
trakasserier från andra män.  
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Denna begränsning eller bundenhet till omgivande diskurser förtjänar sär-
skilt att diskuteras i förhållande till den andra repertoaren. För även om den-
na repertoar på ett tydligt sätt bryter mot den första repertoaren och i bety-
dande utsträckning hämtar inspiration från föreställningar om en dubbel 
emancipation, så kan den samtidigt sägas vara influerad av, eller uppbunden 
till, vissa aspekter av en könsmaktsteoretisk förståelse av kön, makt och 
våld. Man bör därmed inte enbart förstå dessa repertoarer som motsatta eller 
diametrala, utan en viktig poäng är att det även finns en intim relation mellan 
dem. I linje men den diskurspsykologiska traditionens betoning av att under-
söka vilken roll dessa motsägelsefulla versioner spelar (Potter & Wetherell 
1992: 95f.; Nigel 2001: 203) kan man konstatera att de olika representatio-
nerna/framställningarna tycks vara skapade i relation till varandra och att 
man kan tolka den andra repertoaren som ett förvridet svar på den första 
repertoaren.  

Som diskuterats i förhållande till den första repertoaren, kan man finna 
drag av reduktionism och entydiga förklaringar inom denna repertoar. Män 
reduceras exempelvis till förövare och kvinnor till offer, och hela repertoaren 
organiseras utifrån ett uteslutande fokus på könsmakt (jmf Brown 1995). På 
samma sätt tycks samtliga förklaringsgrunder även i den andra repertoaren 
vara strukturerade utifrån ett ensidigt fokus på kön. Det är mäns kön i form 
av destruktiv maskulinitet som ses som den uteslutande förklaringen till 
mäns våld, och i enlighet med den första repertoarens huvudsakliga tanke-
struktur reduceras alternativa förklaringar bort. Detta kan förstås som en 
spegling av den första repertoaren. Det är samma entydiga subjektspositioner 
(fastän offerpositionen nu tillskrivs män) och det är samma fokus på en strikt 
könsstruktur som styr individer, även om det här är reproduktionen av mäns 
problem snarare än mäns makt som ställs i centrum. Trots att man i den an-
dra repertoaren vänder sig mot vissa av de utgångspunkter som den första 
repertoaren utgår ifrån tycks man alltså samtidigt vara bunden vid samma 
utgångspunkter, även om man skriver fram dem diametralt olika (jmf Brown 
1995: 91).121  

I förhållande till den övergripande diskursordningen, tycks den köns-
maktsteoretiska diskursen därmed vara tämligen framträdande när det rör 
frågor om mäns våld mot kvinnor. I detta fall kan man t.ex. konstatera att 
man förhåller sig till denna även då man ämnar utmana den, samt att man 
även i sin kritik av den tycks vara influerad av den eller uppbunden till den. 
Detta kan avslutningsvis också kopplas till Bacchis betoning av den diskur-
siva inskrivningen i förhållande till möjliga problematiseringar. Bacchi har 
exempelvis understrukit hur vissa utgångspunkter och föreställningar tycks 
vara så etablerade i de omgivande diskurserna att de ständigt bildar utgångs-
punkt och tas för givna i de erbjudna problematiseringarna, trots en över-

                                                      
121 I texten ”The Mirror of Pornography” pekar Browns på hur kritik ofta kan sägas speglar 
det som den vänder sig mot och hur motstånd många gånger indirekt utgår ifrån samma ut-
gångspunkter som man tar avstånd ifrån (Brown 1995: 91). 
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gripande ambition av ifrågasättande av desamma. Härigenom understryks 
alltså Bacchi poäng om att individer aldrig kan sägas befinna sig utanför de 
omkringliggande diskurserna, i en position där man kan bestämma eller ma-
nipulera de rådande kunskapssystemen, samt att det meningsskapande som 
sker därmed alltid hänger samman med dessa (Bacchi 2004: 142f, 2009b: 
19; jmf Lombardo, Meier & Verloo 2009: 187). 
 

Fallets relation till övergripande policyteoretiska utgångspunkter 
Inledningsvis kan man i förhållande till övergripande frågor om menings-
skapande konstatera att de problematiseringar som erbjuds vittnar om att det 
existerar strider kring hur problemet kring ojämställdhet ska förstås, även om 
dessa långt ifrån sker utifrån öppna kategoristrider eller tydliga konfliktlin-
jer. Den studerade aktören anses officiellt sett inte erbjuda några specifika 
eller konkurrerande förståelser av jämställdhetsbegreppet, men vid en när-
mare analys av den erbjudna problematiseringen framkommer trots det en 
rad aspekter som kan sägas utmana alternativa premisser och konkurrerande 
jämställdhetspolitiska projekt. Detta aktualiserar inledningskapitlets diskus-
sion om oenig enighet och visar på hur konflikter kring hur politiska pro-
blem ska begripliggöras kan föreligga även om det på ett övergripande plan 
råder konsensus. 

Utifrån dessa motsägelsefulla meningsskapandeprocesser är det också 
tydligt att ojämställdhetsproblemet långt ifrån har någon bestämd mening 
och innebörd, och att olika aspekter krockar och sammanblandas. Detta be-
lyser hur politiska frågor kan sägas vara mer obestämda och flytande än vad 
som framgått i traditionella analyser. I linje med Parsons diskussion om poli-
tiska problem som komplexa och icke-bestämda (Parsons 1995: 89), tycks 
frågan om ojämställdhet vara ostrukturerad och omgärdad av diffusa gränser. 
Vad som ska innefattas i denna fråga är högst oklart, och olika aspekter 
(även synbart motsägelsefulla!) tycks kunna samexistera och överlappa inom 
detta problem. Detta utmanar även de traditionella utgångspunkterna om att 
politiska frågor efter de inledande stadierna av en beslutskedja erhåller en 
specifik mening eller utformning (Rochefort & Cobb 1994; Baumgartner & 
Jones 1993). Analysen av detta fall visar snarare på att jämställdhetsfrågan 
trots en lång karriär på den politiska agendan inte uppnått någon sådan be-
stämd definition (jmf Torfing 1999).  

Utifrån denna flytande mening är det därigenom inte heller självklart att 
frågan om jämställdhet enbart går ”framåt” och mot sin ”lösning” på grund 
av att antalet manliga aktörer nu ökar inom jämställdhetsarbete och feminis-
tisk politik. Snarare än att tolka uppslutningen kring jämställdhet som att 
jämställdhetsfrågan nu är mer etablerad på den politiska agendan (jmf King-
don 2003), eller som att fler sluter upp bakom samma politiska kamp, skall 
man ha kvar en öppenhet för att det även tenderar att introduceras ny mening 
och därmed även nya utformningar av jämställdhetsproblemet. Ur detta per-
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spektiv är det därmed i betydligt högre grad oskrivet huruvida ett ökat antal 
manliga aktörer och ett ökat fokus på män och manlighet inom jämställd-
hetspolitik skall tolkas som ett uttryck för progressiv feministisk politik, 
homosocialitet eller någonting mitt emellan.  
 
 



 135 

Kapitel 5. Nej till jämställdhetspotterna för 
jämställdhetens skull                                          
– IF Metalls problematisering av ojämställda löner 

I Sverige, såväl som i övriga världen, har förhållandet mellan feminismen 
och fackförbunden och arbetarrörelsen historiskt sett varit ambivalent, för att 
inte säga ansträngt (Warskett 2001: 331).122 Feminismen har generellt sett 
haft svårt att vinna inträde i mer marxistiskt inspirerade fält och marxister 
har beskyllt feminismen för att riskera att splittra klasskampen och ta fokus 
ifrån de ”centrala frågorna”. I en klassisk artikel har Heidi Hartmann beskri-
vit förhållandet mellan feminismen och marxismen som ett olyckligt äkten-
skap, och i analogi med denna liknelse har Hartmann vidare pekat på beho-
vet av ett sundare äktenskap, där den feministiska kampen inte inordnas un-
der marxismen, eller en skilsmässa där de två tillåts gå skilda vägar (Hart-
mann 1986: 16). 

I enlighet med denna ansträngda relation, har de svenska fackföreningarna 
historiskt sett inte prioriterat kvinnor eller problemområden som är centrala 
för kvinnor.123  Ann-Sofie Hermansson (1993) har t.ex. visat på hur LO länge 
ansåg att könsfrågor endast rörde privilegierade kvinnor, och andra forskare 
har pekat på hur facket negligerat frågor om kön: 
 

det är uppenbart att facklig politik tidigt negligerade 
kvinnor, underlät att agitera för kvinnor, inte tog upp 
för kvinnor viktiga problemområden (Wikander cite-
rad i Waldemarsson 2000: 20).  
 

Det ansträngda förhållandet mellan feminismen och fackförbunden resulte-
rade även i ett motstånd mot jämställdhetsbegreppet och begreppet fick ofta 

                                                      
122 Stort tack till Katharina Tollin för synnerligen kloka och viktiga kommentarer på detta 
kapitel. Som Maria Törnqvist tidigare så träffande beskrivit det, så är Katharina Tollin en 
”människa som alla avhandlingsförfattare borde ha i sin närhet” (Törnqvist 2006: 8). Det enda 
som uppväger Katharinas oerhörda skarpsinne och analytiska talang är hennes förmåga att 
alltid presentera sina kommentarer på det mest kreativa och inspirerande sätt. 
123 Arbetarrörelsens problematiska förhållande till kvinnofrågor har även belysts i förhållande 
till de politiska arbetarpartierna. Bl.a. har Kristina Lindholm i sin avhandling om kvoterings-
frågans behandling inom SSU, pekat på att kvinnors närvaro i politiken endast var berättigad 
så länge de höll sig till frågor om klass och omfördelning, och inte drev frågor om exempelvis 
kvinnors representation ( Lindholm 2008: 149).  
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ge vika i konkurrensen med klassbaserade begrepp.124 Termen ”jämställdhet” 
kom därför inte fram i fackföreningssammanhang förrän runt år 1976, vilket 
historikern Yvonne Hirdman förklarar med att begreppet jämställdhet under-
strök just det som facket i långa tider velat blunda för; nämligen att det exi-
sterade orättvisor kopplade till kön (Hirdman 1998: 352.). 125 Denna avoga 
inställning mot jämställdhetsbegreppet kan vidare kopplas till fackets lång-
variga motstånd mot all slags särorganisering. Fackförbundens genomgående 
strategi har varit att betona medlemmarnas gemensamma intresse gentemot 
arbetsgivaren, vilket Hirdman beskriver som en inbyggd aversion mot allt 
som börjar med ”kvinno-” och som därmed kunde riskera att splittra rörelsen 
(Hirdman 1998: 391).126  

Trots det traditionella motståndet ändrade man under 1980- och 1990-
talet dock ståndpunkt i fråga om betydelsen av jämställdhet. Förutom att 
detta måste relateras till en övergripande utveckling där frågor om jämställd-
het generellt sett fick en viktigare position i den svenska politiska debatten 
(Dahlerup 2011; Tollin 2011), kan denna utveckling också relateras till mer 
inomorganisatoriska förhållanden. Fackföreningsforskare har exempelvis 
kopplat denna vändning till att fackföreningarna vid denna tid förlorade en 
stor del av sina traditionella (manliga) medlemmar, och att det i takt med 
denna utveckling blev allt mer intressant att fokusera på att organisera kvinn-
liga arbetare (Warskett 2001: 335). I sin strävan att återerövra den betydelse-
fulla ställning som fackföreningarna traditionellt sett haft i Sverige, vände 
man alltså blickarna mot de kvinnliga löntagarna vilket ledde till att frågor 
om exempelvis arbetstidsförkortning och kvinnors löner gjorde entré på 
fackföreningarnas dagordning (Mahon 1996: 545).127 

Denna fokusförskjutning mot de kvinnliga löntagarna och deras specifika 
problem märktes även i de officiella ställningstagandena från löntagarnas 
fackförbund. Under kongressen 1991 slår LO (och därunder även nuvarande 
IF Metall) fast att arbetarrörelsens kvinnor lever under ett dubbelt förtryck, 
och inför denna kongress kom också den allra första Klass och kön rappor-

                                                      
124 Historikern Åsa Linderborg har beskrivit det som att den svenska arbetarrörelsen utkämpat 
ett tvåfrontskrig sedan 1970-talet. På ena sidan alternativa vänsterrörelser och kvinnorörelsen, 
och på den andra sidan näringslivet (Linderborg 2001: 358f). 
125 Att man vid denna tid inte diskuterade frågor om män och kvinnor och relationerna mellan 
könen just i termer av ”jämställdhet”, betyder dock inte att man inte diskuterat frågor som rör 
orättvisor mot kvinnor. T.ex. har man tidigare diskuterat dessa förhållanden utifrån diskussio-
ner om ”könsroller”. 
126 Just LOs motstånd mot särorganiserig och uttalade könsfokus gjorde dock att ”jämställd-
hetstermen” trots allt var mer gångbar inom förbundet än termer som än tydligare kunde 
associeras till kön. Hirdman beskriver det som att ”jämställdhet” var termen som gjorde köns-
frågan könsneutral och befriade fackförbundet från det fula ordet ”kvinna” (Hirdman 2001: 
177). 
127 Även tidigare har medlemssammansättningen inom LO påverkat förbundets ställningsta-
ganden. Historikerna Ylva Waldemarsson har pekat på hur ökningen av kvinnliga medlemmar 
under 1940-talet tvingade LO att ta större hänsyn till dessa medlemmar, exempelvis genom 
tillsättandet av ett kvinnoråd (Waldemarsson 2000). 
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ten. Under kongressen 1996 går man sedan ett steg längre och erkänner klass 
och kön som jämförbara storheter, varefter man under kongressen år 2000 
utropade LO till en feministisk organisation.128 Genom den här utvecklingen 
har kön successivt kommit att få en större betydelse och slutligen också vun-
nit en med klass jämbördig ställning i LO:s ideologi. Yvonne Hirdman har 
beskrivit detta som att begreppen kön och klass blev likvärdiga i förbundets 
officiella ställningstaganden, och att kön fick en egen plattform istället för 
att underordnas klass (Hirdman 1998: 389).  

Förbundets nya strategi blev därigenom att ställa kön jämte klass istället 
för under klass, och den traditionella misstänksamheten mot frågor om kön 
förbyttes till en jämställdhetsfrämjande hållning. I linje med den kritik och 
de önskemål som framförts av feministiska forskare (se exempelvis Briskin 
& McDermott 1993: 5), har man inkorporerat en feministisk analys i sitt 
arbete och man har uppmärksammat en rad viktiga och centrala frågor såsom 
kvinnors löner och kvinnors representation. Utifrån Hartmanns val mellan 
”skilsmässa och ett sundare äktenskap” tycks man ha valt det senare alterna-
tivet, och den historiska konflikten inom fackföreningsrörelsen mellan kön 
och klass tycks därmed överspelad. Fackförbunden har idag alltså gått ifrån 
att vara en av jämställdhetsarbetets motståndare, till att bli en av dess när-
maste allierade.  

Denna solskenshistoria fick sig dock en törn under hösten 2006, då enig-
heten mellan klass och kön återigen utmanades genom LO-förbundens dis-
kussioner om att tillsammans driva kravet på s.k. jämställdhetspotter.129 Des-
sa jämställdhetspotter bestod av en extra satsning på lågavlönade kvinnor 
som skulle ligga ovanpå det allmänna lönekravet. Storleken på satsningen 
var beroende på andelen kvinnor som tjänar under 20 000 kronor i månaden 

                                                      
128 Dessa förändringar måste ses både i förhållande till omsvängningar i den allmänna debat-
ten (exempelvis diskussioner som uppkom i samband med debatten om ”stödstrumporna”) 
och till omsvängningar inom Socialdemokratiska partiet (SAP) under 1990-talet (Dahlerup 
2011; Freidenvall 2006; Tollin 2011). Tollin visar i sin avhandling hur SAP vid denna tid-
punkt reviderade sin hållning i jämställdhetspolitiska frågor och successivt övergav sina 
tidigare ambitioner av att skriva samman jämställdhetsfrågor med ett bredare jämlikhetspro-
jekt. Istället anslöt man nu sig till den politik som tidigare hade förts fram av den borgerliga 
sidan, och tillsammans med mittenpartierna så blev utgångspunkten för den socialdemokratis-
ka politiken nu att kvinnor var att anse som underordnade just i egenskap av kvinnor. Denna 
omsvängning inom SAP kommer bl.a. till uttryck genom att frågor om exempelvis kvinnors 
låga representation nu får en mer framträdande plats inom SAP, samt att en arbetsgrupp under 
ledning av Margot Wallström inför partikongressen 1993 bl.a. tar fram debattskriften Är 
socialdemokraterna ett kvinnoparti? och rapporten Halva makten – hela lönen (Lindholm 
2008: 163, 179). Denna omsvängning inom SAP fortsatte under hela 1990-talet och lämnade 
avtryck i form av en rad principiellt viktiga ställningstaganden. 1993 antog partiets kvinno-
förbund ett nytt ”Feministiskt handlingsprogram för 1990-talet” där man titulerade sig som 
socialistiska feminister, 1997 beslutade sig SSU för att betecknar sig som ett feministiskt 
förbund och 2001skrivs feminism in i SAP:s partiprogram (Dahlerup 2011: 198). 
129 Debatten kring jämställdhetspotterna blossade upp under avtalsrörelsen hösten 2006 då IF 
Metall hotade att ställa sig utanför LO-samordningen p.g.a. kravet på jämställdhetspotter. 
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inom ett avtalsområde, och den konkreta utformningen av jämställdhetspot-
terna kan ses som en typ av insamlingsmodell där varje avtalsområde har rätt 
till en extra jämställdhetspott baserad på andelen kvinnor med löner under 20 
000 i månadslön på heltidsmåttet. Denna pott skulle som mest vara 205 kr 
om avtalsområdet hade 100 procent kvinnor under 20 000 kr (Handelsan-
ställdas förbund 2007: 3). Samtliga LO-förbund slöt upp bakom idén utom 
det historiskt sett manligt dominerade IF Metall som snarare ville ha köns-
neutrala satsningar på höjda lägstalöner. Utifrån detta yrkande på generella 
låglönesatsningar snarare än specifika jämställdhetspotter, restes återigen 
frågor om fackförbundets målsättningar och prioriteringar. Diskussionerna 
om huruvida de mansdominerade förbunden borde offra sina krav till förmån 
för höjda kvinnolöner tycktes därmed åter aktualisera traditionella spänning-
ar mellan fokus på klass och kön och understryka historiska konfliktlinjer 
mellan de mjuka kvinnliga förbunden och de tekniska manliga förbunden 
inom LO. Sammantaget kan debatten om jämställdhetspotterna därmed sägas 
synliggöra den sköra harmonin mellan kön och klass samt oklarheten kring 
de könsbaserade frågornas roll inom LO. 

Trots ett allmänt anammande av jämställdhetsideologin visar detta exem-
pel därmed på en oklarhet kring könsfrågornas plats inom IF Metall. Jäm-
ställdhetsfrågornas allmänna acceptans och genomslag på förbundens agen-
da, är med andra ord ingen garant för hur frågor om kön behandlas och for-
muleras. När dessa frågor möter konkurrerande krav, såsom höjda lägsta 
löner, kan jämställdhetsarbete framställas och användas på olika sätt. Enig-
heten och uppslutningen kring jämställdhet som ett eftersträvansvärt värde 
riskerar alltså att upplösas när jämställdhetsfrågor ska tilldelas mening och 
samexistera med andra värden.  

I linje med avhandlingens metodmässiga grepp att arbeta med olika typer 
av dilemman (se diskussion i kap 3), anser jag att det är i denna typ av poten-
tiellt sett konfliktfyllda kontexter som vi empiriskt sett kan komma nära 
olika typer av meningsskapandeprocesser och problemformuleringsproces-
ser. Olika typer av avvägningssituationer kan rimligtvis tänkas intensifiera 
behovet av problemrepresentationer som kan sammanjämka olika värden 
och formulera den aktuella frågan på sätt som undviker eller mildrar de po-
tentiella konflikterna. Därmed utgör denna typ av konflikt en möjlighet att 
undersöka avhandlingens huvudsakliga frågeställningar kring konkurrernde 
problemrepresentationer, problemformuleringsprocesser och politiskt arbete.  

Syftet i detta kapitel är därför att undersöka hur problemet med ojämställ-
da löner representeras i Metalls och IF Metalls diskussioner om kvinnolöner 
och ”lika lön mellan kvinnor och män” mellan åren 2000 och 2008. Jag är 
intresserad av att studera på vilka sätt som förhandlingarna kring jämställd-
hetens mening är uppbundna till föreställningar kring relationen mellan kön 
och klass, och hur dessa föreställningar kan knytas till konkurrerande tolk-
ningsrepertoarer kring frågor om ojämställda löner. Avslutningsvis vill jag 
även diskutera vilket typ av politiskt arbete som dessa problematiseringar 
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genererar, samt vilka kunskaper kring problemformuleringsprocesser som 
användningen av tolkningsrepertoarbegreppet bidragit med.130 
 

Material 
Generellt sett kan jag sägas använda mig av två olika typer av material i 
detta kapitel. Först och främst studerar jag en rad policyorienterade doku-
ment som visar på allmänna ställningstaganden hos organisationen i frågor 
om lönesättning och jämställdhet. Dessa kan exempelvis vara olika rapporter 
och principförklaringar från IF Metall som i olika hög grad diskuterar frågor 
om jämställdhet i förhållande till lönefrågan. Några av de mest centrala do-
kumenten i denna kategori är de två lönepolitiska rapporter som tagits fram 
av Metall, och senare IF Metall, under 2000-talet. Det första dokumentet av 
detta slag var rapporten Bra golv men inga tak – Mål och inriktningar för 
Metalls lönepolitik (2004). Denna rapport togs fram till Metalls kongress 
2004 och det huvudsakliga syftet var att lansera riktlinjer och strategier för 
Metalls framtida lönepolitik. Fyra år senare, efter sammanslagningen av 
Industrifacket och Metall och efter det att den infekterade debatten om jäm-
ställdhetspotter rasat, gavs ett nytt samlat lönepolitiskt dokument ut: Lönepo-
litiska vägval (2008). Här redogörs för de grundläggande lönepolitiska må-
len och vilka ställningstaganden man gör i avvägningen mellan olika intres-
sen i lönefrågor. Dessutom är detta ett typ av handlingsinriktat policydoku-
ment där konkreta förslag läggs fram.  

Vidare studerar jag kongressmaterial från samtliga kongresser under 
2000-talet.131 Framför allt har inlednings- och avslutningsanförandena samt 
de omfattande avsnitten om lönebildning analyserats.132 Övriga ämnesspeci-
fika avsnitt har endast studerats kursivt, eftersom dessa faller utanför det 

                                                      
130 Observera att jag inte studerar frågor av mer löneteknisk art, eller mer detaljerade frågor 
om den konkreta utformningen av olika lönesystem. Jag är intresserad av vilka huvudsakliga 
ställningstaganden man gjort och på vilket övergripande sätt som jämställdhet diskuteras i 
förhållande till frågor om löner. 
131 Metalls 37:e ordinarie kongress 1999 (anledningen till att denna kongress tagits med trots 
min tidsmässiga avgränsning till 2000-talet, beror på att det som antogs på denna kongress var 
gällande under 2000-talets första år, och således relevant för mitt urval), Metalls 38:e ordina-
rie kongress 2001, Metalls 39:e ordinarie kongress 2004, Metalls återupptagna 39:e ordinarie 
kongress 2005, Industrifacket Metalls konstituerande kongress 2005 och IF Metalls första 
ordinarie kongress 2008. 
132 I enlighet med Gina Perssons (IF Metall) påpekande, riskerar den ensidiga fokuseringen 
material från Metall från tiden innan sammanslagningen att innebära att jag missar eller ute-
lämnar de problematiseringar som förekom i Industrifacket under 2000-talets första hälft. 
Eftersom detta kapitels ”dilemma” och huvudsakliga fokus ligger vid en tidpunkten efter 
sammanslagningen, anser jag dock att det räcker med att studera det ena förbundet från tiden 
innan sammanslagningen, och utifrån de stora skillnaderna i förbundens storlek (Metall hade 
vid sammanslagningen cirka 370 000 medlemmar medan Industrifacket hade cirka 85 000 
medlemmar) uppfattar jag det ändå som motiverat att välja Metall snarare än Industrifacket. 
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huvudsakliga fokuset på IF Metalls diskussioner om kvinnolöner och jäm-
ställda löner. I anslutning till kongressmaterialet har även samtliga program-
förklaringar från 2000-talet analyserats.133 Främst har dessa fungerat som en 
värdemätare på jämställdhetsfrågornas roll och betydelse för IF Metall, ef-
tersom de fokuserar de frågor som förbundet specifikt ämnar prioritera: 
”[M]etalls programförklaring anger frågor där förbundet vill höja ambitionen 
och/eller utveckla nuvarande policy” (Metall kongressprotokoll 1999: 410).  

Avslutningsvis har två rapporter som berör frågor om kön, jämställdhet 
och löner analyserats. Slutrapport Projekt nya förutsättningar 2007 är en 
rapport där facken inom industrin, bl.a. IF Metall, ”inventera[r] tänkbara 
problem och frågeställningar som förbunden kan behöva hantera i avtalsrö-
relsen 2007” (Facken inom industrin Slutrapport Projekt nya förutsättningar 
2007 2006: 2), och en av rapportens delprojekt rör just frågor om jämställd-
het (Facken inom industrin Rapport Delprojekt Jämställdhet 2006). Den 
andra rapporten En svensk modell. Kollektivavtal – trygg idé sedan 1905 är 
från år 2006 och diskuterar bl.a. hur kollektivavtalen kan stärka kampen för 
jämställdhet. 

Detta material av mer formell karaktär har sedan kompletteras med arti-
kelmaterial. Förutom att ge exempel på ett annat typ av tal kring frågor om 
jämställda löner, har detta material även tagits med för att ge kompletterande 
information om debatten om de s.k. jämställdhetspotterna. Eftersom denna 
debatt rör en tidsmässigt avgränsad period, återfinns ganska lite om denna 
fråga i förbundets mer formella material och det var därför nödvändigt att 
komplettera ovanstående material för att kunna analysera hur frågor om jäm-
ställda löner problematiserades under denna period. I denna andra del består 
mitt material inledningsvis av dagstidningsmaterial som jag samlat in med 
hjälp av databasen mediearkivet. Dessa artiklar har främst använts för att ge 
en kontext till debatten kring jämställdhetspotterna och för att få en bild av 
hur den mediala debatten sett ut. Även förbundets hemsida har använts för 
att samla in artiklar som behandlar förbundets relation till frågor om jäm-
ställda löner.  

Vidare har artiklar från två olika fackliga tidskrifter, Dagens arbete (DA) 
och info: För förtroendevalda i IF Metall (info), analyserats. DA är en med-
lemstidning som ges ut till förbundets medlemmar och som även finns elek-
troniskt. Det är i första hand internettidningen som analyserats och jag har 
använt mig av hemsidans sökmotor för att hitta de artiklar som mellan 2000 
och 2008 diskuterat frågor om jämställda löner.134 I förhållande till de år då 
debatten kring jämställdhetspotterna var som mest intensiv (2005-2007), har 
jag även läst pappersupplagan av DA och valt ut artiklar som behandlar frå-

                                                      
133 Detta betyder att programförklaringar från 1999, 2001, 2005 och 2008 har analyserats (från 
2004 och första kongressen 2005 finns inga programförklaringar). 
134 Sökorden som använts är ”jämställdhetspott” (31 träffar), ”Lågavlönade kvinnor” (39 
träffar), ”kvinnopotter” (32 träffar), ”jämställda löner” (30 träffar), ”lönediskriminering” (23 
träffar), ”kvinnolön” (27 träffar).  
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gor om kön och löner manuellt.135 I förhållande till info har samtliga nummer 
av tidningen som getts ut under undersökningsperioden (nr 1/2006 till nr 
14/2008) analyserats. Info ges ut i 14 nummer per år och riktar sig till förtro-
endevalda inom IF Metall. Tidningen har som syfte att ge underlag och stöd 
till debatt om fackliga och politiska frågor. Tidningar har studerats manuellt 
och jag har alltså läst igenom samtliga nummer från pärm till pärm. Dels har 
denna inläsning hjälpt mig hitta de artiklar som diskuterar frågor om kvin-
nors löner, jämställda löner eller lönediskussioner som på något sätt diskute-
rar kön, dels har inläsningen gjort att jag också fått en insyn i organisationen 
i stort. Bl.a. har jag fått stor kännedom hur man mer generellt diskuterar 
frågor om lön och lönebildning, vilket hjälpt mig att se vad som utmärker 
diskussioner där kön explicit behandlas.  

Angående DA bör man dock fundera lite på frågor om validitet, eller hu-
ruvida denna tidning verkligen kan sägas spegla eller återge IF Metalls röst. 
DA är nämligen en tidning som vänder sig till flera fackförbund samt är en 
bredare medlemstidning.136 För att hantera detta problem har jag försökt vara 
tydlig med att beskriva vilka sammanhang som de olika citaten är hämtade 
ifrån, och i största möjliga mån försökt kombinera material från olika typer 
av källor för att de därigenom ska kunna stärka upp varandra.  
 

Ojämställda löner: ett centralt och underordnat problem 
Utifrån materialet i helhet kan man inledningsvis konstatera att man gene-
rellt sett talar ganska lite om kön och ojämställdhet. När man trots allt pratar 
om jämställdhet är det inte heller speciellt ofta som man fokuserar just frågor 
om löner, utan vanligare tycks vara att man diskuterar inomorganisatoriska 
frågor som exempelvis bristande kvinnorepresentation inom fackets egna 
organ (se exempelvis IF Metall Riktlinjer för en jämställd organisation 
2006). I viss mån förändras dock detta efter att diskussionen om jämställd-
hetspotter aktualiserats. De få diskussioner som tidigare funnits kring ojäm-
ställda löner blir efter denna tidpunkt såväl mer flertaliga som mer mångor-
diga.137 Därmed tycks det som att debattens underliggande beskyllningar om 

                                                      
135 Eftersom artikelmaterialet från DA kommer från två olika källor (papperstidningen och den 
elektroniska versionen), kommer det följaktligen också att refereras till på olika sätt. När det 
gäller artiklarna från papperstidningen redovisas artikelns rubrik, tidningens årgång, nummer 
samt sida, medan jag i förhållande till artiklarna som hittats med hjälp av sökmotorn endast 
anger rubrik samt det datum de publicerats på e-tidningens hemsida (www.dagensarbete.se) 
136 Dagens Arbete (DA) startades 1997 och var från början medlemstidning för Metall, Indu-
strifacket och Pappers. 1999 tillkom även Grafikerna. Tidningen har fortsatt att vara med-
lemstidning för IF Metalls medlemmar även efter sammanslagningen mellan Industrifacket 
och Metall 2006. 
137 Denna tolkning kan bl.a. belysas genom att studera hur frågan behandlats, och inte behand-
lats, i de studerade programförklaringarna. I programförklaringen från 1999 återfinns ingen-
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ett ointresse hos IF Metall kring frågor om jämställdhet, leder till att man 
från IF Metalls sida måste accentuera sitt tal om jämställdhet och i än större 
utsträckning positionera sig som en jämställdhetsförespråkare. Debatten 
visar också på hur en fokusering på ökade kvinnolöner tycks ha en yttre 
gräns inom förbundet, samt att den grundläggande förståelsen av problemet 
med kvinnors låga löner fortfarande är under förhandling. Genom att studera 
dessa gränser och konkurrerande synsätt kan man urskilja två huvudsakliga 
repertoarer i IF Metalls diskussioner om jämställda löner. Inledningsvis 
framträder en repertoar där ambitionen att inte (återigen) underordna kön ges 
stort utrymme. I denna repertoar framträder frågan om ojämställda löner som 
ett helt centralt problem inom IF Metall, samtidigt som man betonar att detta 
är ett problem som härrör från strukturella problem som inte enbart eller 
främst kan anses kopplade till frågor om klass. Denna repertoar binds sam-
man av en återkommande betoning av betydelsen eller vikten av detta pro-
blem, och beskrivningar av orsakssamband som betonar att kvinnors låga 
löner måste ses som ett resultat av deras könstillhörighet. Utifrån betoningen 
av detta orsakssamband understryks även att de relevanta lösningarna måste 
sökas utanför de traditionella fackliga lösningarna. 

Detta sätt att uppfatta problematiken kring de ojämställda lönerna tycks 
dock utmanat av ett alternativt synsätt. Parallellt med den första tolkningsre-
pertoaren finns nämligen även en konkurrerande förståelse av detta fenomen. 
Denna alternativa tolkningsrepertoar tycks i större utsträckning hålla fast vid 
förbundets historiska utgångspunkter och i linje med en traditionell socialis-
tisk ambition sammankoppla kön med klass (jmf Tollin 2011). Därmed är 
problemet med ojämställda löner utifrån denna repertoar inte huvudsakligen 
att betrakta som ett självständigt problem med specifika bakgrundsorsaker 

                                                                                                                             
ting om kvinnolöner, det enda som sägs är att: ”[A]vtal om löner och andra villkor ska mot-
svara en rättvis värdering av ett kvalificerat arbete samt ge trygghet i anställningen” (Metall 
kongressprotokoll 1999: 410). Här använder man sig av helt könsneutrala beskrivningar och 
ingenting tyder på att kvinnors löner ses som ett eget problemområde. På samma sätt talar 
man 1999 inte om att sträva efter jämställdhet, utan om kampen för ett ”demokratiskt, rättvist 
och jämlikt samhälle” (Metall kongressprotokoll 1999: 413). I programförklaringen 2001 talar 
man sedan visserligen om att kvinnor och män har olika arbetsuppgifter på arbetsmarknaden 
samt återfinns inom olika sektorer (Metall kongressprotokoll 2001: 349), men man nämner 
ingenting explicit om frågor om kvinnors löner, eller frågor om lön i förhållande till kön. Så 
sent som vid den konstituerande kongressen 2005 är diskussioner om kvinnors löner frånva-
rande i programförklaringen och i interimstyrelsens föredragning inför beslutet om program-
förklaringen understryks främst förbundets målsättning om att skapa ”rättvisa löner och an-
ställningsvillkor” (IF Metall kongressprotokoll 2005: 94).  Dock nämns förekomsten av löne-
diskriminering och det oacceptabla i att lönenivåer är beroende av kön i föredragningen, och 
man lyfter även fram mer allmänna jämställdhetdiskussioner då man betonar att ”[V]i slarvar 
inte med jämlikheten och jämställdheten i Industrifacket Metall, utan är noga med att alla får 
plats och att alla känner sig behövda och respekterade” (IF Metall kongressprotokoll 2005: 
91f). Detta inledande tal om frågor om kvinnors löner accentueras sedan tydligt i programför-
klaringen 2008, där man explicit talar om kampen för jämställda löner och där ”jämställda och 
rättvisa löner” blivit ett separat lönepolitiskt mål (IF Metalls programförklaring 2008: 16).  
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som kräver särskilda och atypiska lösningar. Snarare är frågan om ojämställ-
da löner en del eller en komponent i ett bredare politiskt projekt, och fram-
ställningen av problemet med de ojämställda lönerna tycks strukturerad ut-
ifrån målsättningar hos detta bredare politiska projekt. Den här konkurreran-
de repertoaren binds upp av ett återkommande fokus på ”lågavlönade män”, 
”höjda lägstalöner” och den ”felaktiga utformningen” av reformen med jäm-
ställdhetspotter.  
 

Tolkningsrepertoaren om ojämställda löner som ett 
centralt och autonomt problem 
Även om frågor om kön generellt sett inte diskuteras speciellt frekvent och 
utförligt i det material som studerats, är man generellt sett noga med att be-
tona vikten av dessa frågor vid de tillfällen de berörs. Det finns därmed ett 
tydligt ställningstagande för jämställdhet i form av lika löner mellan könen, 
och en markering om att ojämställda löner och lönediskriminering måste 
motarbetas och bekämpas. En framträdande tolkningsrepertoar bygger alltså 
på att jämställdhet är en central fråga inom organisationen, och att jämställd-
het och jämställda löner är av sådan vikt att de inte får underordnas andra 
frågor. Denna repertoar binds samman av återkommande beskrivningar av 
jämställdhet som ”vår viktigaste fråga” och i tal om att ”mer måste göras” 
oberoende av vad det ”kostar”. Argument om att man hittills inte gjort till-
räckligt och att det nu är dags att arbeta aktivare med denna fråga lyfts fram i 
repertoaren, samtidigt som man tydliggör att jämställdhet och jämställda 
löner är centrala för förbundet genom beskrivningar och metaforer om hur 
jämställdhet ska ”genomsyra hela verksamheten” och hur man ”går längst 
fram i kampen” för dessa frågor. I sin tidning info skriver man att exempel-
vis att: 
 

Jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten, allt från 
valberedning till avtalsskrivningar, där den fackliga or-
ganisationen kan påverka (info ”Fler kvinnor behövs i 
fackets topp” 12/2006: 11).  

 
Även från centralt håll framkommer samma tydiga hållning. Tydligast 
kommer detta till uttryck efter debatten om jämställdhetspotterna, när man 
från ledningens sida understryker hur viktiga frågor om jämställdhet är för 
förbundet. Vid kongressen 2008 betonar t.ex. dåvarande förbundsordföran-
den Stefan Löfven att: 
 

vi vill förverkliga en organisation som står för genuin 
jämställdhet mellan kvinnor och män …  Det ska inte 
vara några skillnader mellan kvinnor och mäns löner. 
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Punkt! 97 000 kvinnor är medlemmar i IF Metall. Den 
som tror att vi inte engagerar oss för ökad jämställdhet 
förstår inte vår organisation och vårt förbunds själ … Vi 
går längst fram i kampen för den enda rimliga ambitio-
nen – jämställd utveckling i arbetet och jämställda löner! 
(Förbundsordförandens tal, kongressprotokoll 2008: 
23ff).  
 

Engagemang för jämställdhet i allmänhet beskrivs alltså här som något som 
är förenat med förbundets själ, och i kampen för jämställda löner sägs för-
bundet ha intagit en ledarposition. Man tydliggör således att dessa frågor är 
centrala och prioriterade. Det faktum att denna ståndpunkt blir än mer fram-
trädande efter debatten om jämställdhetspotterna, och att man vid denna tid 
med sådan emfas understryker sitt engagemang i frågan, gör att man kan 
tolka denna hållning som ett svar på den kritik som framförts mot IF Metalls 
avståndstagande gentemot jämställdhetspotterna. Genom att framställa jäm-
ställdhet som något självklart och som den ”enda rimliga ambitionen” kan 
man skyla över både tidigare motstånd mot jämställdhet i stort, och det mer 
specifika motståndet mot jämställdhetspotterna. Oberoende av hur denna 
hållning ska förstås, kan man i alla fall konstatera att den signal man sänder 
ut är att jämställdhet inte ses som pynt, utfyllnad eller dekoration, utan som 
något som tas på största allvar.  

Föreställningen om att frågor om jämställda löner är ett prioriterat områ-
de, underbyggs också genom att man under 2008 gjorde ”Jämställda och 
rättvisa löner” till ett av de fem lönepolitiska målen för organisationen, och 
att det därmed är inskrivet att IF Metalls lönepolitik ska syfta till att skapa ett 
demokratiskt och jämställt samhälle (IF Metall, Lönepolitiska vägval 2008: 
7). Härigenom framställs frågan om jämställda löner även som autonom i 
bemärkelsen att den tillåts finnas i sin egen rätt, något som kan jämföras med 
Socialdemokraternas betoning på ett självständigt könsmaktsystem från 2004 
(Dahlerup 2011: 199). Jämställda löner är därmed inte bara viktiga för att 
uppnå andra aspekter eller för att den hänger ihop med andra frågor, utan det 
är något som ses som viktigt och centralt i sig självt. Frågan tycks därigenom 
existera inom tämligen vida ramar och gränser. 

I detta tydliga ställningstagande för jämställdhet, visar man samtidigt på 
viss självkritik och insikter om vilka jämställdhetsproblem som förbundet 
måste arbeta med för att kunna bli ett ”jämställt förbund” (info ”Stefan fun-
derar – Styrka, inflytande och jämlikhet” 4/2006: 2). En del av de ojäm-
ställdhetsproblem som förbundet fortfarande anses lida av handlar just om de 
låga kvinnolönerna. Dessa beskrivs vid flera tillfällen som en skamfläck som 
fortfarande plågar fackföreningsrörelsen (bl.a. i ledare i DA augusti 2001 och 
oktober 2003). Man beskriver här hur låg lön är kopplad till kön och hur 
detta är en struktur som funnits i arbetslivet och i facket under lång tid: 
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Det är ingen slump, utan ett resultat av hundra års fack-
ligt förnekande av kvinnolöneproblemet (DA ”Återinför 
lönepotter för kvinnor” 2004-12-01). 

 
Det tycks alltså finnas en medvetenhet om fackets historiska oförmögenhet 
på detta område som åtföljs av en vilja till förändring. Eller som man skri-
ver i en rapport om jämställdhet: ”[F]acken måste ta löneskillnaderna mel-
lan kvinnor och män på allvar” (Facken inom industrin Rapport delprojekt 
Jämställdhet 2006: 54). Dessa frågor måste således bli ett uppmärksammat 
problem som ges stort utrymme inom förbundet även om det innebär känn-
bara förändringar och nya grepp.  
 

Utvidgning av problembilden 
I linje med denna syn på problemet som centralt, strukturellt och autonomt, 
kan denna repertoar också sägas vara uppbunden kring en strävan efter en 
utvidgad förståelse av de rådande ojämställda lönerna. Utifrån att ojämställ-
da löner här förstås som ett strukturellt problem som tidigare varit negligerat, 
måste man nu vara beredd att ifrågasätta sin tidigare förståelse och de gängse 
synsätten. Dessa anses helt enkelt inte vara tillräckliga längre. Denna vidga-
de problembild tar sig exempelvis uttryck genom att man understryker beho-
vet av att betona såväl direkt- som indirekt diskriminering i förhållande till 
kvinnors sämre löner. När det gäller den första kategorin konstateras att en 
del av de uppmätta löneskillnaderna faktiskt kommer från direkt lönediskri-
minering och att män och kvinnor inom samma grupper och yrkeskategorier 
följaktligen betalas olika lön:  
 

Även i arbetslivet har kvinnor i regel sämre arbetsvillkor 
och löner än män i jämförbara situationer. Det totala 
spannet med olika lönenivåer är mycket stort. Den här 
skillnaden kan naturligtvis i viss mån hänföras till olika 
yrkestillhörigheter. Men skillnaden mellan kvinnor och 
män finns – i mindre eller större skala – också när vi 
jämför villkor inom respektive yrkesgrupp eller fackför-
bundskategori. (Facken inom industrin, Rapport delpro-
jekt Jämställdhet 2006: 48).  

 
Dessa frågor om direkt diskriminering är dock inte den enda form av löne-
diskriminering som man diskuterar i IF Metalls texter, utan man hävdar vi-
dare att facket också måste titta på andra former av diskriminering och utgå 
ifrån en bredare definition av diskriminering. Bl.a. vill man även problema-
tisera s.k. värdediskriminering,138 d.v.s. att traditionellt manliga erfarenheter 

                                                      
138 Behovet av att belysa dessa frågor har betonats av kvinnor inom LO under lång tid. Inom 
LO:s s.k. kvinnoråd pekade man t.ex. på att likalönefrågan måste inrymma fokus på att kvin-
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och kunskaper värderats högre än kvinnliga, och hur detta legat till grund för 
en uppdelad arbetsmarknad:  
 

Osakligt grundade löneskillnader ska åtgärdas inom tre 
år. Denna paragraf i jämställdhetslagen är en bra början, 
men den kommer bara åt osakligt grundade löneskillna-
der hos en och samma arbetsgivare. Den kommer inte åt 
löneskillnaderna mellan avtalsområdena som kan bero 
på värdediskriminering (Facken inom industrin Rapport 
delprojekt Jämställdhet 2006: 53). 

 
Härigenom öppnar man upp för en vidgad definition av vad som ska ses som 
diskriminering och man pekar även på behovet av att eventuellt skärpa rå-
dande lagstiftning.  

Dessa frågor om värdediskriminering berörs även på andra håll i materia-
let. T.ex. diskuterar man i en artikel det faktum att lönen är 1500 kr lägre på 
en specifik kvinnodominerad arbetsplats än en likvärdig arbetsplats där arbe-
tet generellt sett utförs av män (IF Metall ”internationella kvinnodagen” 
odaterad139). Att man tar in ett fokus på denna typ av värdediskriminering, 
och understryker hur kvinnors arbete traditionellt sett undervärderats, tyder 
på en vidgning av problemdefinitionen. Problemet med ojämställda löner 
formuleras härigenom inte bara som ett tillfälligt eller slumpmässigt fel i ett 
annars fungerande system, utan som ett systematiskt undervärderande av 
kvinnors arbete. Man betonar härmed att kvinnor får lägre lön just på grund 
av att de är kvinnor och att detta tar sig uttryck i såväl direkt som indirekt 
diskriminering. Således är denna repertoar kopplad till ett djupgående ifråga-
sättande av våra normer kring hur arbete ska värderas och till ett konstate-
rande av att dessa normer är sammanbundna med mäns maktmässiga över-
tag, vilket följaktligen ses som den yttersta orsaken till en könsuppdelad 
arbetsmarknad (IF Metall ”Jämställdhet” odaterad;140 Facken inom industrin 
Rapport delprojekt Jämställdhet 2006: 49, 55).  

Problemet med ojämställda löner kopplas därmed till en explicit diskus-
sion kring maktförhållandena mellan könen, och begrepp som kunskap och 
färdigheter relativiseras och sätts i ett uttalat förhållande till mäns makt. Re-
pertoaren understryker således hur tillsynes könsneutrala och objektiva in-
delningar efter arbetets art och kvalifikationer också kan ses som kodbeteck-
ningar för kvinnliga respektive manliga arbeten (jmf Hirdman 1998: 295). 
Utifrån detta perspektiv går det således inte att förstå problemet med kvin-

                                                                                                                             
nor och män oftast återfanns inom olika sektorer och inom olika branscher, och att de ofta 
utförde olika uppgifter när de återfanns inom samma bransch (Waldemarsson 2000: 87). 
139 Artikeln fanns under 2006 på förbundets hemsida www.ifmetall.se.  
140 Artikel från förbundets hemsida: 
http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/content.nsf/aget?openagent&key=jamstalldhet_1295520
344628. Artikeln senast nedladdad 2012-04-09. 
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nors låga löner utifrån en traditionell klassanalys, utan reformeringen av 
kvinnors underordning måste ta avstamp ifrån kvinnors könstillhörighet. 
 

Förslag på lösningar i linje med denna repertoar 
I linje med denna repertoars betoning av ojämställda löner som ett centralt, 
autonomt, strukturellt och i viss mån negligerat problem, konstaterar man att 
det är dags för ytterligare steg i kampen för jämställda löner. Man kan inte 
nöja sig med det som gjorts hittills (IF Metall Lönepolitiska vägval 2008: 
74). Förutom mer traditionella och konventionella lösningar för att motverka 
lönediskriminering, som exempelvis lönekartläggningar,141 för man därför 
fram en rad alternativa strategier som kan beskrivas som mer nydanande och 
mer fokuserade på strikt könsmässiga aspekter. I dessa förslag trycker man 
tydligt på behovet av en direkt omfördelande verkan, och på att man måste 
acceptera att effektiva jämställdhetsreformer också kan ha en negativ inver-
kan på vissa grupper inom arbetarrörelsen. Exempelvis hävdades det under 
diskussioner i samband med internationella kvinnodagen år 2006 att män 
som grupp kanske måste tvingas att avsäga sig några av de fördelar som de 
besitter om man ska kunna förbättra kvinnornas situation:  
 

Färsk EU statistik visar att kvinnor har högre utbildning, 
tjänar mindre pengar och mer sällan sitter på höga poster 
än män. Ändå talar de flesta om att man vill ha jäm-
ställdhet. – Om alla ville ha jämställdhet skulle vi ha det. 
Män måste kanske försaka något (IF Metall ”På väg mot 
ett jämställt IF Metall” odaterad142).  

 
Härigenom öppnar man upp för lösningar som varken bygger på föreställ-
ningen om att jämställdhetslösningar bör gynna såväl kvinnor som män, eller 
mer klassbaserade idéer om att eventuella förbättringar måste komma hela 
arbetarkollektivet till gagn.  

Ambitionen eller föresatsen att gå ifrån de traditionella fackliga lösning-
arna, till förmån för lösningar som explicit sätter just kvinnliga löntagare i 
centrum, kommer även till uttryck i den rapport om jämställdhet som IF 
Metall varit med om att ta fram. Här tar man t.ex. uttryckligen avstånd från 
en av de historiskt sett mest centrala fackliga strategierna och skriver att 
generellt höjda lägstalöner på arbetsmarknaden inte är tillräckligt för att höja 
kvinnors löner, och att mer kvinnospecifika lösningar måste till:  

                                                      
141 Angående lönekartläggningar har man exempelvis tagit fram ett material som kan använ-
das för att kartlägga löneskillnader. Materialet heter ”Lönekartläggning” och är ett redskap för 
att analysera löner och andra anställningsvillkor. Detta är dock en ganska ”teknisk” skrift som 
säger tämligen lite om hur man ifrån förbundets sida ser på och definierar dessa frågor. Tex-
ten utreder endast rådande lagstiftning och ger vägledning till hur lagen kan efterlevas. 
142 Artikeln fanns under 2006 på förbundets hemsida www.ifmetall.se. 
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En stor grupp av dem som har de allra lägsta lönerna är 
kvinnor. En höjning av lägstalönerna påverkar därför 
också direkt kvinnogrupperna, under förutsättning att 
lägstalönerna höjs mer än utgående löner. Emellertid 
måste man beakta det faktum att en höjning av lägsta-
lönerna också kan skjuta upp löner för grupper ovan-
för, så kallad ”korkeffekt”. Detta är dock ett långsamt 
sätt att förändra de relativa löneskillnaderna mellan 
män och kvinnor, även om det är en bra strategi för 
alla dom med låga löner, oavsett kön. Det kan vara en 
del i en strategi, men det påverkar inte värdediskrimi-
neringen av hela yrket. Utgångspunkten måste vara att 
försöka hitta en metod att kombinera en höjning av de 
lägsta lönerna med att fördela löneutrymmet på ett sätt 
som ökar kvinnors löner relativt. (Facken inom indu-
strin Rapport delprojekt Jämställdhet 2006: 56).  

 
Detta visar, förutom att man anser att detta är en central fråga som kräver 
långtgående reformer, också att man är beredd att använda sig av andra lös-
ningar än de som facket traditionellt sett har förespråkat. Härigenom är man 
även beredd att gå bortom lösningar som är utformade efter rådande klas-
struktur, till förmån för lösningar som mer specifikt utgår ifrån ett fokus på 
könsbaserade ojämlikheter. Därmed understryker man hur kvinnor kan anses 
vara underordnade som just kvinnor, och hur frågan om ojämställda löner 
alltså måste ses som en autonom eller självständig fråga som kräver specifi-
ka och könsorienterade lösningar. 
 

Hur representeras problematiken kring den rådande 
ojämställdheten? 
Utifrån Bacchis analytiska frågor kan man konstatera att problemet med 
kvinnors låga löner och ojämställda löner i denna repertoar representeras 
som ett betydelsefullt eller centralt problem, vilket bör diskuteras utifrån 
utvidgade förståelsesramar. En central aspekt som tydligt understryks i den-
na utvidgade förståelseram är betydelsen av underliggande strukturer kring 
kön och makt. En viktig förklaring kring problemet med ojämställda löner 
utgår därmed ifrån att kvinnors låga löner måste ses som ett utslag av dessa 
ojämlika strukturer. Till följd av dessa strukturer har kvinnor osynliggjorts 
och kvinnors arbete systematiskt undervärderats. Dessa strukturer anses vi-
dare generellt sett negligerade i förbundets traditionella arbete, och det fram-
ställs därför som extra viktigt att historiska orättvisor rättas till och att kvin-
nors underordning som just kvinnor nu ställs i centrum.  
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Vilka antaganden och föreställningar ligger till grund för dessa 
framställningar? 
Utifrån denna tämligen breda och utökade problembeskrivning, där exem-
pelvis såväl direkt som indirekt lönediskriminering diskuteras, tycks det vara 
ett underliggande antagande att man måste bredda definitionen av frågan till 
att innefatta fler aspekter. Även tillsynes könsneutrala och objektiva indel-
ningar och kategorier antas vara färgade av könsmaktstrukturer, och gene-
rellt sett tycks man utgå ifrån behovet av ett större fokus på just underlig-
gande strukturer av könsmakt. Ett centralt antagande tycks alltså vara att 
man bör bryta med traditionella strikt klassbaserade utgångspunkter, och i 
betydligt högre utsträckning utgå ifrån att problemet med ojämställda löner 
bäst förstås som ett uttryck för en könsmässig ojämlikhet. En traditionell 
klassorienterad politik antas alltså inte vara tillräcklig för att kunna reforme-
ra problemet med de ojämställda lönerna, och man måste därför byta ut al-
ternativt komplettera de traditionella lösningarna med en politik som sätter 
frågor om könsmakt i centrum. 
 

Vad lämnas oproblematiserat i dessa framställningar och vilka 
alternativa lösningar blir därmed mer perifera? 
Problemrepresentationens fokus på behovet av mer entydiga könsfokus och 
tydligare fokusering på sammankopplingen mellan kön och makt, lämnar 
tämligen lite utrymme åt fokus på olika maktordningars sammanvävning. 
Utifrån mer intersektionella utgångspunkter underproblematiseras därmed 
hur olika maktordningar samverkar och eventuellt förstärker varandra (de los 
Reyes& Mulinari 2005). Därmed riskerar man att underproblematisera hur 
frågor om kön relaterar till frågor om klass och hur kvinnors position också 
kan ses som formad av deras klassposition. Utifrån diskussioner i Tollins 
avhandling om hur den rådande historieskrivningen kring jämställdhetspoli-
tikens utveckling tenderat att osynliggöra det socialistiska alternativet i för-
hållande till frågor om kön, kan man även konstatera att problemrepresenta-
tionens tal om historiska negligeringar samt behov av mer entydiga könsfo-
kuseringar tenderar att underproblematisera de utgångspunkter och analyser 
som arbetarrörelsen tidigare fört fram. Därmed riskerar man utifrån Tollins 
synsätt att medverka i en historieskrivning som döljer samt avlegitimerar de 
mer socialistiskt influerade lösningar kring kvinnors underordning som exi-
sterat inom arbetarrörelsen. Man riskerar alltså att samspela med en borger-
lig strategi som ämnat särkoppla frågor om kön från frågor om klass och 
därmed omöjliggöra ett samlat politiskt alternativ (Tollin 2011: 163). Alter-
nativa lösningar som önskar ett politiskt projekt där kön sammankopplas 
med klass och där frågor om ojämställdhet inbegrips i en övergripande poli-
tik för social jämlikhet blir därmed betydligt mer perifera. Konkret sett bety-
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der detta att reformer som strävar efter minskade klyftor i förhållande till 
samhället i stort nedspelas eller blir mindre aktuella. 
 

Vilken typ av jämställdhetspolitik möjliggörs och vilka 
begränsningar, utestängningar och subjektspositioner upprättas?  
Utifrån dessa problemrepresentationer möjliggörs lösningar som går utanför 
såväl förbundets traditionella lösningar, som rådande nationell lagstiftning. 
När det gäller det senare, visar bl.a. diskussionerna om behovet av en vidgad 
definition av diskriminering att man inte anser att den rådande lagstiftning-
ens fångar in samtliga aspekter av problemet med ojämställda löner och lö-
nediskriminering, och genom dessa utgångspunkter möjliggör man alltså 
reformer som kräver skärpt lagstiftning. Genom att understryka problemets 
komplexitet och autonoma status, möjliggör man även lösningar som går 
utanför de traditionella fackliga ramarna. Talet om att män som grupp måste 
avsäga sig några av de fördelar som de besitter, tillsammans med understry-
kandet om att traditionella lösningar inte är tillräckliga, öppnar upp för lös-
ningar med mer radikalt omfördelande verkan mellan könen som varken 
bygger på könskomplementära idéer om jämställdhetslösningar som gynnar 
såväl kvinnor som män, eller mer klassbaserade idéer om kollektiva förbätt-
ringar för hela arbetarkollektivet.  

I förhållande till de möjliggjorda subjektspositionerna, kan man se hur 
kvinnor i första hand interpelleras utifrån sin könstillhörighet. Fokus läggs 
på kvinnliga arbetare, respektive manliga arbetare, och det är i egenskap av 
sitt kön som de respektive grupperna anses erhålla en viss lön. I relation till 
de inneboende bilderna av reformernas mottagare, kan man vidare konstatera 
att förbundets självkritiska hållning tenderar att ta bort ansvaret för proble-
met från kvinnorna själva. Diskussionerna om hur förbundet negligerat pro-
blemet samt agerat utifrån underliggande strukturer kring kön och makt, 
understryker hur förbundet pekas ut som ”bärare av problemet” (jmf Bacchi 
1999). Genom beskrivningar om att gruppen kvinnor redan besitter en högre 
utbildningsnivå (relativt män) (IF Metall ”På väg mot ett jämställt IF Metall” 
odaterad143), förläggs också problemet till organiseringen av arbetsmarkna-
den i stort. Det är därmed strukturella aspekter som ska förändras för att 
komma åt problemet med kvinnors låga löner, inte kvinnorna själva. Utifrån 
Bacchis påpekande om att alla problematiseringar inbegriper föreställningar 
om målgruppen för reformerna, och att reformerna därigenom skapar de 
subjekt som de är satta att hjälpa, stödja eller gynna, är detta betydelsefullt 
(Bacchi 1999). Genom framställningen representeras gruppen kvinnor som 
kvalificerad men diskriminerad, snarare än okvalificerad och därigenom 
rättvist underbetald. 

                                                      
143 Artikeln fanns under 2006 på förbundets hemsida www.ifmetall.se. 
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Avslutningsvis kan man alltså konstatera att problemet med kvinnors lö-
ner i denna repertoar problematiseras som något som kräver nya och köns-
specifika lösningar. Men som vi i de kommande avsnitten skall se, finns det 
även en annan hållning i materialet. En hållning där den centrala och auto-
noma status som problemet tilldelats i ovanstående repertoar relativiseras, 
samtidigt som frågan i större utsträckning underordnas och görs beroende av 
en rad andra faktorer. 
 

Tolkningsrepertoaren om ojämställda löner som ett 
underordnat problem  
Denna alternativa tolkningsrepertoar utmanar fokuseringen på kön som ett 
centralt och självständigt problem som bör åtgärdas med könsspecifika re-
former, även om dessa kan motverka andra intressen inom organisationen. 
Detta framkommer inte minst när man tittar på det material som har produ-
cerats vid tidpunkten för debatten om jämställdhetspotterna.144 Denna debatt 
tycks aktualisera en rad avvägningar mellan konkurrerande intressen, vilket 
bl.a. kommer till uttryck genom att harmonin mellan klass och kön naggas i 
kanten. I vissa delar av materialet kan man därmed se glidningar från den 
tolkningsrepertoar som vi hitintills diskuterat mot en repertoar där frågan om 
jämställda löner och lönediskriminering tycks vara av underordnad betydelse 
och vikt. Snarare än att framställas som centrala och viktiga i sig själva blir 
dessa frågor här inkorporerade i andra politiska projekt och använda till att 
betona och underbygga dessa. Denna konkurrerande repertoar binds upp av 
ett återkommande fokus på ”lågavlönade män”, ”höjda lägstalöner” och den 
”felaktiga utformningen” av reformen med jämställdhetspotter. Detta är 
ständigt återkommande ord i denna repertoar och tillsammans understryker 
de hur frågor om ojämställda löner och lönediskriminering måste sättas i 
samband med andra frågor och ses i ljuset av hur de relaterar till exempelvis 
lågavlönade män, arbetarklassens löner i stort och det problematiska i att 
gynna vissa arbetarklasskvinnor på bekostnad av andra. Olika argument om 
hur satsningar på jämställdhetspotter ”slår fel” eller är ”ineffektiva” eller 
”orättvisa” leder tillsammans till att undergräva satsningen på jämställdhets-
potter till förmån för höjda lägstalöner, vilket beskrivs som en både effekti-
vare och rättvisare reform. 
 

                                                      
144 Att motstånd uppkommer just i samband med att specifika kvinnosatsningar diskuteras, 
ligger i linje med sociologen Gerd Lindgrens påpekande om att det är först när man börjar 
formulera och framhäva speciella kollektiva kvinnliga intressen som kvinnor och kvinnors 
närvaro blir problematisk. Fram till denna punkt är det enligt Lindgren relativt enkelt och 
oproblematiskt att integrera kvinnor i olika organisationer (Lindgren 1985: 40). 
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Från fokus på kvinnors låga löner, till fokus på arbetarklassens 
låga löner 
Trots den anammade utgångspunkten om ett dubbelt förtryck för IF Metalls 
kvinnor, tycks det ena av dessa förtryck ibland alltså falla bort i vissa dis-
kussioner och beskrivningar, varpå de diskuterade kvinnorna i dessa texter 
främst tycks ses som företrädare för en könsneutral grupp av låginkomstta-
gare. Ett exempel på denna tendens framkommer i en rad reportage om 
arbetarklassens låga löner. I reportagen lyfts kvinnor visserligen ofta fram, 
fast dessa kvinnor interpelleras främst utifrån sin klassposition. Detta syn-
liggörs exempelvis i ett vanligt förekommande typ av reportage i relation 
till diskussioner om låga löner. I artiklarna fokuseras ofta på hur en enskild 
arbetare med låg inkomst försöker få vardagen att gå runt, vilket exempelvis 
framkommer i reportagen “Varför slå på sköra för att ge mer till de redan 
rika?” (info 8/2007: 2f), ”Det enda som ökar är klyftan mot de rika” (info 
8/2007: 4) och ”Arbetslösa Monica betalar de rikas hemtjänst” (info 9/2007: 
2f). Ofta kan dessa reportage handla om en kvinnlig arbetares vardag, men 
samtidigt benämns eller tolkas inte denna verklighet utifrån tal om kön, utan 
kvinnan i fråga ses snarare som en företrädare för sin klass.  

Även om kvinnors erfarenhet och berättelser härigenom lyfts fram, görs 
detta således inte utifrån en uttalad könsdimension. I ett av dessa reportage 
jämförs exempelvis en kvinnlig anställd på Ericsson med chefen på Erics-
son och man konstaterar då att (den manlige) chefen tjänar 77 gånger mer 
per år än (den kvinnliga) arbetaren (DA ”Det går 77 Karin på 1 Carl-
Henrik” 3/2005: 3ff). Den kvinnliga arbetstagaren får härmed ikläda sig 
rollen som måttstock för arbetarklassen, istället för måttstock för den kvinn-
liga arbetaren i förhållande till såväl manliga arbetare som manliga chefer. 
Att anlägga ett könsperspektiv på lönediskussioner utgörs i dessa artiklar 
således av att en kvinnlig arbetares lön (snarare än en manlig arbetares lön), 
jämförs med chefens lön. Den tidigare repertoarens betoning på ett separat 
könsojämlikhetsproblem framträder därmed inte lika tydligt här. I större 
utsträckning tycks man i denna repertoar hålla fast vid en klassorienterad 
utgångspunkt och i enlighet med hur man historiskt sett diskuterat löne-
skillnader inom förbundet fokuserar man på skillnader mellan olika lönta-
gargrupper, snarare än på könsmässiga löneskillnader inom LO-kollektivet 
(Karlsson 1990: 176, citerad i Mohan 1996: 572).   
 

Från fokus på kvinnors låga löner, till fokus på mäns låga löner 
Detta att diskutera låga kvinnolöner och jämställdhetsproblem sammanvävt 
med, och i relation till, en rad andra problem framkommer även i de fall då 
också mäns låga löner diskuteras i samband med låga kvinnolöner. I dessa 
fall pekar man på hur effekter av problemen med kvinnors låga löner ”smit-
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tar av sig” på mäns situation, vilket tycks vara något som ytterligare förvär-
rar problemet:  
 

Forskning visar att typiskt kvinnliga yrken utmärks av att 
arbetet värderas mindre. Detta skulle ha samband med att 
det är eller brukar vara företrädelsevis kvinnor som utför 
arbetet. Vilket skulle kunna medföra att lägre lön betalas 
inte bara till kvinnor utan även till män inom yrket (min 
kursivering) (IF Metall ”Lika lön för likvärdigt arbete” 
odaterad145).  
 

Generellt visar man här på ett engagemang för jämställda löner, samtidigt 
som man understryker att problemet inte enbart handlar om att samma lön 
ska betalas till personer som utför samma arbete. I enlighet med diskussio-
nerna om värdediskriminering i ovanstående repertoar, utgår man ifrån att 
man även måste problematisera att vissa branscher anses som mindre värda 
än andra eftersom kvinnor varit dominerande inom dessa. Det intressanta i 
detta uttalande, och inledningen på en eventuell glidning mot en alternativ 
repertoar, är dock de sista orden i den sista meningen. Påpekandet att ”lägre 
lön betalas inte bara till kvinnor utan även till män inom yrket”, pekar på att 
nedvärdering av en specifik bransch kan få negativa effekter även för män, 
vilket därmed binder samman jämställdhetsfrågor med mer generella frågor 
om låga löner. Fenomenet med könsberoende nedvärdering av vissa yrken 
tycks därmed även kunna synliggöra och belysa problem med en könsobun-
den underbetald grupp. Denna typ av diskussion är vidare utbredd i materia-
let och argumentationslinjen om att jämställdhetsproblem kan ”spilla över” 
och orsaka problem även för män återkommer frekvent. Exempel på diskus-
sioner om hur kvinnors låga löner även drabbar män förekommer t.ex. i tid-
ningen info:  
 

Inga vackra ord eller principiella förhållanden kan dölja 
att mäns och kvinnors arbete värderas olika. Löneskillna-
derna är på flera sätt strukturella. Lönerna är lägre för 
både arbetare och tjänstemän i sektorer som domineras 
av kvinnor. Det drabbar även männen i dessa yrkesgre-
nar, eftersom hela branschen värderas lägre (info ”Stefan 
funderar – Höjda lägsta löner är bra för jämställdheten” 
3/2007: 2).  

 
Denna problemrepresentation om hur även män är drabbade av (kvinnors) 
låga löner tydliggörs även i de föreslagna lösningar som diskuteras. I diskus-
sioner om hur ett nytt lönesystem bör vara uppbyggt för att fungera som ett 
verktyg i kampen för bättre kvinnolöner skriver man exempelvis:  
 

                                                      
145 Artikeln fanns under 2006 på förbundets hemsida www.ifmetall.se. 
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Med hjälp av det kan klubben direkt se vad som krävs för 
att kvinnorna och lågavlönade män ska få högre lön (DA 
”Metalls kvinnor tjänar mindre” 2000-02-28”).  
 

Här diskuteras alltså även lågavlönade mäns situation i förhållande till åtgär-
der som explicit benämns som åtgärder mot låga kvinnolöner. Detta visar 
hur obenägen man tycks vara att diskutera låga kvinnolöner friställt från 
fokus på mäns löner, och hur lågavlönade män skrivs in som en naturlig del 
av problemet med låga kvinnolöner. I sitt fokus på kön tycks man därmed 
”gått varvet runt”. I förhållande till krav på könsspecifika fokus har den tra-
ditionella oviljan att prata om en specifik grupps problem ersatts av ett kom-
pletterande tal om hur detta könsspecifika fokus även rör män, varpå man 
återigen diskuterar frågor om låga löner i förhållande till båda könen. I dessa 
texter är det sammanfattningsvis viktigt att peka på hur mycket män och 
kvinnor gemensamt har att vinna på dessa frågor och hur de tillsammans är 
utsatta för denna diskriminering. Jämställdhet problematiseras därigenom på 
ett sätt som betonar samverkan mellan könen och ömsesidiga vinster (jmf 
Eduards 2002; Lindvert 2002). Det är således en typ av ”komplementär” 
definition av jämställdhet som framkommer. En definition som understryker 
hur både män och kvinnor är utsatta för denna form av könsdiskriminering:  
 

För både arbetare och tjänstemän är relativlönen nästan 
alltid lägre i sektorer och yrken där andelen kvinnor är 
hög. Detta kallas för värdediskriminering. Värdediskri-
mineringen riktar sig inte enbart mot kvinnor, utan även 
mot män som arbetar i dessa yrken. (Facken inom indu-
strin Rapport delprojekt Jämställdhet 2006: 50).  

 
Även om det är uppfattningar kring kön som anges som orsaken till detta 
problem så är effekterna av problemet att det skapar underbetalda arbetare av 
båda könen. Just värdediskriminering är därigenom behändigt för facket att 
hantera, eftersom det inte prioriterar kön på bekostnad av klass eller manliga 
arbetare. Dessa frågor tycks således bli ett tacksamt sätt att hantera det di-
lemma och de pågående förhandlingar som man är indragen i; frågor om kön 
kan framhävas samtidigt som de kan kopplas samman med klass och manli-
ga arbetare. Fokus på värdediskriminering riskerar inte ett bryta upp arbetar-
klassen utan understryker snarast existensen av en ny underklass. Därmed 
blir detta ett enkelt sätt att förena klass och kön och att problematisera jäm-
ställdhetsfrågor på ett sätt som ligger i linje med fackets jämlikhetstradi-
tion.146 

Denna tendens till att vidga frågan om låga kvinnolöner och skriva sam-
man den med ett generellt fokus på låg lön, kan man även se exempel på i en 
ledare i DA. Under rubriken ”Låglönesatsning bäst för kvinnorna” redogör 

                                                      
146 Detta kan ses som en liknande typ av problemformuleringsprocess som termen ”feminism” 
genomgick inom SSU (Lindholm 2008: 201). 



 155 

chefredaktören för hur missförstått IF Metalls motstånd mot jämställdhets-
potter blivit, och visar samtidigt på hur tydligt man kopplar samman frågor 
om kvinnors låga löner med mer generella lönefrågor:  
 

I debatten har IF Metall fått ta emot mycket kritik för 
sitt agerande. Det har påståtts att förbundet är emot 
jämställdhet och att man motarbetar högre kvinnolö-
ner. Inget kunde vara mer fel! Så väl känner jag IF Me-
talls ledande företrädare, att jag vet att de slåss för hög-
re kvinnolöner. Och inte bara kvinnolöner, utan att alla 
lågavlönade – oavsett kön – ska få högre lön (DA 
”Låglönesatsning bäst för kvinnorna” 12/2006: 3).  

 
I detta citat kan man se hur man ifrån IF Metalls sida förhåller sig till kriti-
ken om att man negligerar frågor om jämställdhet. Detta sker genom att man 
skriver fram en logik som understryker hur kampen för generella lönehöj-
ningar (snarare än specifika höjningar av kvinnolöner) är den hållning som 
egentligen innebär ett framsteg i kampen för högre kvinnolöner. Detta kan 
förstås som att det föreligger antagonism eller strid kring hur man ska förstå 
kampen för högre kvinnolöner och den föreslagna reformen, och att man 
från IF Metalls sida försöker utmana den rådande förståelsen av den aktuella 
reformen (jmf Winther & Jörgensen 2000: 54f.). Utifrån denna alternativa 
förståelse finns ingen motsättning i att arbeta för båda dessa saker, utan det 
är snarare självklart att man slåss för högre kvinnolöner när man slåss för 
högre lägstalöner för alla. I enlighet med det vänsteralternativ som arbetarrö-
relsen stred för under 1970- och 1980-talets jämställdhetspolitik (Tollin 
2011), är en generell satsning på de lägsta lönerna liktydig med en satsning 
på kvinnor, och en satsning på högre lön oavsett kön betyder en satsning på 
kvinnolöner.  

Föresatsen att även fokusera på män och på det samlade arbetarkollektivet 
i kampen för högre kvinnolöner, kan också tolkas som att man från IF Me-
talls sida fortfarande har ett visst motstånd mot att bryta ut en specifik grupp 
ur arbetarkollektivet. Genom motviljan att ensidigt fokusera gruppen kvin-
nor, fullföljer man därmed fackets traditionella motstånd mot kvinnospecifi-
ka frågor och utgångspunkter (Hirdman 1998: 391). Det avståndstagande 
som arbetarrörelsen traditionellt sett hyst gentemot en politik som frikopplar 
kön och klass (Tollin 2011), kan alltså fortfarande sägas vara en aktuell 
komponent eller diskursiv resurs i förbundets problemformuleringar.147  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att man i dessa texter kan se en 
tendens till att frågor om jämställdhet skrivs samman med diskussioner om 
andra problem, såsom en generellt sett underbetald arbetarklass eller pro-
blemet med lågavlönade män. Om man i linje med en sådan samskrivning 
systematiskt talar om de arbetare (både kvinnor och män) som tjänar sämst, 

                                                      
147 Se även Törnqvist 2002: 87 ff. för dåvarande Svenska Metallindustriarbetareförbundets 
negativa hållning till en särorganisering i form av ett kvinnoparti. 
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är det vidare aktuellt att fråga sig om man inte fokuserar en låglöneproble-
matik, snarare än en kvinnolönsproblematik. Genom att problematisera jäm-
ställdhetsfrågor på detta sätt, blir det svårt att särskilja dessa frågor från ett 
allmänt fokus på dem som tjänar minst. Gränsen mellan ett ojämställdhets-
problem och ett ojämlikhetsproblem blir otydlig, och man tenderar att pro-
blematisera frågan om kvinnors löner på ett sätt som gör att den passar in i 
förbundets traditionella fokus på en samlad låglöneklass.  

Så länge man kan ha detta fokus på hur samtliga arbetare drabbas, tycks 
det således förhållandevis enkelt att hantera frågor om jämställdhet. När 
även män vinner på kampen för jämställdhet och kvinnors intressen inte 
artikuleras i motsats till mäns, orsakar jämställdhetssträvanden inte någon 
konflikt. Det är först när olika grupper, prioriteringar och värden ställs mot 
varandra som det blir problematiskt. Jämställdhetsarbetet blir alltså betydligt 
mer kontroversiellt och svårhanterligt när kvinnor riskerar att tjäna någon-
ting på bekostnad av män, och det är i dessa lägen som jämställdhetsfrågan 
tydligast problematiseras i förhållande till andra frågor och formuleras så att 
jämställdhetsfrågan även kan inrymma dessa aspekter. Detta kommer tydli-
gast till uttryck i IF Metalls hållning ifråga om jämställdhetspotter och i de 
argument som används mot förslaget. När fokus på klass och kön möts i 
denna debatt tydliggör IF Metall att man önskar se en könsneutral lösning på 
problemet med kvinnors låga löner istället för den könsspecifika lösning som 
övriga LO-förbund enats om. Till försvar för denna linje anför IF Metall bl.a. 
argument om hur kvinnopotterna kan sägas vara orättvisa för männen, dåliga 
för många grupper av kvinnliga arbetare och ineffektiva som reformverktyg i 
kampen för bättre kvinnolöner. 
 

Könsneutrala lösningar: för männens skull! 
Ett av argumenten för att inte ställa sig bakom förslaget om jämställdhetspot-
ter är att förbundets manliga medlemmar riskerade att bli förfördelade. I linje 
med ovanstående diskussioner om sammanskrivningen av jämställdhetsfrå-
gor med en fokusering på mäns löner, lyfter man i dessa diskussioner fram 
männen inom låglönesektorer och pekar på att denna grupp riskerar att ta 
skada av en så tydlig satsning på höjda kvinnolöner. Utifrån dessa farhågor 
understryker man att en generell låglönesatsning är en mer rättvis väg att gå. 

Det felaktiga i en löneökning för kvinnor på bekostnad av män belyses 
t.ex. i medlemstidningen DA. På ett uppslag diskuterat man olika aspekter av 
den föreslagna reformen och under rubriken ”Låg lön viktigare än kön” får 
en rad personer komma till tals om varför en låglönesatsning är att föredra 
framför en satsning på jämställdhetspotter (DA 12/2006: 28f.). Även på en 
rad andra håll framkommer argument om att det finns många män som tjänar 
sämre än exempelvis kvinnor inom offentlig sektor (DN ”Klubbordförande 
stöder Löfven” 2006-11-07), eller att männen i många branscher åtminstone 
tjänar lika dåligt (DA ”Stefan Löfven får kritik för utspel” 2006-10-25). 
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Även om man ”brinner för jämställdhet” betonar man att en satsning på 
kvinnolöner inte alltid behöver vara det bästa alternativet, och att en jäm-
ställdhetssatsning inte alltid måste handla om kvinnor (DA ”Stefan Löfven 
får kritik för utspel” 2006-10-25). Istället ses en allmän låglönesatsning som 
det bästa alternativet eftersom det är något som gynnar alla, ”oavsett om de 
är män eller kvinnor” (krönika i DA ”Låglöneprofil gynnar kvinnor – och 
män” 5/2001; se även DA ”Lön efter kön inget för IF Metall” 11/2007: 32f). 
Genom att peka på att det även finns män som har låga löner, betonar man 
det orimliga i en satsning på kvinnolöner och visar på behovet av generella 
låglönesatsningar. Man argumenterar för att diskussionen om de lågavlönade 
kvinnorna i viss utsträckning är felaktig och enkelsidig och understryker att 
det finns en stor del lågavlönade män som är lika förtjänta av löneökningar 
(info ”Vi är inte nöjda – Nu måste våra löner höjas!” 12/2006: 4f). 

Man vänder sig i dessa diskussioner mot bilden av alla IF Metalls manliga 
medlemmar som relativt högavlönade industriarbetare, och istället önskar 
man lyfta fram att såväl kvinnor som män inom IF Metall behöver högre 
löner. Uppfattningen att kvinnosatsningar är fel eftersom de går ut över 
männen tydliggörs t.ex. i ett reportage om tre manliga industriarbetare. Un-
der rubriken ”Vi är inte nöjda” beskrivs männens arbete inledningsvis som: 
”tungt och smutsigt” och beskrivningen av männens jobb fortsätter sedan: 
 

[R]enoveringen är ett kladdigt arbete och det blir en del 
galvskrot, flisor av ytan som lossnar …En satsning på 
enbart kvinnopotter känns som ett hån för Magnus Her-
mans. – Det är ju inte billigare att leva bara för att man är 
man (info 12/2006: 4f, artikeln publicerades även på IF 
Metalls hemsida).  

 
Att införa jämställdhetspotter blir utifrån artikelns logik ett osynliggörande 
av mäns arbete, och genom ett understrykande av männens fysiskt ansträng-
ande arbete diskvalificeras förslaget med jämställdhetspotter (jmf Abra-
hamsson 2000: 127; Warskett 2000: 84).148  

På en rad olika sätt argumenterar man alltså i dessa texter för att könsspe-
cifika lösningar kan riskera att skada, eller vara orättvisa, för männen inom 
IF Metall. Att ensidigt bryta upp medlemsgrupper efter kön på det sätt som 
jämställdhetspotterna förespråkar betraktas som en orättvisa, och en rättvis 
reform tycks förutsätta en könsneutral utformning som kan garantera att alla 
medlemsgrupper ges en jämbördig löneökning. Krav på att kvinnor ska er-

                                                      
148 Denna typ av diskussioner om kvinnors mindre kroppsstyrka relativt mäns har även histo-
riskt sett använts som en legitimeringsgrund för kvinnors lägre löner inom LO (Waldemars-
son 2000: 84). Denna logik kan även diskuteras i förhållande till Abrahamssons reflektion om 
hur fysisk styrka traditionellt sett varit en viktig kategori inom könsmärkningen eller köns-
uppdelningen av arbete. Fysisk styrka har enligt Abrahamsson ofta används som ett utslagsgi-
vande urvalsinstrument och som en förklaringsgrund till varför män prioriteras framför kvin-
nor (Abrahamsson 2000: 127). 
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hålla något som män inte får tycks med Törnqvists beskrivning innebära att 
”könspolitiken slår i taket” (Törnqvist 2006: 222), och det blir därmed tydigt 
att kvinnors krav struktureras och bestäms av mäns position och nivå (Bac-
chi 1996; Eduards 2002).  
 

Könsneutrala lösningar: för kvinnornas skull och för 
effektivitetens skull! 
Förutom argumenten om att jämställdhetspotter och kvinnosatsningar är 
orättvisa för män, återfinns även en annan och mer frekvent typ av argumen-
tation i materialet. Denna alternativa argumentation understryker hur kvin-
nosatsningar inte heller är rättvisa eller effektiva nog gentemot IF Metalls 
kvinnliga medlemmar. Förutom att lyfta fram att många män förlorar på 
detta upplägg, argumenterar man alltså även för att många kvinnor inom 
Metalls branscher missgynnas av förslag som utgår ifrån idén om jämställd-
hetspotter istället för en mer allmän omfördelningsprincip.149 Kvinnors in-
tressen i allmänhet, och IF Metalls kvinnors intressen i synnerhet, blir där-
med ett argument för att inte ställa sig bakom de kvinnosatsningar som lan-
serats av de andra LO-förbunden.150 Denna tydliga fokusering på hur man 
motsätter sig förslaget för ”kvinnorna skull”, kan tolkas som att det i den 
rådande jämställdhetsdiskursen inte är lika acceptabelt att peka på mäns för-
luster som att värna eller försvara de aktuella kvinnorna. Denna diskursiva 
gränssättning hos de rådande jämställdhetspolitiska diskurserna framkom 
även i relation till fall ett, där MFJ många gånger legitimerar sitt fokus på 
mäns problem genom att peka på de potentiella vinster som denna typ av 
fokus kan sägas ha för kvinnor. 

Diskussioner kring förslagets effekter för IF Metalls kvinnor understryker 
generellt sett hur den förslagna reformen riskerar att innebära en lägre löne-
ökning för IF Metalls kvinnor än för kvinnor som arbetar inom mer kvinno-
dominerade områden. Utifrån en sådan oro beskrivs hur kvinnor nu ska kon-

                                                      
149 I debatten exemplifieras detta ofta genom att man pekar på tvätterier och de låga löner som 
finns inom detta område. P.g.a. att andelen kvinnor här inte är tillräckligt hög kommer dessa 
lågavlönade kvinnor inte att få ta del av jämställdhetspotterna. Fokus på tvätterierna och andra 
lågavlönade kvinnoyrken kan vidare sägas vara en fortsättning på LO:s historiska problemati-
sering av kvinnolöneproblematiken. Redan i 1946 års betänkande angående kvinnolönefrågan, 
slår man fast att man endast är beredd att propagera för generellt höjda kvinnolöner inom de 
områden där dessa är speciellt låga (Waldemarsson 2000: 81). Detta kan vidare kopplas till 
LO:s generella rädsla för ett ”låglöneträsk”, vilken tycks ha varit mer framträdande och aktu-
ell än LO:s rädsla för ”kvinnolöneträsk”. 
150 I sin avhandling om SSU:s ställningstagande i frågan om kvotering, visar Kristina 
Lindholm på att motstånd mot kvotering även kunde diskuterades utifrån ”omtanke” om 
kvinnor. Inom delar av SSU ansåg man under 1990-talet att kvotering kunde innebära ett 
överarbete för de kvinnor som fanns inom förbundet  (Lindholm 2008: 148). 
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kurrera med varandra om jämställdhetspotternas pengar. När exempelvis IF 
Metalls ordförande i en krönika i DA ska förklara sitt motstånd till jäm-
ställdhetspotterna gör han det under rubriken ”När kvinnor ställs mot kvin-
nor”. Budskapet är att det absolut inte är jämställdhetssatsningar eller kravet 
på ökade kvinnolöner som man vänder sig emot, utan sättet som satsningen 
görs på:  
 

Jag trivs helt enkelt inte med en argumentation där lågav-
lönade kvinnor ställs mot andra lågavlönade kvinnor. I en 
sådan strid finns inga vinnare. Varför ska IF Metalls 
kvinnor få lägre löneökningar? (DA ”När kvinnor ställs 
mot kvinnor” 12/2006: 41). 

 
Motståndet mot jämställdhetspotterna artikuleras därmed som en oro för att 
många lågavlönade kvinnor inte kommer att få ta del av dessa satsningar, 
och förslaget anses därför utgöra ett hot mot mer generella och effektiva 
jämställdhetsreformer. Ett annat argument framkommer i diskussionerna om 
vilka stridsåtgärder som kan aktualiseras till följd av förslaget med jäm-
ställdhetspotter. Här understryker man hur IF Metalls kvinnor kan komma i 
kläm när stridsåtgärder ska vidtas, och markerar det orimliga i att IF Metalls 
kvinnor kan komma att sympatistrejka för mer högavlönade kvinnor än de 
själva. I enlighet med förbundets historiska rädsla för att jämställdhet ska 
blir ett medelklassprojekt (Hermansson 1993), oroar man sig här för att detta 
kan bli ett projekt som enbart kommer mer välbeställda kvinnorna till del på 
de kvinnliga förbundsmedlemmarnas bekostnad: 
 

Jag kan aldrig begära av våra lågavlönade kvinnor att de 
ska sympatistrejka för grupper som tjänar mer än de … 
Vi kan inte begära vad som helst av våra lågavlönade 
kvinnor (IF Metalls ordförande citerad i DN ”Jämställd-
hetspott blev för svårsmält för Metall” 2006-11-06). 

 
Möjligheten att IF Metalls kvinnor kan hamna i en situation där de förväntas 
sympatistrejka för kvinnor som är mer högavlönade än de själva, blir här ett 
argument för hur felaktig satsningen på jämställdhetspotter är. För IF Metalls 
ordförande tycks det alltså synnerligen orimligt att lågavlönade kvinnor skul-
le kunna genomföra sympatiåtgärder till förmån för andra (inte fullt lika) 
lågavlönade kvinnor. Kvinnosolidaritet i den bemärkelsen tycks inte vara ett 
rimligt alternativ, medan liknande typer av solidaritetsyttringar mellan klass-
fränder existerat under hela arbetarrörelsens historia. Detta kan tolkas som 
att kön trots allt inte har uppnått samma självklarhet som klass inom den 
fackliga världen. Solidaritet mellan olika grupper av kvinnor tycks ännu 
utgöra en potentiell splittring och rädslan för att börja dela upp arbetarkol-
lektivet utifrån andra kategorier tycks fortfarande finnas kvar (jmf Walde-
marsson 1998: 69).  
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Utifrån dessa argument om potentiellt sett lägre löneökningar för IF Me-
talls kvinnor och risken att behöva stödstrejka för kvinnor som tjänar mer, 
belyser man ifrån IF Metalls sida att det inte är principen att satsa på kvinnor 
som uppfattas som stötande, utan snarare utformningen av denna satsning. 
Satsningar i form av jämställdhetspotter beskrivs som ineffektiva för att 
hjälpa IF Metalls kvinnor och de solidaritetsprojekt som fackförbundet tradi-
tionellt sett arbetat med lyfts fram som bättre alternativ (info ”Höjda minimi-
löner lyfter alla lågavlönade” 12/2006: 5). Även om dessa reformer inte ute-
slutande fokuserar kvinnor anses dessa kunna klassas som jämställdhetssats-
ningar eller kvinnosatsningar, eftersom de lägst avlönade medlemmarna är 
just kvinnor:  
 

Höjda lägstalöner är inte minst en jämställdhetsfråga, det 
är en väg till att minska löneskillnaderna mellan män och 
kvinnor (info ”Stefan funderar – Höjda lägsta löner är bra 
för jämställdheten” 3/2007: 2).  
 

Genom att man vill satsa på arbetarklassens sämst ställda, vilka också är 
kvinnor, kan detta formuleras som ett fokus på jämställdhet. Jämställdhets-
satsningar och traditionella satsningar på de lägsta lönerna går utifrån en 
sådan logik hand i hand. Slutsatsen blir att det bästa sättet att arbeta för en 
ökad jämställdhet är att arbeta på det traditionella fackliga sättet. Detta trots 
att man inte explicit satsar på kvinnor i egenskap av kvinnor, utan kvinnor i 
egenskap av medlemmar ur den mest underbetalda klassen. Man är här alltså 
noga med att betona att det inte finns någon motsättning mellan jämställd-
hetssatsningar och låglönesatsningar, och istället för att öppet utmana ett 
fokus på jämställdhet, eller ifrågasätta behovet av jämställdhetssatsningar, så 
strävar man efter att legitimera sin specifika hållning och sin förespråkade 
reform som jämställdhetsfrämjande. Därmed omformuleras den traditionella 
fackliga strategin att arbeta med höjda lägstalöner till att också bli en jäm-
ställdhetsåtgärd, och jämställdhetsarbete kommer på så sätt att möjliggöra 
samma typ av reformer som fackföreningsrörelsen traditionellt sett föresprå-
kat.  

Förslaget om höjning av lägstalönerna följs sedan upp av förslag om lö-
nekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner. Utifrån dessa tre 
förslag konstaterar man att:  
 

Sverige och svensk industri ska ligga i framkant när det 
gäller jämställdhet … IF Metall tar sin del av ansvaret. 
Vårt förbund blundar inte för den bristande jämställdhe-
ten – vi gör någonting åt problemet (info ”Stefan funde-
rar – Höjda lägsta löner är bra för jämställdheten” 
3/2007: 2). 
 

Genom att understryka hur radikala fackets egna lösningar är, och hur det 
just är dessa reformer som innebär ”att göra någonting åt problemet”, tydlig-
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gör man att motståndet mot jämställdhetspotterna långt ifrån handlar om ett 
motstånd mot jämställdhetsarbete i stort, utan att detta motstånd endast är en 
strategisk fråga. Det tycks vara viktigt att legitimera sin hållning som den 
mest radikala, att man ”ligger i framkant”, oberoende av att man är emot 
jämställdhetspotterna till förmån för en rad mer konventionella metoder så-
som höjda lägstalöner, lönekartläggningar och handlingsplaner.  

I en rad utsagor visar man att motstånd mot jämställdhetspotterna endast 
bedrivs för kvinnornas skull och p.g.a. potternas bristande effektivitet. Ex-
empelvis framkommer denna ståndpunkt i diskussionen om den enda kon-
gressmotion från kongressen 2008 som uttalat berör denna debatt.151 I motion 
B9 om kvinnors löneläge kritiseras IF Metalls intagna hållning i frågan om 
jämställdhetspotter och motionärerna yrkar på att IF Metall ska visa på större 
förståelse för det strukturella draget i problematiken med kvinnors låga lö-
ner. Vidare är det enligt motionsförfattarna också politiskt viktigt att ställa 
sig bakom den typ av åtgärder som jämställdhetspotterna utgör (IF Metall 
Kongressprotokoll 2008: 129f.). I sitt svar till motionen konstaterar För-
bundsstyrelsen att jämställdhet är en prioriterad fråga, men återkommer se-
dan till sitt argument om den bristfälliga utformningen av jämställdhetspot-
terna. Vidare refererar man till ståndpunkter som man tidigare framlagt i den 
lönepolitiska rapporten, där man bl.a. varnat för att ”reducera jämställdhets-
frågan till en lönefråga”, och man pekar här på att ett sådant förfarande ris-
kerar att leda in frågan i en ”återvändsgränd” (IF Metall kongressprotokoll 
2008: 127).  

Förutom att man i dessa diskussioner pekar på brister i den tekniska ut-
formningen av förslaget, kritiserar man här också förslagets brist på radikali-
tet. Genom att peka på faran att frågan ska hamna i en ”återvändsgränd”, 
förstärker man sitt motstånd mot potterna genom att peka på att användandet 
av de föreslagna lösningarna alltså inte skulle göra tillräckligt mycket för 
denna viktiga fråga. Ett så utpräglat lönefokus är alltför smalt anser man och 
för att lösa problemet med ojämställdheten krävs ett vidare perspektiv:  
 

Om jämställdhet bara blir en lönefråga hamnar den i en 
återvändsgränd. De löneskillnader som finns mellan män 
och kvinnor hänger också samman med livet vid sidan av 
arbetsplatsen (IF Metall Lönepolitiska vägval 2008: 76). 
 

Eftersom detta med jämställdhet är så viktigt anses den föreslagna lösningen 
med jämställdhetspotter inte räcka till, och eftersom man brinner så starkt för 
denna fråga så vänder man sig följaktligen mot förslaget. I linje med en så-
dan logik har avståndstagande från jämställdhetspotterna även artikulerats 
som att det istället är dags att ”vidta ytterligare åtgärder för att skapa jäm-
                                                      
151 Den interna debatten i IF Metall i förhållande till frågor om jämställdhetspotter kan alltså 
inte sägas vara speciellt omfattande. Trots att kongressen 2008 tidsmässigt låg relativt nära 
debatten om jämställdhetspotter, inkommer till kongressen 2008 endast en motion som ut-
tryckligen berör ”jämställda löner”. 
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ställda löner” (IF Metall Lönepolitiska vägval 2008: 86). Dessa typer av 
retoriska strategier kring motstånd mot ickeönskade reformer, kan även rela-
teras till Tollins (2011) diskussion om debatten kring införandet av den 
svenska jämställdhetslagen under 1970-talet. Tollin pekar i förhållande till 
denna debatt på hur återkommande utsagor om en önskan att ”komma åt de 
verkliga problemen”, i motsats till att enbart förlita sig på tillkomsten av en 
lag, blev ett sätt att avlegitimera jämställdhetslagen. 

Argumenten ovan om hur löneskillnader även hänger samman med livet 
utanför arbetsplatsen och hur det krävs ytterligare åtgärder, relateras dock 
inte till exempelvis frågor om arbetsfördelning i hemmet eller frågor om 
arbetstidsförkortning. Istället rör dessa alternativa reformer exempelvis be-
hovet av en utveckling av kvinnors arbetsuppgifter och en strävan efter en 
kompetensökning bland de kvinnliga arbetarna. I det dokument som under-
stryker hur löneskillnader även hänger samman med aspekter utanför ar-
betsmarknaden, trycker man exempelvis (i motsats till den tidigare repertoa-
ren) på att mer jämställda löner kommer att uppnås om kvinnor skaffar sig 
adekvat yrkesutbildning (IF Metall Lönepolitiska vägval 2008: 76). Förutom 
reformer som rör kvinnornas utbildningsnivå diskuterar man ifrån IF Metalls 
sida också behovet av uppvärdering av industriarbetet, utmönstring av ”gam-
la värderingar”, extra satsningar på att locka fler unga kvinnor till industriin-
riktade yrkesprogram och inte minst politiska satsningar på exempelvis ut-
byggd föräldraförsäkring (IF Metall Lönepolitiska vägval 2008: 87). Med 
andra ord består den efterfrågade breddningen, eller det som benämns ”ett 
nytt steg i arbetet för mer jämställda löner” (IF Metall Lönepolitiska vägval 
2008: 87) dels av lösningar som facket propagerat för även i förhållande till 
andra frågor, och dels av ett hänskjutande av problemet till andra aktörer 
vilka bl.a. utgörs av kvinnorna själva. 
 

Nya problem, gamla lösningar 
Som vi sett hittills framställs alltså satsningar på höjda lägstalöner som den 
bästa lösningen när det gäller problemet med ojämställda löner inom IF Me-
tall. Samtidigt tycks denna lösning även harmoniera väl med en rad andra 
problem som IF Metall står inför, och jämställdhetsfrågan problematiseras 
således på ett sätt som ligger väl i linje med den politik som facket traditio-
nellt sett propagerat för. Genom att diskutera traditionellt förespråkade lös-
ningar även i förhållande till det föreliggande ojämställdhetsproblemet, möj-
liggörs därmed ett återvinnande av traditionella reformförslag. Argumenten 
om att jämställdhetspotterna är ineffektiva eller på andra sätt ogynnsamma 
för kvinnor kan i förhållande till detta ses som en del i en övergripande ten-
dens att återvinna lösningar som facket traditionellt sett propagerat för, och 
härigenom etablera dessa lösningar som jämställdhetsreformer.  

Att just lösningen med höjda lägstalöner varit aktuell inom facket tidigare 
finns det många exempel på. Det föreslagna fokuset på höjda lägstalöner har 
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exempelvis varit ett centralt fundament inom IF Metall under årtionden och 
har sina rötter redan i det som benämnts den solidariska lönepolitiken.152 Ett 
fokus på höjda lägstalöner har alltså funnits med långt innan frågan om jäm-
ställdhetspotter aktualiserades, och länge diskuterades dessa strategier helt 
utan referens till kvinnors situation. Så sent som i årsskiftet 2005/2006 be-
nämns överhuvudtaget inte kvinnor och höjda kvinnolöner i diskussioner om 
det eftersträvansvärda med höjda lägstalöner, mottagarna för reformerna 
interpellerades då uteslutande i könsneutrala termer såsom ”medlemmar” 
och ”kompisar”. I en artikel i DA som diskuterar föbundsordförandens tal på 
IF Metalls första konferens framkommer det att:  
 

Höjning av lönen för de som tjänar minst är en viktig 
fråga för det nya IF Metall…. – Det är oacceptabelt att 
tusentals medlemmar, fortfarande efter många års arbete, 
tjänar ungefär det samma som avtalets lägsta löner…. –
Alla dessa våra kompisar är mest beroende av att just 
dessa löner ökar och vår solidaritet måste naturligtvis få 
avtryck i lönerna (DA Stefan Löfven citerad i ”Satsning 
på lågavlönade” 1/2006: 32).  

 
Det som innan diskussionen om jämställdhetspotter alltså framställs som en 
solidaritetsfråga inom arbetarklassen formuleras efter diskussionen om jäm-
ställdhetspotterna som en jämställdhetsfråga. Samma tendenser ser vi i dis-
kussioner om lönedumpning. Även i förhållande till denna fråga ser vi hur 
lösningen med höjda lägstalöner tidigare varit aktualiserad i förhållande till 
ett annat problem (t.ex. DA ”Vi måste slåss för lägstalönerna” 10/2006: 36). 
I dessa diskussioner har höjda lägstalöner ansetts vara av största vikt för att 
undvika lönedumpning till följd av intåget av utländsk arbetskraft på den 
svenska arbetsmarkanden, men successivt börjar man understryka vikten av 
att arbeta med frågor om höjda lägstalöner för att komma tillrätta med båda 
dessa problem. I dessa fall kan man därigenom se tendenser till en menings-
skapandeprocess där en traditionell facklig kärnfråga problematiseras som 
en jämställdhetsfråga, och där en traditionell lösning återanvänds till ett 
annat problem än den tidigare avsåg att lösa. Detta visar på jämställdhets-
frågans vidd och hur specifika problematiseringar kan understödja lösningar 
som sammanfaller med andra intressen.  

                                                      
152 Metalls starka koppling till den solidariska lönepolitiken kan förstås utifrån att det var just 
inom Metallindustriarbetareförbundet som startskottet till det som skulle komma att bli en 
”solidaritetsbetonad lönepolitik” ljöd (Meidner 1974: 7). Vid 1936 års kongress presenterades 
motion 224, vilket kortfattat formulerade den löneprincip som skulle bli vägledande för LO 
under efterkrigstiden. Strategin går ut på att motarbeta klyftan mellan kvalificerat och okvali-
ficerat arbete, och motarbeta de individuella löneförhandlingarnas påverkan på den solidariska 
förhandlingen. Huvudtanken är dels att löneskillnader över hela arbetsmarknaden ska minska, 
dels att löneskillnader mellan olika individer och kollektiv ska motiveras av skillnader i ar-
betsuppgifter eller arbetsvillkor, inte av skillnader i företagens betalningsförmåga.  
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Ett avslutande exempel på en lösning som ligger väl i linje med organisa-
tionens traditionella kärnvärden, och som numera hittat ett nytt problem att 
hantera, är kollektivavtalen. Även i förhållande till denna lösning kan ojäm-
ställdhetsproblematiken fungera som en möjlig återlegitimering av en tradi-
tionellt förespråkad politik, och precis som i exemplen ovan blir kvinnors 
situation argument för en traditionellt förespråkad reform. Kollektivavtalen 
beskrivs här som en möjlighet för kvinnor att uppnå jämställda löner, och 
vidare skriver man under parollen ”Med kollektivavtal avgör inte könet” att: 
 

Om du är man eller kvinna ska inte spela någon roll på 
jobbet. Du ska ha samma möjligheter till anställning, ut-
bildning och löneutveckling …. Kollektivavtalet stärker 
jämställdheten och inflytandet över arbetsvillkoren. 
Bland annat är arbetsgivaren skyldig att göra en kart-
läggning av lönen, arbetsmiljön och möjligheten att ut-
veckla sig i arbetet för att motverka omotiverade skillna-
der mellan könen (IF Metall  En svensk modell. Kollek-
tivavtal – trygg idé sedan 1905 2006: 16).  
 

Förutom att kollektivavtalet härigenom blir en försäkring mot ojämställdhet 
framställs ojämställdhet som någonting som främst tillskrivs arbetsgivarna 
eller arbetsmarknaden. Tvärtemot den förra repertoarens självkritik ses 
facket här som en garant mot ojämställdhet och frågor om jämställdhet blir 
ett argument för fackets förträfflighet snarare än en påminnelse om historis-
ka försummelser. Jämställdhet fungerar här befästande av förbundets legi-
timitet och genom att peka på vad facket kan erbjuda kvinnor i denna fråga 
omvandlas en potentiell kritik till något förstärkande.  

Exemplen om den historiska satsningen på lägstalöner, diskussionerna 
om risken för lönedumpning samt betoningen av vikten av kollektivavtal, 
tydliggör sammanfattningsvis att de presenterade reformerna tycks ligga väl 
i linje med organisationens övriga ställningstaganden och förespråkade lös-
ningar. Utifrån att dessa lösningar här skrivs samman och relateras till 
könsorienterade orättvisor, blir de traditionella lösningarna även aktuella i 
relation till jämställdhetsfrågor. Samtidigt ska man akta sig för att ensidigt 
tolka detta som ett strategiskt användande av jämställdhetstermen i syfte att 
uppnå mål som inte är kopplade till kvinnors situation. Hur den bästa strate-
gin för att säkerställa ekonomisk jämlikhet mellan könen ser ut är inte själv-
klart, och användningen av den solidariska lönepolitiken och höjda lägsta-
löner har av många feminister beskrivits som ett framgångsrikt sätt att 
åstadkomma höjda kvinnolöner historiskt sett (exempelvis Mahon 1996: 
563f). Utifrån ett sådant perspektiv blir fackföreningarnas generella låglöne-
linje avgörande för kvinnors löneutveckling, eftersom kvinnor är kraftigt 
överrepresenterade i kategorin låginkomsttagare (exempelvis Acker 1991 i 
Fudge & McDermott: 248 f). Vidare har detta arbetssätt setts som ett mer 
grundläggande ifrågasättande av arbetsmarknadens organisering (Bacchi 
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1999: 87), och man har t.ex. pekar på att denna strategi kan vara ett sätt att 
platta ut lönehierarkier istället för att befästa dem (Warskett 1993: 261).  

IF Metalls låglönefokus kan därmed sägas få stöd av en rad (socialistiska) 
feministiska forskare, och diskussionen om huruvida IF Metalls ståndpunkt 
bör ses som en effektivare väg till höjda kvinnolöner är alltså långt ifrån 
över.153 Utifrån analysens ambition att synliggöra hur frågor om jämställda 
löner representeras och producerar olika typer av politiskt arbete, faller dock 
dessa frågor om huruvida jämställdhetspotterna ”egentligen” är ett fram-
gångsrikt sätt att skapa jämställda löner eller inte bort.  Syftet med denna 
analys har istället varit att visa på hur organisationens övergripande diskurs-
ordning tillhandahåller diskursiva resurser för att möjliggöra vissa problem-
representationer samtidigt som andra döljs, samt att visa på hur jämställd-
hetsarbete och jämställdhetssträvanden kan användas på olika sätt och gene-
rera olika typer av politiskt arbete. I förhållande till denna utgångspunkt har 
det varit relevant att peka på hur vissa historiskt viktiga utgångspunkter eller 
föreställningar återfinns inom de presenterade framställningarna, och hur 
vissa reformer, exempelvis lösningen med höjda lägsta löner, ligger väl i 
linje med organisationens traditionella kärnvärden samt är en lösning som 
förespråkats även i förhållande till andra problem. 
 

Hur representeras problematiken kring ojämställda löner? 
I denna repertoar problematiseras kvinnors låga löner som en könsoberoende 
låglöneproblematik, snarare än en kvinnolöneproblematik. Man talar här i 
större utsträckning om låga kvinnolöner i förhållande till en rad andra frågor 
och problemet med kvinnors låga löner skrivs tydligare samman med, eller 
sätts i relation till, alternativa aspekter. Frågan tolkas alltså inte som friställd 
från en mer generell låglöneproblematik och genom en rad exempel visar 
man på att dessa frågor är relaterade till exempelvis frågor om klass och 
mäns låga löner. Denna sammanskrivning med andra värden sker dels ge-
nom att man förstärker de aspekter kring jämställdhet som går att förena med 
förbundets traditionella värden, såsom frågor om klass, den manlige arbeta-
ren och generella förbättringar som kommer det samlade arbetarkollektivet 
till gagn, dels genom att man tonar ner aspekter eller tolkningar av jäm-
ställdhet som kan utgöra ett hot mot dessa aspekter. I denna repertoar är frå-
gan om kvinnors löner sammanfattningsvis inte lika central och autonom, 
utan lever inom snävare begränsningar och ramar. 
 

                                                      
153 För en mer problematiserande diskussion om den solidariska lönepolitikens påverkan på 
kvinnors löner, se exempelvis Hirdman 1998, kap 7. 
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Vilka antaganden och föreställningar ligger till grund för dessa 
framställningar? 
Genom att problematisera frågan på detta sätt utgår man inte längre från att 
fokus på kvinnors låga löner är ett specifikt problem, utan dessa frågor för-
stås som delar av, eller sammanvävda med, klassrelaterade frågor om låga 
löner. Ett underliggande antagande tycks alltså vara att problemet tämligen 
enkelt går att översätta i klassmässiga termer och att det i stort sett är samma 
mekanismer som ligger bakom kvinnors låga löner som de som ligger bakom 
låga löner generellt. Denna tendens att skriva samman kvinnors låga löner 
med en generell låglöneproblematik har också historiska kopplingar. Exem-
pelvis hävdade man 1970 inom LO att: ”[K]vinnolöneproblemet är idag ett 
låglöneproblem, jämfört med motsvarande problem för en stor del av de 
manliga arbetarna inom svensk industri” (RS 27.11 1970 citerat i Hirdman 
1998: 300). 

I linje med avståndstagandet mot att ensidigt tala om kön, tycks man inte 
heller vilja riskera att ställa kvinnors intressen mot mäns. Ett underliggande 
antagande tycks vara att det är orättvist att bryta upp medlemsgrupper efter 
kön på det sätt som jämställdhetspotterna förespråkar och en rättvis utform-
ning tycks förutsätta könsneutrala reformer som erbjuder samtliga medlem-
mar lika stora löneökningar. Trots att man talar om bristande jämställdhet, 
tycks man alltså hålla fast vid ett fokus på hur detta påverkar samtliga arbets-
tagare. Detta ligger i linje med den traditionella svenska jämställdhetsdiskur-
sens grundläggande premisser om könskomplementaritet. Utifrån detta syn-
sätt prioriteras lösningar där könen ses som allierade, snarare än ett ensidigt 
fokuserande på det ena könet (Eduards 2002; Lindvert 2002).  

Avslutningsvis framkommer det antaganden om betydelsen av externa or-
saker till de ojämställda lönerna. Problemets orsaker ligger således bortom 
förbundets ramar och ansvar. I kontrast till den föregående repertoaren pro-
blematiseras inte förbundets roll i denna problematik, och förbundet ses 
därmed inte heller som medansvarigt till problemet i någon större utsträck-
ning. Denna typ av ovilja att problematisera den egna organisationen har av 
Lindholm beskrivit som en ”utlyftande praktik”. Genom detta begrepp öns-
kar Lindholm peka på hur problemet förläggs till arenor utanför organisatio-
nen och hur det därmed inte längre är ett internt problem som förbundet 
självt är ansvarigt för (Lindholm 2008: 207).  

I förhållande till dessa ”externa” orsaker till problemet finns det, förutom 
den övergripande kopplingen till den externa klassproblematiken, också 
antydan till ett antagande om att det är kvinnorna själva som är ansvariga för 
problemets uppkomst, samt att det i viss mån är de som genom exempelvis 
högre utbildning och arbete inom andra sektorer måste förändra sig. Genom 
detta antagande om bristande kompetenser skriver man in sig i det som Carol 
Bacchi benämnt ”färdighetsdiskurs” (Bacchi 1999: 85). Problemet med 
kvinnors låga löner formuleras därmed som att kvinnorna ifråga inte besitter 
de rätta färdigheterna, varpå kvinnorna görs ansvariga för såväl sin egen 
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underordning som revideringen av denna underordning. Genom att skaffa sig 
de rätta kvalifikationerna kan kvinnorna själva lösa problemet.154 Tidigare 
forskning har också understrukit hur denna logik varit ett återkommande 
tema inom fackförbunden (Waldemarsson, 2000: 26; Hirdman 1998: 302). I 
linje med ett problematiserande av kvinnorna själva, har man klandrat kvin-
norna för att arbeta inom fel sektorer och branscher, eller att i alltför liten 
utsträckning engagera sig fackligt.  

Utifrån ett övergripande perspektiv kan en sådan betoning på önskvärda 
förändringar hos kvinnorna själva dock även underbygga en tilltro till det 
rådande lönesättningssystemet. Antaganden om ökade lönehöjningar tillföljd 
av kvinnors kompetenshöjning tenderar att utgå ifrån att själva systemet 
fungerar; löner sätts rättvist utifrån den kompetens man besitter. Som en 
fortsättning på diskussionen kring den tidigare repertoarens omöjliggörande 
av en övergripande politik för social jämlikhet, tycks det därmed som om 
inte heller en klassfokuserad problemrepresentation med nödvändighet måste 
ses som en garant för en omdanande systemkritik med önskan om en samlad 
politisk kamp för social jämlikhet. 
 

Vad lämnas oproblematiserat i dessa framställningar och vilka 
alternativa lösningar blir därmed mer perifera? 
Utifrån de ovan beskrivna underliggande antagandena om låga kvinnolöner 
som en generell låglönefråga, riskerar man följaktligen att osynliggöra hur 
kvinnors låga löner är relaterade till deras könstillhörighet. Löneskillnader 
mellan arbetarklassens män och kvinnor underproblematiseras alltså och 
fokus på hur män faktiskt även vinner på bekostnad av kvinnor tenderar att 
nedspelas utifrån denna problematisering. Genom att man inte problematise-
rar löneskillnader inom den egna gruppen förstärker man uppfattningen att 
klass är orsaken till kvinnors låga löner och utesluter därmed lösningar på 
problemet som skulle innebära ett större fokus på kön.155  
Betoningen på reformer som garanterar positiva effekter för den samlade 
arbetarklassen, gör också att reformer som strävar efter att omfördela löner 
mellan könen omöjliggörs. Betoningen på vikten av gemensamma lösningar 
innebär därmed att jämställdhetsreformer inte får riskera att gå ut över, eller 
utmana andra frågor.  Utifrån antagandet om att man inte kan satsa på kvin-
                                                      
154 Lindholm har pekat på att samma typ av problematisering även existerat inom SSU i för-
hållande till frågan om låg kvinnorepresentation. Fram till 1990-talet betecknades detta som 
ett individuellt problem som ansågs ha sin orsak i enskilda kvinnors dåliga självförtroende 
och bristande engagemang. Följaktligen var det dessa saker som kvinnorna själva behövde ta 
itu med för att komma till rätta med den låga representationen och kvinnor skiljdes därmed ut 
som problematiska och som de som måste reformeras (Lindholm 2008: 155, 159). 
155 Män sysselsatta inom verkstadsindustrin tjänade under 2009 i genomsnitt 1366 kronor mer 
än sina kvinnliga kollegor (LO-tidningen citerad i Arbetaren ” IF Metall fortsatt emot jäm-
ställdhetspotter” 2009-04-01). 
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norna om det riskerar att innebära negativa effekter för männen, framträder 
en potentiell negativ påverkan för män som en yttersta gräns för möjliga 
jämställdhetsreformer (jmf Eduards 2002; se även Bacchi 1996; Törnqvist 
2006). Blotta existensen av lågavlönade män omöjliggör därmed specifika 
satsningar på högre kvinnolöner, och huruvida det även finns män med låg 
lön blir en viktig ram eller begränsning för vilken typ av jämställdhetsarbete 
som kan bedrivas. Fokus på kvinnors löner måste därigenom stå tillbaka när 
det riskerar att äventyra andra intressen som inryms inom förbundet, och 
dessa frågor får heller inte innebära några kostnader för exempelvis männen 
inom IF Metall.  

De gränser för frågor om ojämställda löner som Yvonne Hirdman pekat 
på i sin analys av LO:s historia, tycks därmed fortfarande verksamma. Fort-
farande får dessa frågor inte formuleras på ett sätt som riskerar att gå ut över 
mäns ”självklara” privilegier (Hirdman 1998: 378), och det tycks fortfarande 
vara problematiskt att propagera för reformer som riskerar att ske på bekost-
nad av de manliga lönerna (Hirdman 1998: 293). I förhållande till denna 
historiska hållning har Waldemarsson också visat på hur man i LO:s kvinno-
lönekommitté explicit klargjorde att en höjning av kvinnolönen inte fick gå 
ut över de manliga medlemmarna. Kvinnolönekommittén slog fast att om det 
skulle visa sig att likalönefrågan medförde att: ”… andra löntagare skulle 
komma att få sina förhållanden försämrade så kan det tydligen inte utan vi-
dare vara en uppgift för en organisation, som företräder arbetarklassens ge-
mensamma intressen, att på håll åstadkomma en rättvisa, som ökar svårighe-
ten att uppnå samma rättvisa på andra håll” (LO:s likalönekommité prot. dec. 
1945, s. 29, bilagt Representantskapets protokoll 24/4 1946. Vol. AIIa: 17, 
citerat i Waldemarsson 2000: 89).   

Sammanfattningsvis aktualiserar dessa slutsatser Bacchis (1996) och Edu-
ards (2002) fråga om huruvida kvinnor kan kräva något som män inte redan 
har. Maud Eduards har visat på hur denna normerande gränssättning bl.a. tar 
sig uttryck i kvinnors krav på ”hela lönen”, vilket kommit att betyda samma 
lön som män har (Eduards 2002: 155). Detta får sägas vara ett illustrativt 
exempel på att mäns nivåer tydligt utgjort måttstocken för vilka legitima 
krav kvinnor kan resa i förhållande till frågor om kön och lön inom de rå-
dande jämställdhetspolitiska diskurserna. 
 

Vilken typ av jämställdhetspolitik möjliggörs och vilka 
begränsningar, utestängningar och subjektspositioner upprättas?  
Utifrån problemrepresentationens fokus på sammanbindningen mellan de 
ojämställda lönerna och en rad andra problem, möjliggörs alltså främst re-
former som kan säkerställa förbättringar även i förhållande till dessa pro-
blem. Möjliga reformer begränsas till att fokusera på det samlade arbetarkol-
lektivet, och övriga medlemmars förbättringar blir en strukturerande förut-
sättning för reformer kring kvinnors löner. Reformer i förhållande till ojäm-
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ställda löner blir därmed främst viktiga om man kan påvisa att alla inom en 
yrkeskår får det bättre till följd av dessa reformer. Detta leder till att repre-
sentationen underbygger reformer som kan verka till gagn för hela arbetar-
kollektivet och som inte ifrågasätter eller utmanar förbundets grundläggande 
principer och hållningar. Utifrån denna typ av problematiseringar blir det 
alltså inte aktuellt med några nydanande eller traditionsbrytande lösningar. 
Eftersom ”problemet” här snarare handlar om låga löner generellt, samtidigt 
som förbundets roll i denna problematik inte ses som central, aktualiseras 
istället samma typ av lösningar som fackförbundet historiskt sett använt sig 
av i sitt arbete. Detta tydliggörs inte minst genom fokuseringen på höjda 
lägstalöner och användningen av kollektivavtal som framkom tydligt i det 
studerade materialet. 

I linje med dessa diskussioner fortsätter man också att huvudsakligen 
konstruera subjekt i förhållande till klass, vilket resulterar i upprättandet av 
specifika subjektspositioner. Kvinnor interpelleras som lågavlönade, eller 
som de med lägst inkomst, vilket å ena sidan öppnar upp för en subjektsposi-
tion utifrån vilken man kan ställa krav på breda samhällsomgripande refor-
mer i förhållande till rådande klasstruktur. Å andra sidan kan denna sub-
jektsposition även upprätta begränsande ramar för möjliga beteenden och 
krav. Det är klassolidariteten som utgör den könlösa subjektspositionens 
påbjudna handlingsmönster, och det är breda könsneutrala reformer som blir 
de rimliga kraven utifrån interpelleringen som lågavlönad. Frågor om hur 
kön påverkar arbetarklassens kvinnor kommer inte att sättas i blickfånget i 
förhållande till en könsneutral subjektsposition, och därmed kan det utifrån 
denna subjektsposition exempelvis vara svårt att artikulera krav på reformer 
som är riktade specifikt till arbetarkollektivets kvinnor.   
 

Jämställdhetsfrågans politiska arbete 
Att fokusera på vilket politiskt arbete som jämställdhetsfrågor producerar i 
de olika fallen, diskuterades i inledningskapitlet som ett kritiskt granskande 
av vilka övergripande politiska projekt som understöds genom de olika jäm-
ställdhetsarbetena, samt ett fokus på vilka lokala och överordnade diskurser 
som kan sägas reproduceras eller utmanas genom dessa understödda politis-
ka projekt. I förhållande till den första repertoaren har det tidigare pekats på 
hur den denna typ av problematisering tenderar att omöjliggöra en bredare 
sammankoppling mellan frågor om kön och frågor om klass, vilket i sin tur 
reducerar möjligheterna till det som benämnts en bredare politik för social 
jämlikhet. Det potentiella politiska arbete som har tydligast relation till de 
empiriska analyserna, är dock det arbete som kommer fram i relation till den 
andra repertoarens problematisering och i denna del kommer jag därför att 
fokusera på detta.  
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I förhållande till den andra repertoaren, kan det övergripande politiska 
projekt som understöds genom dessa problematiseringar av ojämställdhet i 
stor utsträckning handla om ett reproducerande av existerande diskurser och 
ett möjliggörande att det traditionella fackliga projektet. Utifrån denna pro-
blematisering kan jämställdhetsarbetet alltså i stor utsträckning underbygga 
eller ytterligare legitimera sedan tidigare intagna ståndpunkter och utgångs-
punkter. Detta märks inte minst de gånger då tal om jämställdheten kommer 
in som ytterligare ett argument för något man redan propagerat för tidigare 
eller i andra sammanhang. Genom att jämställdhetsfrågor skrivits samman 
med de traditionella fackliga strategierna om att arbeta med höjda lägstalö-
ner och kollektivavtal, kan jämställdhetsfrågor utsträckas till att även inne-
fatta dessa reformer och politiska projekt. Snarare än att utmana organisatio-
nens traditionella (och i viss mån kvinnonegligerande) hållning (Hirdman 
1998; Waldemarsson 2000; Lindholm 2008), fungerar jämställdhetsarbetet 
därigenom för att förstärka eller cementera organisationens traditionella hu-
vudlinjer. I linje med ett sådant politiskt arbete kan jämställdhetsfrågor an-
vändas till att understryka behovet av en rad reformer som man redan tidiga-
re lanserat i förhållande till andra frågor. Konkret sett framkommer detta 
genom att jämställdhetsfrågor skrivs samman med diskussioner om arbetar-
klassens låga löner, och att diskussionen om höjda lägstalöner och kollektiv-
avtal görs till lösningar på problemet med ojämställda löner.  

En fokusering på kvinnor och kvinnors låga löner kan utifrån detta poli-
tiska arbete sägas fungera som ett argument för varför man ska fortsätta att 
använda den metod som man traditionellt sett förespråkat. Detta kan kopplas 
till Hirdmans resonemang om hur fackföreningsrörelsen historiskt sett har 
använt kvinnor som en typ av ”truppförstärkning” (Hirdman 1998: 314), och 
hur kvinnor plockats in om de kunde förstärka förespråkade argument. På 
samma sätt tycks kvinnor och variabeln kön fortfarande främst bli aktuella 
när det även passar andra mål och när det ytterligare understryker traditionel-
la fackliga argument. Ett fokus på kvinnor är alltså främst intressant så länge 
detta fokus går att inlemma i den övergripande kursen eller målet. Trots ut-
fästelser om att lyfta fram de specifika problem som kvinnliga arbetare upp-
lever, tycks det svårt att se kvinnors situation som ett eget problem med egna 
och specifika lösningar. I linje med dessa resonemang kunde vi i analyserna 
se hur bilden av dessa frågor som ett eget eller autonomt problem utmanades 
i den andra repertoaren och ersattes av en problembeskrivning där kvinnors 
problem främst är relevanta i den mån de visar på och legitimerar traditionel-
la lösningar.  

På ett övergripande plan kan frågor om ojämställda löner därmed proble-
matiseras så att potentiellt sett hotande och utmanande diskussioner istället 
görs avväpnande och förstärkande. Diskussioner om de kvinnliga arbetarnas 
löner, vilka skulle kunna verka splittrande för arbetarklassen, blir därmed 
utifrån dessa problemrepresentationer snarare en enande kraft som kan verka 
alliansbyggande. Genom att man inte problematiserar löneskillnader inom 
den egna gruppen förstärker man också uppfattningen att klass är orsaken till 
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kvinnors låga löner och utesluter därmed lösningar på problemet som skulle 
innebära ett större fokus på kön. Dessa slutsatser tenderar därmed avslut-
ningsvis att understödja inledningskapitlets föreställningar om att jämställd-
hetsarbetets politiska arbete både är differentierat och motsägelsefullt, och 
att frågor om jämställdhet kan problematiseras på en mängd olika sätt samt 
understödja en rad olika och konfliktfyllda politiska projekt.  
 

Vad säger repertoarernas dubbelhet om jämställdhetens roll inom 
IF Metall? 
Att man i förhållande till IF Metalls problemrepresentationer kan finna mot-
sägelsefullheter och konkurrerande politiska projekt, är dock i sig varken 
märkligt eller oväntat.  IF Metall är en uttalad intresseorganisation och som 
historikern Ylva Waldemarsson konstaterar så är det: ”utifrån medlemmar-
nas ställning som arbetare på en arbetsmarknad som organisationen enligt 
stadgarna ska ta tillvara deras intressen – inte bara ekonomiskt utan även i 
socialt och politiskt hänseende” (Waldemarsson 2000: 10) (min kursivering). 
Utifrån detta ter det sig svårt för IF Metall att ensidigt prioritera frågor som 
rör specifika aspekter eller enskilda grupper (vilka dessutom utgör en mino-
ritet i förhållande till det totala antalet medlemmar) utan att relatera dessa 
frågor till mer generella frågor som gäller hela arbetarkollektivet. Man kan 
naturligtvis argumentera för att IF Metall måste göra en avvägning mellan 
olika intressen för att fullgöra sitt uppdrag gentemot sina medlemmar, och 
att medlemmarnas gemensamma intressen och behov måste ställas i relation 
till specifika kvinnosatsningar. IF Metall är vidare en organisation med star-
ka historiska rötter och traditioner, och att hantera nya konfliktdimensioner 
inom en struktur som fram tills nu uteslutande varit uppbyggd runt klass och 
konflikten mellan arbete och kapital, kan svårligen ske konfliktfritt.  

Utifrån dessa perspektiv är det alltså inte förvånande att man kan se denna 
typ av konflikt kring IF Metall:s representationer kring kön och jämställdhet, 
och det är förståeligt att föresatsen att ”lägga till kvinnor” och inkorporera 
frågor om jämställdhet i en rådande tankestruktur framstår som en efter-
strävansvärd lösning. Att erbjuda en specifik problematisering av jämställd-
hetsfrågan blir således ett sätt att hantera en spänning mellan organisationens 
historia och kraven på att kvinnors underordning som just kvinnor ska beak-
tas. Jämställdhetsbegreppet kan därmed sägas erbjuda ett begreppsligt rum 
för IF Metalls försök att manövrera mellan konfliktfyllda värden och ett sätt 
att väva samman kvinnofrågan med organisationens övriga politik (jmf 
Törnqvist 2006: 112).  

Oberoende av anledningen till denna dubbelhet och denna spänning, kan 
man dock konstatera att det fortfarande är oklart vilken position fokus på 
kön ska ha inom IF Metall. Att jämka samman motstridiga intressen till en 
enhetlig politik tycks inte vara konfliktfritt, och fortfarande tycks det finnas 
tämligen snäva gränser för vilken plats och vilket utrymme som frågor om 
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jämställdhet får ta. Även om frågorna idag existerar och i stor utsträckning 
även understryks av förbundet, tillåts de fortfarande inte utmana vissa grän-
ser. Vid de tillfällen då frågor om jämställdhet tenderar att krocka med andra 
värden (som i diskussionerna kring jämställdhetspotterna) tycks exempelvis 
kampen för det samlade arbetarkollektivet fortfarande vara prioriterad, och 
det tycks ännu finnas ett motstånd mot att bryta ut vissa grupper eller att 
prioritera kvinnors löner på bekostnad av mäns löner. Utgångspunkten om 
att man ”självklart ställer upp på jämställdhet mellan kvinnor och män – men 
bara så länge som det står i samklang med fackföreningsrörelsens övriga 
jämlikhetssträvanden” (Handelsanställdas jämställdhetsprogram 1981, s. 3, 
citerat i Hirdman 1998: 351) tycks därmed, åtminstone i viss utsträckning, 
fortfarande vara rådande. 

Dessa resultat om hur frågor om kön fortfarande inte tillåts utmana vissa 
gränser och ännu måste formuleras så att de inte utmanar traditionella värden 
och hållningar, kan i förhållande till avhandlingens teorikapitel ses i termer 
av diskursiva avlagringar.156 De diskurser, normer och regler kring kön som 
traditionellt sett bebott organisationen, kan därmed anses påverka hur poli-
tiska frågor kan formuleras (jmf även Lindholm 2008: 36). Organisationer är 
utifrån Bobrows diskussion alltså inte neutrala arenor, och de sätt som orga-
nisationer hanterar och bemöter frågor och krav på jämställdhet är utifrån 
dessa utgångspunkter uppbundna till den omkringliggande diskursordningen 
(Bobrow 2006: 572). I förhållande till denna diskursiva påverkan kan man 
även peka på de diskursiva avlagringar som tycks härstamma ifrån över-
gripande svenska jämställdhetsdiskurser. I detta fall återfinns bl.a. koppling-
ar till hur kvinnor inkorporerades i jämställdhetspolitiken som del i för-
värvskollektivet (Hirdman 1998; Lindvert 2002), den svenska jämställdhets-
politikens betoning på ömsesidighet och reformer som gagnar såväl kvinnor 
som män (Eduards 2002; Rönnblom 2002), och jämställdhetspolitikens tradi-
tionella ovilja att kompensera kvinnor på bekostnad av män (Eduards 2002). 

Med utgångspunkt i den diskursiva policyteorins fokus på hur omkring-
liggande diskursordningar kan ses som såväl möjliggörande som begränsan-
de för specifika problemrepresentationer, är det sammanfattningsvis inte 
förvånande att IF Metall formulerar frågor om jämställdhet på ett sätt som 
innebär minsta möjliga friktion med organisationens identitet, värderingar, 
normer och grundläggande ideologi. Utifrån omkringliggande diskursord-
ningar kommer därmed en bredare klasshänsyn eller mer generella frågor att 

                                                      
156 Resultaten om benägenheten att formulera könspolitiska frågor på sätt som ligger i enlighet 
med institutionella normer och värden, kan även relateras till Joni Lovenduskis undersökning 
av brittisk partipolitik. Lovenduski har pekat på hur politiska organisationer generellt sett 
skyddar sina traditioner och kulturella praktiker, vilket ofta tar sig uttryck i olika former av 
hinder mot kvinnor eller mot förslag som syftar till könspolitisk förändring (Lovenduski 
diskuterad i Lindholm 2008: 39). När det gäller hinder mot förslag som syftar till könspolitisk 
förändring, har tidigare forskning även visat på hur motstånd mot jämställdhetsarbete tenderat 
att öka i förhållande till huruvida den könspolitiska förändringen tenderar att utmana organi-
sationens kärnvärden och grundläggande normer. 
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privilegieras på bekostnad av fokus på kvinnor som specifik grupp med spe-
cifika problem som kräver lösningar som går utöver förbundets traditionella 
reformer. Acceptansen och anammandet av jämställdhetsfrågor visar sig 
därmed vara villkorad, och utifrån den förhandling som sker kring jämställd-
hetsfrågans mening är det tydligt att jämställdhetsfrågan måste problematise-
ras på specifika sätt och hållas inom särskilda gränser. 
 

Vad kan detta fall lära oss angående frågor om 
problemformuleringsprocesser? 
I linje med det föregående kapitlet, önskar jag i denna avslutande del disku-
tera frågor om problemformuleringsprocesser. I den första delen kommer jag 
att diskutera vad fokus på tolkningsrepertoarer har belyst och genererat för 
information, och i den avslutande delen kommer jag sedan att diskutera fal-
lets relation till mer övergripande frågor om problemformuleringsprocesser. 
 

 Diskrepansen (och sammanvävningen) mellan två repertoarer 
I genomgången av materialet kunde man konstatera att diskussionerna kring 
frågor om ojämställda löner karakteriserades av stor variation och motsägel-
sefullhet, och genom användandet av tolkningsrepertoarer kunde denna dub-
belhet lyftas fram snarare än undertryckas, samtidigt som variationen även 
kunde ges ett mönster och en riktning. Även om dessa olika repertoarer inte 
är lika tydliga och etablerade som exempelvis de repertoarer som vi kunde se 
i fall ett (här finns exempelvis inte lika tydliga livfulla bilder eller metaforer 
som dessa repertoarer hängs upp på), finns det ändå empiriskt stöd för att 
hävda att det rör sig om två i grunden skilda sätt att framställa frågan med 
ojämställda löner.  

Detta kan vi exempelvis se i den första repertoarens beskrivning av löne-
diskriminering och ojämställda löner som ”vår viktigaste fråga” och dess 
betoning på att ”mer måste göras” även om det innebär negativa effekter för 
exempelvis vissa manliga arbetare. Detta kan kontrasteras mot den andra 
repertoarens fokus på ojämställda löner som en del i en låglöneproblematik 
och på reformer som inskränks och villkoras av dess potentiella effekter för 
en samlad arbetarklass. Behovet av omfördelande verkan mellan könen inom 
medlemsgruppen förbyts därmed till en ståndpunkt där inga reformer får ske 
på bekostnad av specifika grupper inom medlemskåren, exempelvis gruppen 
lågavlönade män. Utgångspunkten i den första repertoaren om att män kan-
ske måste försaka något för att få upp kvinnors löner ersätts av en logik där 
reformer av kvinnors löner är beroende av eller avhängiga mäns löneläge 
och en generell höjning av samtliga löner. 
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I linje med antagandet om att det förekommer variation snarare än enhet-
lighet i dessa typer av diskussioner, kan man därmed peka på att det före-
kommer krockande utgångspunkter såväl i framställningen av problemet, 
som i de föreslagna lösningarna. Exempelvis står diskussionen om hur vik-
tigt det är att löneskillnaden mellan män och kvinnor inte prioriteras bort i 
förhandlingsprocessen (Facken inom industrin Rapport delprojekt Jäm-
ställdhet 2006: 54) i skarp kontrast till de diskussioner kring jämställdhets-
potterna där man tvärtemot argumenterar för att denna fråga inte bör över-
skugga andra viktiga frågor, exempelvis lågavlönade manliga arbetare. 
Samma kollision möter vi när vi tittar på konkreta förslag till reformer. Me-
dan man i den tidigare repertoaren påpekat att höjda lägstalöner inte är till-
räckligt för att höja kvinnors löner, utan att specifika lösningar måste till 
(Facken inom industrin Rapport delprojekt Jämställdhet 2006: 56), överges 
dessa krav på specifika lösningar sedan just till förmån den typ av lösningar 
som man tidigare beskrivit som otillräckliga.  

Utifrån fokus på denna variation och konfliktfylldhet har tolkningsreper-
toarerna sammanfattningsvis lyckats erbjuda oss ett sätt att dekonstruera 
policyrepresentationer och visa på deras inneboende motsägelsefullheter 
(jmf Rosenau 1993: 2). Vidare har detta analysverktyg också genererat kun-
skap om hur denna konfliktfylldhet och motsägelsefullhet även är en förut-
sättning för respektive ståndpunkt, och att samexistensen av olika utgångs-
punkter därmed kan vara en central komponent i problemformuleringspro-
cesser och något som i sig är delaktigt i meningsskapande (jmf Potter & 
Wetherell 1992: 95f.; Nigel 2001: 203). Precis som i den föregående fall-
studien kan den första repertoaren ses som en fond eller en resurs gentemot 
vilken man kan presentera eller lansera utsagor som utifrån övergripande 
diskurser kan uppfattas som problematiska eller utmanande. Utan ett fram-
lyftande av jämställdhetsfrågor som centrala och autonoma hade ett paral-
lellt inlemmande av dessa frågor i alternativa problemkomplex framstått 
som illegitimt utifrån de övergripande jämställdhetsdiskurserna. Därmed är 
motsägelsefullhet och dubbelhet inte att betrakta som något konstigt eller 
ologiskt, utan som ett villkor eller en nödvändighet för en rad meningsska-
pandeprocesser. 

I linje med tolkningsrepertoarernas fokus på såväl diskursiv bundenhet 
som handlingsutrymme, har vi vidare (precis som i det föregående fallet) 
kunnat se hur problemrepresentationerna karakteriseras av såväl koppling till 
omgivande diskurser, som kreativ språkanvändning. I förhållande till den 
första delen, kan man i linje med tidigare diskussioner peka på att det tycks 
finnas en diskursiv bundenhet i förhållande till den lokala diskursordningen 
och till övergripande jämställdhetsdiskurser. Som diskuterades i avsnittet 
kring det politiska arbetet, visar problemrepresentationerna tydliga tecken på 
att vara formade av såväl institutionaliserade klassbaserade diskurser som 
samarbetsorienterade jämställdhetsdiskurser.  

Vidare kan man se att den hegemoniska föreställningen om jämställdhet 
som ett positivt värde tydligt strukturerar diskussionerna på ett övergripande 
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plan (jmf Bacchi 1999, 2009a, Ball 1994). Tecken på detta ser man exem-
pelvis i det faktum att det ingenstans i materialet återfinns en öppet kritisk 
hållning till jämställdhet och jämställdhetsarbete. I förhållande till den he-
gemoniska föreställningen om jämställdhet som ett eftersträvansvärt värde, 
tycks det alltså inte finnas något utrymme för bredare normativa ifrågasät-
tande av jämställdhet och jämställdhetsarbete. Medan de s.k. kvinnofrågorna 
historiskt sett har haft svårt att finna någon accepterad plats inom LO, tycks 
situationen idag snarast vara den omvända (Waldemarsson 1998: 18; jmf 
även Törnqvist 2006: 87). På grund av att det idag finns en utbredd allmän 
förväntan om att jämställdhetsfrågorna ska prioriteras, är en jämställdhetsfi-
entlig hållning alltså inte längre en legitim position.  

Detta betyder dock inte nödvändigtvis att det inte existerar olika typer av 
motstånd mot dessa frågor. Dock måste detta framställas på ett sätt som för-
håller sig till de hegemoniska föreställningarna kring jämställdhet, vilket 
aktualiserar frågor om handlingsutrymme inom en diskursiv begränsning 
(Potter & Wetherell 1992; Edley 2001). Detta handlingsutrymme kan exem-
pelvis illustreras med de sätt som IF Metall argumenterar mot jämställdhets-
potter. Missnöjet mot detta förslag diskuteras inte någonstans utifrån ett mer 
allmänt ifrågasättande av jämställdhetsarbetets betydelse eller vikt, utan 
istället är det i förhållande till tekniska frågor om reformernas effektivitet, 
utformning eller räckvidd som ett ifrågasättande av denna reform kan ske. 
Snarare än öppen konfrontation hävdar man alltså att det är andra lösningar 
som bör genomföras, eller att de föreslagna lösningarna på dessa problem 
inte är tillräckligt radikala.  

Denna problematisering tydliggör därmed hur man kan använda fokus på 
jämställdhetsfrågor eller en jämställdhetsfrämjande hållning till att motarbeta 
konkurrerande problemrepresentationer och föreslagna lösningar. Motar-
betande av olika jämställdhetsreformer görs alltså genom att man formulerar 
de icke önskvärda reformerna som ineffektiva eller dåliga för jämställdheten, 
och genom att hävda att exempelvis för lite görs i denna centrala fråga kan 
man även lansera ett visst motstånd. Denna typ av kreativ språkanvändning 
vittnar om hur det allmänna omhuldandet av jämställdhetsfrågor idag tycks 
ha resulterat i att även motstånd mot vissa jämställdhetssatsningar måste 
formuleras utifrån tal om jämställdhet. De enda legitima problemformule-
ringarna tycks vara de som sätter kvinnors intressen i förgrunden. Detta såg 
man även exempel på i det första fallet där MFJ underströk hur en avvikande 
uppfattning kring önskvärda reformer kunde ses som ett uttryck för en icke-
feministisk och icke-jämställdhetsfrämjande hållning. Detta kan ses som 
symptomatiskt för en tid när jämställdhet blivit en ny stor berättelse, och 
som ett typiskt sätt att hantera eller förhålla sig till jämställdhetsreformer 
utifrån de hegemoniska jämställdhetsdiskurserna (Martinsson 1997: 112f.). 
Detta kan också kopplas till Bacchis påpekande om hur omgivande diskurser 
strukturerar reformer och möjliga lösningar och att ifrågasättande av hege-
moniska diskurser sker i relation till diskurserna själva (Bacchi 2004). 
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Fallets relation till övergripande policyteoretiska utgångspunkter 
Genom att studera hur man inom IF Metall hanterar frågor om jämställdhet 
och jämställda löner, har jag velat visa på hur politiska frågor befinner sig i 
en ständigt pågående problemformuleringsprocess och att dessa menings-
skapandeprocesser kan förena olika konfliktfyllda värden eller åtminstone 
hålla konfliktens verkningar i schack (Taylor 1997; Goodin, Rein & Moran 
2006). Precis som i det föregående fallet kan man alltså se hur konkurreran-
de formuleringar och representationer tycks strida om att utgöra den rådande 
meningen kring frågor om jämställdhet, samt hur konkurrerande meningar 
blockeras och avlegitimeras. Snarare än att tolka detta som en medveten och 
rationell strategi kan detta ses som pågående diskursiva strider och som ett 
uttryck för hur diskurser är institutionellt inlagrade (Bobrow 2006; Fischer 
2003a; Bacchi 2004; Ball 1990). Utifrån en sådan institutionell inlagring 
kommer de förståelser och uttolkningar som finns tillgängliga inom organi-
sationen också bli de som kommer att dras ifrån i det pågående meningsska-
pandet (Goodin, Rein & Moran 2006: 11). Att erbjuda dessa problematise-
ringar blir därmed ett naturligt sätt att försöka förena konkurrerande stånd-
punkter. Organisationens olika värden krockar och nöts mot varandra och i 
dessa processer formuleras fenomen och händelser på specifika sätt.  
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Kapitel 6. Jämställdhetsarbetets 
organisatoriska vinster                                      
– Rikspolisstyrelsen och problematiseringar av kvinnors 
underrepresentation 

På bara sista tio åren har det blivit en enorm skill-
nad. Det finns inte en medarbetare som inte vet att 
jämställdhet är en viktig fråga. (Carin Götblad, då-
varande länspolismästare för polismyndigheten i 
Stockholms län, om jämställdhetens position inom 
Polisen)157  

 
Citatet ovan från Stockholms länspolismästare beskriver två saker som är 
betydelsefulla för valet av Polisen som det sista fallet i denna studie. Dels att 
jämställdhet idag är en central fråga inom Polisen, dels att detta är något som 
hänt under senare år och därmed utgör ett brott mot tidigare förhållanden. 
Jämställdhet och jämställdhetsarbete är nämligen långt ifrån något som tradi-
tionellt sett varit uppskattat eller prioriterat inom Polisen. Snarare visar en 
rad forskning på att Polisen snarast kunnat ses som det som jag benämnt som 
en maskulin arena, eller som en maskulint präglad institution (Andersson 
2003; Dahlgren 2007; Larsson & Edling 2006; Åse 2000). I samband med 
detta kan man peka på att det traditionellt sett funnits högst konkreta be-
gränsningar för kvinnors deltagande, och att kvinnor i den mån de överhu-
vudtaget släppts in behandlats som en andra klassens poliser. Det har alltså 
traditionellt sett funnits en tydlig norm som knutit polisverksam-
het/beskydd/ordning till män och manlighet, och försök att bryta upp denna 
koppling har historiskt sett inte välkomnats. 
 

Männens företräde i antal 
När det gäller den mer manifesta formen av uteslutningen av kvinnor, kan 
man konstatera att kvinnor fram till 1957 var utestängda från stora delar av 
polisyrket. Det var först vid årsskiftet 1957/58 som de första kvinnorna an-
ställdes i ordningspolistjänst och därmed tilläts bära polisuniform och arbeta 

                                                      
157 Carin Götblad intervjuad i Kyrkans tidning 2008-03-13.  
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som ordningspoliser.158 Introduceringen av kvinnor var heller inte oproble-
matisk, utan tenderade tvärtemot att skapa både förvirring och motstånd 
inom polisen. I sin avhandling om hur polisernas fackförening Kamraterna 
hanterade de kvinnliga polisernas inträde i kåren, har historikern Johanna 
Dahlgren exempelvis beskrivit hur kvinnor i ordningstjänst gav upphov till 
en rad negativa reaktioner och motståndsstrategier hos manliga poliser 
(Dahlgren 2007: 136). Den ökande acceptansen för att låta kvinnor verka 
inom fler delar av poliskåren, kan inte heller beskrivas som en linjär utveck-
ling. Snarare har epoker av större acceptans för kvinnliga poliser ersatts av 
perioder av en större restriktivitet. Exempelvis införde man 1969 en försöks-
verksamhet som gick ut på att återigen dela upp könen och endast låta de 
kvinnliga poliserna utföra speciella arbetsuppgifter. Därmed drogs även rät-
ten att bära uniform in igen och kvinnliga poliser blev återigen förhindrade 
att utföra patrullerande polisverksamhet. Denna försöksverksamhet avbröts 
dock 1971 då två kvinnliga poliser drev frågan om att få fullgöra uniforms-
krävande tjänstgöring (Dahlgren 2007).  

Som vidare exempel på trögheten i arbetet med att släppa in kvinnor inom 
Polisen kan nämnas att det dröjde till 1981 innan den första kvinnliga polis-
mästaren utnämndes och till 1994 innan en kvinna blev länspolismästare. 
Dessutom finns det fortfarande vissa befattningar där kvinnor är helt frånva-
rande. Exempelvis fanns det 2008 fortfarande ingen kvinna vid någon opera-
tiv eller strategisk befattning vid polisens Nationella Insatsstyrka (NI), och 
under undersökningsperioden hade det endast funnits en kvinnlig medlem 
vid någon av landets tre piketenheter (Andersson Larsson & Edling 2006: 
10). 
 

Polisens manlighetsimpregnering 
Polisen är dock inte bara i bokstavlig mening manlig, den är även i symbo-
lisk mening manlig. Förutom att kvinnor även fortsättningsvis är underrepre-
senterade och att personer på de ledande befattningarna fortfarande är män i 
stor utsträckning, är maskulinitet och manlighet centrala faktorer också i en 
vidare bemärkelse. Angående denna mer underliggande form av kvinnors 
utestängning, har exempelvis statsvetaren Cecilia Åse (2000) visat hur poli-
sen som institution tydligt vilar på en manlig norm och hur kvinnor inom 
polisen ständigt görs till något avvikande. De kvinnliga poliserna ses t.ex. 
framförallt som lämpade för specifika uppgifter inom polisverksamheten och 
kvinnliga poliser ses därigenom inte som fullständiga poliser, utan som ett 

                                                      
158 Kvinnor hade tidigare fått verka inom organisationen, men då med uppdrag som inte 
främst handlade om traditionell polisverksamhet. År 1908 anställdes t.ex. de första kvinnliga 
polisbiträdena i Stockholm. De kallades polissystrar och hade sjukvårdsutbildning. Deras 
uppgifter var främst att ta hand om kvinnor och barn som tagits in på stationerna.  
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slags halvpoliser (Åse 2000: 87).159 Kvinnor blir kvinnliga poliser, medan 
män är poliser i allmänhet. Åse har därigenom visat på hur kvinnor tycks ha 
en paradoxal position inom polisen. Även om de tillåts existera utesluts de 
samtidigt ständigt: 
 

Genom det manliga tilltalet formeras en polisvärld som 
formligen pulserar av manlighet och manliga metaforer. 
Det manliga tilltalet verkar i att kvinnor utesluts ur sam-
talet, i skapandet av ett manligt kollektivt vi (Åse 
2000:50). 

 
Även annan forskning stöder denna syn på kvinnors högst villkorade plats 
inom polisen, och att polisyrket sedan länge har haft en manlig könsmärk-
ning. Gunilla Cedermark Hedberg (1985) har visat på hur det funnits en tyd-
lig sammanvävning mellan polisrollen och maskulinitetskonstruktioner och 
att den traditionella ”polisrollen” är starkt förknippad med ”mansrollen” 
(Cedermark Hedberg i Andersson 2003: 13). Detta har medfört att egenska-
per och individer som kopplats till kvinnlighet har krockat med föreställ-
ningar om polisrollen och att kvinnor har haft svårt för att arbeta som poli-
ser. Åses tal ovan om hur det ”formeras en polisvärld som formligen pulserar 
av manlighet och manliga metaforer”, understöds även av maskulinitetsfors-
karen och pedagogen Susanne Anderson, som beskriver stämningen i lunch-
rummet vid en av sina studerade polisstationer på följande sätt:  

 
Det första intrycket jag får av denna lunch är en känsla 
av att hela sammanhanget är genomsyrat av maskulinitet. 
Iakttagbart är att uniformerna, kroppshållning, röstläge, 
ordval, samtalsämnen, skämten som på ett noterbart sätt 
har en maskulin prägel och som uttrycks och uppvisas av 
såväl kvinnor som män (Andersson 2003: 72). 

 

Jämställdhetens inträde och position  
Utifrån ovanstående forskning kan man alltså konstatera att det finns en tyd-
lig maskulin prägling av polisen som organisation, och en tydlig historia av 
motstånd mot jämställdhetsåtgärder. Samtidigt har polisen under senare år 
blivit en framträdande jämställdhetsförespråkare som ofta har deltagit i olika 
försöksverksamheter och jämställdhetsprojekt. Jämställdhet beskrivs t.ex. 
som en speciellt prioriterad fråga (RPS 2004b: 4; jmf även RPS 2007), och 
som exempel på konkreta åtgärder kan nämnas att RPS är en av sex statliga 

                                                      
159 Åse har visat på hur kvinnliga poliser knyts till det privata genom att exempelvis ses som 
lämpade att syssla med en typ av brottslighet som är relaterad till den privata sfären (Åse 
2000: 87). 



 180 

myndigheter och bolag som är engagerade i projektet mångfald.nu,160 samt 
att RPS deltar i ett nordiskt nätverk för jämställdhetsarbetare inom de nor-
diska polismyndigheterna.  

Vidare anordnade RPS i juni 2004 ett möte för jämställdhetsansvariga 
inom polisen i de nordiska länderna (RPS 2005: 8). RPS stödjer också fem 
kvinnliga nätverk inom polisen, samt ett manligt nätverk som jobbar med 
frågor om jämställdhet. Det finns sedan den 1 februari 2002 en speciell 
mångfaldsgrupp inom RPS som arbetar med att synliggöra mångfaldsfrågor 
(inom vilka jämställdhetsfrågor ingår). RPS deltar även tillsammans med 
Polismyndigheten i Stockholm och Uppsala i återkommande inspirationsda-
gar för mångfald, där man bl.a. arbetar med icke-diskrimineringsarbete (RPS 
2005: 9).  

Dessa ansträngningar märks inte bara på centralnivå på RPS utan även 
andra nivåer och avdelningar inom Polisen är engagerade inom olika typer 
av jämställdhetsprojekt. Polisen är t.ex. en av samarbetsparterna i projektet 
genderforce, som är ett utvecklingspartnerskap där man arbetar för att för-
bättra svenska internationella insatser genom att bl.a. säkra och öka kvinnors 
deltagande samt öka kunskapen i genus- och mångfaldsfrågor. Frågor om 
jämställdhet har även diskuterats aktivt i förhållande till utformningen av, 
och rekryteringen till, polisutbildningen. T.ex. var hela 54% av de antagna 
till polishögskolan i Växjö hösten 2005 kvinnor och inom polishögskolan 
anordnas kontinuerligt mångfaldsdagar.161  

Vidare betonar man i platsannonser till olika tjänster inom polisen att frå-
gor om jämställdhet är viktiga och prioriterade. I exempelvis platsannonsen 
till en chefsbefattning på kriminalavdelningen i Östersund står det uttryckli-
gen att denna tjänst även innefattar arbete med jämställdhetsfrågor.162 I linje 
med detta uttrycker man i sina platsannonser oftast en önskan om att man 
gärna ser det underrepresenterade könet som sökande. Angående underrepre-
sentation av kvinnliga poliser i allmänhet och kvinnliga polischefer i synner-
het, har polisen även anordnat en internkurs för att få fler kvinnor att söka 
chefstjänster. Kursen vände sig till kvinnor över 45 år och satsningen pågick 
mellan januari och juni 2008 (Svensk Polis ”Kvinnor över 45 lockas till chef-
tjänster” 10/2007: 21). Samma önskan om en ökad andel kvinnor ser vi även 
i den typ av ”prova-på” utbildning som skapats för att få kvinnliga poliser att 
söka sig till någon av landets tre piketenheter (Andersson Larsson & Edling 
2006). 

Generellt sett kan man alltså säga att jämställdhet verkligen tycks vara en 
fråga som vunnit inträde inom organisationen. Strävanden efter jämställdhet 
hyllas i organisationens officiella tal och väldigt lite negativt sägs om dessa 
                                                      
160 Mångfald.nu pågick mellan februari 2006 och november 2007 med stöd från Europeiska 
socialfonden, Växtkraft Mål 3. 
161 Mångfaldsdagarna syftar till att reflektera över jämställdhet, polisens värdegrund, könsby-
te, religiös mångfald och funktionshinder. 
162 www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=10113943.  Ned-
laddad 2007-10-02. 
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frågor. Polisen är idag alltså en arena där man tydligt diskuterar och behand-
lar dessa frågor trots (eller kanske på grund av) sin tidigare inställning. Det 
massiva motstånd som man historiskt sett uppvisat mot olika former av jäm-
ställdhetsreformer, har förbytts mot ett formellt välkomnande av denna typ 
av reformer.  

Utifrån denna dubbelhet och tvära förändring är polisens tal om jäm-
ställdhet intressant att studera utifrån avhandlingens övergripande syfte. När 
de historiska konflikterna kring kvinnors roll inom polisen ska möta krav på 
jämställdhetsarbete, kan man på goda grunder föreställa sig att en rad pro-
blemformuleringsprocesser kommer att aktiveras. Det allmänna accepteran-
det av jämställdhetsfrågor är därigenom troligtvis mer mångfacetterat än de 
starka jämställdhetshyllningarna vittnar om. Utifrån en sådan utgångspunkt 
blir det intressant att närmare studera vilka premisser det allmänna accepte-
randet av jämställdhetsprojektet bygger på, och hur jämställdhetsfrågor pro-
blematiseras inom denna arena som tidigare varit motståndare till denna typ 
av reformer och som samtidigt har en tydligt maskulint grundad yrkesidenti-
tet. Det dilemma eller den konflikt som detta kapitel cirkulerar kring (för 
utförligare diskussion kring dilemman, se diskussion i metodkapitlet), rör 
därmed vad som sker när en traditionellt sett manlig bastion ska hantera frå-
gor om jämställdhet, rättvisa och krav på omfördelning av makt. Hur hante-
rar en aktör som historiskt sett varit manligt impregnerad och avvaktande till 
att släppa in kvinnor, krav på intensifierat jämställdhetsarbete, och hur pro-
blematiseras frågor om en bristande jämställdhet utifrån denna konfliktfyllda 
situation? 

Syftet med detta kapitel är därmed att i förhållande till ytterligare en aktör 
analysera hur jämställdhetsfrågor behandlas inom något som kan betecknas 
som ”manlighetens högborg”. Mer konkret vill jag studera hur frågor om 
ojämställdhet formuleras och framställs inom denna sfär, och vilket typ av 
politiskt arbete jämställdhetsarbete tycks göra inom denna organisation. Fo-
kus ligger därmed på hur kraven på jämställdhet hanteras inom denna orga-
nisation och vilka svar som lanseras i förhållande till dessa krav. För att rea-
lisera detta syfte ämnar jag studera meningsskapande kring problemet med 
ojämställdhet inom denna problemformuleringsarena, samt undersöka vilka 
politiska projekt och omkringliggande diskursordningar som problemrepre-
sentationerna av jämställdhetsfrågor utmanar respektive samspelar med.  

För att ringa in det eftersökta meningsskapandet och politiska arbetet, 
kommer jag att studera de förklaringsmodeller, orsakskedjor, associations-
kedjor, framträdande begrepp och metaforer som tillsammans kan sägas 
utgöra de rådande tolkningsrepertoarerna kring frågor om ojämställdhet. 
Vidare kommer underliggande antaganden, subjektspositioner, och icke-
problematiseringar att fokuseras för att peka på vilka problemrepresentation 
som strukturerar och organiserar förståelsen kring dessa frågor. 
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Material och avgränsningar 
Som framgått av diskussionen i metodkapitlet, har jag avgränsat detta fall till 
Rikspolisstyrelsen (RPS), och jag kommer därmed att uteslutande använda 
mig av material som RPS producerat. För att få en bredd på materialet har 
jag vidare använt mig av två olika typer av dokument: officiella styrdoku-
ment som rör jämställdhet och tidningsartiklar som diskuterar jämställdhet 
från tidningen Svensk Polis.163 Därmed hoppas jag kunna fånga in fler aspek-
ter och nyanser av meningsskapandet kring frågor om jämställdhet (se även 
diskussionen i metodkapitlet kring valet att använda mig av olika typer av 
material). Förhoppningen är även att dessa två material i viss mån ska kunna 
väga upp varandras nackdelar. De formella dokumenten är handfasta och 
konkreta och ger en bra fingervisning om vilka konkreta åtgärder som man 
önskar implementera. Samtidigt är dessa dokument ganska torra och sterila 
och de ger ingen fylligare bild av vilka problemrepresentationer som man 
utgår ifrån. Därför har jag kompletterat dessa dokument med tidningsartik-
larna som kan beskrivas som ett material av mer informell karaktär. Detta 
material kanske inte säger så mycket om de officiella ställningstagandena i 
dessa frågor, men det visar på ett friare tal kring dessa frågor som inte är lika 
kringskuret av de officiella utgångspunkterna.  

Angående de officiella styrdokumenten har ambitionen varit att samla in 
samtliga formella dokument som RPS har producerat angående jämställdhet 
och jämställdhetsarbete mellan 2000 och 2008. Detta material består mer 
konkret av olika handlingsplaner, rapporter och idéskrifter.164 

                                                      
163 Tidningen Svensk polis ges ut av Rikspolisstyrelsen (RPS) 
164 RPS (2008) ”Mångfald och likabehandling – Polisens nationella policy och plan”; RPS 
(2007) Plan för mångfaldsarbetet vid Rikspolisstyrelsen 2007; RPS (2006) Mångfaldsarbete 
inom Rikspolisstyrelsen – uppföljning av mångfaldsarbetet år 2005; RPS (2005) Mångfalds-
arbetet inom Rikspolisstyrelsen – uppföljning av mångfaldsarbetet år 2004; RPS (2004a) Plan 
för mångfaldsarbetet vid Rikspolisstyrelsen 2004-2006; RPS (2004b) Jämställdhetsarbete 
inom Rikspolisstyrelsen – Uppföljning av jämställdhetsarbetet år 2003; RPS (2003) Rikspo-
lisstyrelsens syn på kränkande särbehandling och sexuella trakasserier; RPS (2002) Rapport – 
Jämställdhetsarbete inom Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsens redovisning till jämställd-
hetsombudsmannen; RPS (2001) Jämställdhetsplan för Rikspolisstyrelsen 2001; RPS (2000) 
Polisen jobbar jämt på 2000-talet – Jämställdhetspolitik för Polisen. En skrift för idéskapande 
diskussioner. I förhållande till dokument kring mångfaldsarbete, så har dessa inkluderats i 
materialet eftersom man ifrån polisens sida har valt att sammanföra mångfalds- och jäm-
ställdhetsarbete i de handlingsplaner som rör mångfald och likabehandling: ”Med mångfalds-
arbete menas olika etniska-, religiösa- och kulturella bakgrunder, kön, utbildning, ålder, funk-
tionshinder, sexuell läggning m.m.” (RPS 2007: 1). Vidare beskrivs dessa planer syssla med 
arbete som ryms inom de fyra diskrimineringslagarna, varav jämställdhetslagen är en. Valet 
att arbeta med jämställdhetsfrågor tillsammans med frågor om exempelvis diskriminering av 
minoritetsgrupper motiveras av att ”problematiken och åtgärderna som krävs är likartade” 
(RPS 2007). Dock har inte dokument som uteslutande rör sig om exempelvis ”etnisk mång-
fald” tagits med, utan endast de dokument som också explicit inrymmer jämställdhetsfrågor. 
En ytterligare oklarhet med detta material kan vara att vissa dokument snarare rör det interna 
jämställdhetsarbetet vid RPS, medan andra dokument snarare är att betrakta som riktlinjer för 
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Detta material har alltså sedan kompletterats med artiklar från Rikspolis-
styrelsens tidning Svensk Polis, utgivna mellan år 2000 och 2008. Artiklar 
från tidningen är intressanta eftersom de ger information om vilka frågor 
som är aktuella och hur dessa frågor diskuteras. Tidningen har i tidigare 
vetenskapliga studier av Polisen och RPS beskrivits som ett uttryck för 
Rikspolisstyrelsens röst, inte minst på grund av det faktum att rikspolische-
fen själv återfinns på ledarplatsen (se t.ex. Ivarsson Westerberg 2004: 60). 
Från denna tidning har jag använt de artiklar som nämner ordet jämställdhet 
och där frågor om jämställdhetsarbete eller jämställdhetsåtgärder är ett cent-
ralt tema i artikeln.165 I insamlandet av detta material har jag läst igenom 
samtliga nummer av papperstidningen under perioden och plockat ut de ar-
tiklar som uttalat behandlar frågor om jämställdhet och där ordet jämställd-
het nämns. Detta tidskrävande förfaringssätt valdes framför att använda mig 
av den sökmotor som finns på tidningens hemsida, eftersom denna generera-
de olika träffar vid olika söktillfällen, samtidigt som de artiklar som finns på 
hemsidan var färre och ibland nedkortade i förhållande till papperstidningen. 
Dessutom fick jag genom detta förfaringssätt också en större kontextkänne-
dom och större insikt i vilka diskussioner som generellt existerar inom detta 
fält. Jag kunde därmed konstatera att samma repertoar som jag lyfter fram i 
min nedanstående analys även var starkt förekommande i angränsande dis-
kussioner. Avslutningsvis har även artiklar från Rikspolisstyrelsens hemsida 
ingått i det studerade materialet. Artiklarna har valts ut med hjälp av hemsi-
dans sökmoter och sökordet ”jämställdhet”.  
 

Tolkningsrepertoaren kring jämställdhet som en 
organisatorisk resurs 
Inledningsvis kan man konstatera att det i motsats till de övriga fallen endast 
finns en repertoar i detta fall. Den typ av mångtydighet, dubbelhet och spän-
ningar mellan olika typer av tal om jämställdhet som funnits i de övriga fal-
len (och som genom fokus på tolkningsrepertoarer har lyfts fram snarare än 
tonas ner) ser man inte i Rikspolisstyrelsens tal om jämställdhet. Det tycks i 
mycket större grad finnas en dominerande tolkningsrepertoar som etablerat 
den rådande förståelsen kring jämställdhet, och det finns här både en tydlig 
och enhetlig definition av vad problemet består i, och en tillhörande analys 

                                                                                                                             
vilken typ av jämställdhetsarebetet som anses önskvärt ifrån den centrala förvaltnings- och 
tillsynsmyndigheten (se exempelvis RPS 2000).  
165 Min ambition har varit att samla in samtliga texter där termen jämställdhet nämns. Trots 
detta kan jag självfallet ha missat någon artikel där termen förekommer, men jag har troligtvis 
inte missat någon artikel där frågor om jämställdhet varit centrala eller utgjort ett fram-
trädande tema. 
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kring varför detta är problematiskt.166 Detta leder till att det första ledet i 
uppstruktureringen av materialet (användandet av tolkningsrepertoarer för att 
synliggöra mönster och motsättningar i materialet) inte blir lika framträdan-
de i detta fall, och att Bacchis analytiska begrepp och frågor därmed blir än 
mer framträdande i detta kapitel.  

Generellt sett är den dominerande och etablerade tolkningsrepertoaren i 
detta fall en repertoar som understryker problemet med bristande organisato-
risk effektivitet till följd av ojämställdhet. Den logik som organiserar förstå-
elsen kring problemet med ojämställdheten understryker en rad förluster till 
följd av ojämställdhet och denna logik fungerar som en fond utifrån vilken 
utsagor om dålig effektivitet och försakad kompetens och kunskap kan lan-
seras. Metaforer eller livfulla bilder som är kopplade till denna repertoar 
utgörs exempelvis av föreställningen om jämställdhet som ett framgångsre-
cept, och återkommande ord i repertoaren är ökad produktivitet, goda resul-
tat, välgrundade beslut, effektivitet, lönsamhet, bättre verksamhetsunderlag 
och bättre arbetsmiljöer. Tillsammans bygger dessa upp repertoarens centra-
la föreställningar om jämställdhet som nyckeln till framgångsrika organisa-
toriska förändringar, samt understryker hur en ökad andel kvinnor och en 
ökad jämställdhet kan gynna eller förbättra Polisen som organisation. I linje 
med denna logik är en återkommande uppsättning argument att Polisen för-
lorar på att inte ta in den kompetens som kvinnor kan tillföra organisationen, 
och att Polisen alltså blir starkare och effektivare genom en bättre könsmäs-
sig balans.  

Problemet med ojämställdhet representeras alltså som förlorad slagkraft, 
organisationen blir inte lika effektiv som den skulle kunna vara om man 
hade mer jämställdhet (the concern enligt Bacchis uppdelning 1999: 5). Möj-
ligheten att uppnå dessa eftersträvansvärda vinster ligger enligt repertoaren i 
en jämn representation mellan kvinnor och män, och det är alltså kvinnors 
underrepresentation som är orsaken till att jämställdheten inte realiserats (the 
cause enligt Bacchis uppdelning 1999: 5).  
 

                                                      
166 Hur pass väl sammanhållen eller enhetlig en repertoar är kan eventuellt påverkas av vem 
som kan betraktas som avsändaren. Medan det i strukturen hos de tidigare studerade aktörerna 
funnits en inneboende fragmentering är denna aktör till sin uppbyggnad och karaktär betydligt 
mer enhetlig. PRS är en överordnad myndighet som utifrån ett tydligt top-down perspektiv 
har att förmedla föreskrifter till underliggande nivåer. Detta kräver därmed inte den typ av 
förhandlande som vi kunde se inom de mer demokratiskt uppbyggda organisationerna som de 
tidigare fallen berört. Som Cecilia Åse uppmärksammat mig på, kan den stora enhetligheten 
även ha en förklaring i att man ifrån PRS sida inte behöver brottas med praktiken eller ut-
förandesidan i någon större utsträckning. Förutom i RPS interna jämställdhetsarbete är det de 
underliggande nivåerna som förväntas genomföra de föreslagna åtgärderna och riktlinjerna, 
och detta kan eventuellt erbjuda en större benägenhet för långtgående utfästelser som man 
själv inte behöver hantera.  
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The Cause – Orsaksbeskrivning till problemet med ojämställdhet 
På en rad olika ställen i materialet kan man läsa att Polisen arbetar intensivt 
med jämställdhetsfrågor och att man arbetar med att föra in dessa frågor som 
en naturlig del i verksamheten (se exempelvis RPS 2008: 3). Trots dessa 
ambitioner om att ständigt vara medvetna om dessa frågor, tycks det samti-
digt som att dessa frågor har en tämligen begränsad betydelse inom polisen. 
Det som orsakar och utgör en ojämställd arbetsplats inskränkas t.ex. till 
aspekter av direkt uteslutning eller diskriminering av kvinnor. I enlighet med 
en sådan förståelse av ojämställdhet, preciseras jämställdhetsarbetets mål om 
kvinnors och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter (RPS 2008: 
2), till att handla om att ingen diskriminering ska förekomma och (kanske 
framför allt) att det ska finnas en jämn könsmässig representation inom poli-
sen.  

Ett belysande exempel på att problemet med ojämställdhet knyts hårt till 
icke-diskriminering och representation framträder när man tittar på de två 
strategier som presenteras för att uppnå det övergripande målet om ökad 
jämställdhet och mångfald inom polisen. Förutom att andelen kvinnor i led-
ningskompetens ska öka, ska det finnas kunskaper för att förebygga och 
motverka diskriminering. Detta förstärks även av att det enda mål man sätter 
upp för 2007 är att en jämn könsfördelning eftersträvas vid chefstillsättning-
ar och att andelen kvinnor i ledningskompetensen på varje myndighet ska 
vara minst 15% (RPS 2007: 5).  

Generellt sett uppvisar man alltså en väldigt formell hållning till dessa 
frågor i de texter som rör ojämställdhet, och mångfaldsplanen syftar exem-
pelvis enbart till att uppnå kraven i de fyra diskrimineringslagarna. I linje 
med detta handlar mångfaldsarbetet huvudsakligen om att skapa ”ickedis-
kriminerande arbetsplatser” (RPS 2004a: 3), och på samma sätt trycks det i 
efterföljande plan på att ingen ska utsättas för diskriminering, och att chefer-
na måste ha kunskap om diskrimineringslagstiftningen. I linje med en sådan 
begränsad och diskrimineringsfokuserad tolkning av arbetet med ojämställd-
het, har man även tagit fram material som är utvecklat för att behandla just 
frågor om exempelvis kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. 
(jmf också Svensk Polis ”Nu är det dags att lyssna på männen” 5/2000: 13)  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns ett tydligt fokus på 
en öppen eller direkt form av diskriminering. Problemet med ojämställdhet 
tycks begränsas till dessa manifesta aspekter, och det finns i diskussionerna 
kring diskriminering och trakasserier få kopplingar till diskussioner om mer 
djupliggande problem, eller hur dessa manifesta aspekter kan vara kopplade 
till mer strukturella faktorer inom polisen. Diskriminering och sexuella tra-
kasserier är i enlighet med personalchef på RPS snarast en typ av trivselfråga 
och något som uppkommer om vi inte ”uppträder hyfsat” mot varandra: ”Om 
vi ser varandra som människor, uppträder hyfsat mot alla och behandlar alla 
lika så är det här inget problem” (Svensk Polis ”Minskning av sextrakasseri-
er” 5/2001: 4). Genom att denna fråga knyts samman med uppträdande, hyfs 
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och vikten av att behandla sina (könsneutrala) medmänniskor på ett 
”schysst” sätt, representeras diskriminering och sexuella trakasserier som ett 
exempel på dåligt uppförande hos vissa anställda och därmed aktualiseras 
inte heller någon kritik eller reformering av den egna organisationen. 

När det i övrigt gäller framställningar och representationer av jämställdhet 
så handlar dessa i hög grad om behovet av en jämn representation mellan 
könen och problemet med kvinnors underrepresentation. Avsnittet med un-
derrubriken ”jämställdhet” i polisens årsredovisning från 2006 handlar ex-
empelvis uteslutande om andelen kvinnliga poliser och andelen kvinnliga 
chefer (RPS ”Polisens årsredovisning 2006” 2006: 79f.), och jämställdhet 
likställs därigenom i stort sett med kvinnorepresentation. Därmed binds jäm-
ställdhetsfrågor entydigt samman med frågor om jämn representation och 
strävan efter denna blir det enda konkreta verktyg som aktualiseras i jäm-
ställdhetsarbetet:   
 

Myndigheterna ska med utgångspunkt från den nationella 
handlingsplanen för mångfald och likabehandling skapa 
lokala handlingsplaner som tydligt medverkar till att frå-
gor om jämställdhet och mångfald får genomslag i all 
verksamhet. Det kan gälla allt från att eftersträva en jämn 
könsfördelning vid sammansättning av arbets- och pro-
jektgrupper till att mångfaldsperspektivet ska genomsyra 
all dokumentation (RPS 2008: 2).  
 

Trots den ambitiösa föresatsen att jämställdhet ska finnas i all verksamhet 
blir det enda konkreta lösningen ofta som i citatet ovan: jämn könsfördelning 
eller en ökning av andelen kvinnor inom organisationen.167 Denna priorite-
ring av frågor om representation, ser vi även exempel på från en rad andra 
håll. Under rubriken ”Övergripande inriktning av jämställdhetsarbetet” kan 
man exempelvis läsa att det ska finnas kvinnor och män på samtliga nivåer 
och funktioner, att kvinnor och män ska tillmätas lika värde och att antalet 
kvinnliga chefer och ledare på alla nivåer ska öka (RPS 2002: 2). Jämställd-
hetsarbetets grundläggande inriktning och mål reduceras alltså till att handla 
om att kvinnor och män ska tillmätas lika värde, och att fler kvinnor ska 
beredas plats inom Polisens organisation. 

Fokuseringen på jämn könsmässig balans märks också genom att många 
förslag är fokuserade på att öka antagningen och rekryteringen av kvinnor. 
Både när det gäller polisutbildningen och tjänster inom polisen understryks 
att man gärna ser kvinnliga sökande (exempelvis i RPS 2006: 2; RPS 2008: 
3). Vidare har just rekrytering och en förändrad rekryteringsprocess utsetts 
till ett av fyra prioriterade insatsområden för att lyckas med jämställdhets- 
och mångfaldsarbetet. I arbetet med en förändrad rekrytering ingår att ande-
len kvinnor som söker till polisutbildningen ska öka, fler kvinnor ska börja 

                                                      
167 Se Törnqvist 2006: 108 för diskussion om kopplingen mellan fokus på en jämn könsmäs-
sig representation och en bredare samförståndsdiskurs. 
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chefsutbildningar, rekryteringsunderlag och krav vid anställningar ska vara 
transparenta och inte direkt eller indirekt diskriminerande (RPS 2008: 4).168  

Tecken på att frågor om jämställdhet och mångfald jämställs med repre-
sentation ser vi också i tidningsartiklarna. I en artikel intervjuas polisens 
mångfaldsutredare och på frågan om hur månfaldsarbetet ser ut och fram-
skrider svarar polisens utredare att:  
 

Det går långsamt. Rikspolisstyrelsens personalbyrå har 
arbetat med mångfaldsfrågan sedan början av 90-talet. 
Fortfarande är mindre än 20 procent av Sveriges poliser 
kvinnor (Svensk Polis ”Rekryteringen bromsar mångfal-
den” 6/2004: 10).  

 
Det blir här tydligt att jämställdhet i stort sett likställs med kvinnorepresenta-
tion: ju högre procent kvinnor, desto längre anses jämställdhetsarbetet ha 
kommit. I förhållande till rekryteringen av chefer blir detta fokus på kvinno-
representation ännu tydligare. Bl.a. synliggörs detta genom att det första av 
de fem nationella målen enligt Polisens planeringsförutsättningar 2008-2010 
är att jämn könsfördelning ska eftersträvas vid chefstillsättning (RPS 2008: 
3, jmf även Svensk Polis ”Andelen kvinnliga polischefer ska öka” 8/2007: 
13). Samma ansats framkommer på en rad olika ställen: ”Antalet kvinnliga 
chefer och ledare på alla nivåer liksom antalet kvinnliga specialister skall 
öka” (RPS 2000: 2), och i linje med denna föresats initierades i januari 2008 
också ett projekt för att få fram fler kvinnliga ledare. Andelen kvinnliga le-
dare och chefer ses alltså som en viktig indikator på jämställdhetens nivå, 
och man tycks kunna mäta jämställdheten efter andelen kvinnor i allmänhet 
och kvinnliga chefer i synnerhet: 
 

Men trots strävan efter jämställdhet har vi en lång väg 
kvar till målet. I en europeisk jämförelse ligger inte Sve-
rige i täten när det gäller jämn könsfördelning på chefs-
positionerna, men vi ligger inte heller sist” (Svensk Polis 
”Rätt kvinna på rätt plats” 8/2004: 17). 

 
Denna logik återfinns också i nästa citat. Jämställdheten anses här ha ökat 
markant eftersom andelen kvinnor i ledande positioner ökat: 
 

Jämställdheten inom polisen är visserligen fortfarande 
otillfredställande men har ändå ökat markant. I den led-
ningsgrupp som när jag kom bestod av bara män finns nu 
sex kvinnor. När jag slutar kommer fem av 21 länspolis-
mästare att vara kvinnor mot två av 24 när jag började. 

                                                      
168 De övriga prioriterade områdena utgörs av att kunskap kring mångfald och jämställdhet 
ska spridas bland polisens anställda, förbättrade arbetsförhållanden i termer av exempelvis 
individuell lönesättning, information om planer för förebyggande arbete mot diskriminering 
och avslutningsvis förbättrad tillgänglighet och service för samtliga anställda (RPS 2008: 4). 
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Och av de poliselever vi antar varje år brukar uppemot 40 
procent vara kvinnor. (Ledare av rikspolischefen i Svensk 
polis ”Tack och adjö”10/2004: 2).  

 
Jämställdhetsfrågor problematiseras i dessa framställningar uteslutande i 
förhållande till aspekter av representation (se även RPS 2004b: 4; Svensk 
Polis ”Han är mentor i jämställdhet” 5/2007: 24; Svensk Polis ”Hjälparbete 
riktas mot kvinnor” 8/2006: 18). Det tydliga fokuset på en eftersträvansvärd 
ökning av andelen kvinnliga ledare, åtföljs dock inte av några diskussioner 
kring utformningen av den ledarroll som alltfler kvinnor förväntas söka sig 
till. Några diskussioner om eventuella reformeringar av den traditionella 
ledarrollen återfinns alltså inte, och de kvinnor som söker sig till dessa tjän-
ster förväntas snarast anpassa sig till den existerande utformningen (jmf 
Mark 2000: 5).  

Statsvetaren Maud Eduards diskuterar denna typ av problematik genom 
att hänvisa till Zillah Eisensteins påpekande om att inkludering och exklu-
dering inte kan ses som ett enkelt motsatspar (Eisenstein 2007: 94 i Eduards 
2011: 273). Genom denna referens understryker Eduards hur exkluderande 
praktiker kan samexistera med en formell inkludering, och hur inbjudan till 
tidigare utestängda grupper kan vara begränsade eller villkorade. Liknande 
anmärkningar har även gjorts av den politiska teoretikern Judith Squires 
som understrukit att fokus på inkludering alltför ofta leder till assimilering i 
bemärkelsen att kvinnor inlemmas till existerande (manligt dominerade) 
institutioner, vilka lämnas oförändrade trots kvinnors intåg (Squires 2007: 
9). 

En ytterligare invändning mot jämställdhetsreformer som tydligt tar av-
stamp i numerär jämställdhet, är att de riskerar att låsa fast eller avgränsa 
reformarbetet till att handla om specifika saker, företrädelsevis manifesta 
och formella aspekter (se Rönnblom 2002: 251 för diskussion kring det pro-
blematiska i att göra jämställdhet till en fråga om antal). En alltför entydig 
betoning på jämn könsfördelning kan därmed leda till att denna tenderar att 
bli ett mål i sig, snarare än ett medel för att nå andra och mer övergripande 
värden (se även Törnqvist 2006: 236 för liknande resonemang). Om jäm-
ställdhetsarbete reduceras till att handla om att uppnå en specifik kvot eller 
siffra, tenderar frågan att avpolitiseras varpå behovet av att utjämna makt-
skillnader underordnas sökandet efter numerisk jämvikt (se exempelvis 
Rönnblom 2009 för diskussioner om avpolitisering inom jämställdhetsarbe-
te). Även om kvinnors närvaro i en tidigare enkönad miljö är viktig, samt att 
det kan finnas ett stort symbolvärde i att kvinnor finns på ledande befatt-
ningar i ett traditionellt sett manligt dominerat yrke, kan fokus på representa-
tion således få oss att glömma vilken grundläggande problematik som en 
ojämn könsfördelning är kopplad till. Istället för att betrakta kvinnorepresen-
tation som ett symptom på ett mer djupliggande fenomen blir detta det hu-
vudsakliga fokuset.  
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The Concern – Organisatoriska förbättringar till följd av 
jämställdhetsreformer 
I ovanstående diskussioner har vi sett hur frågor om jämställdhet i hög grad 
kopplas till frågor om jämn representation inom Polisen. Det är den skeva 
representationen som gör att vi har ett ojämställdhetsproblem i dessa fram-
ställningar, och det är detta som ska åtgärdas för att nå en jämställd organisa-
tion. Varför är då detta med jämställdhet och jämn representation så viktigt, 
eller varför är det å andra sidan bekymmersamt att det inte är jämställt och 
att det inte finns en jämn representation? Svaren på dessa frågor kan kopplas 
till det som Bacchi kallat ”the concern”, fritt översatt som den angelägenhet 
eller det intresse som tycks ligga till grund för en viss reform (Bacchi 1999: 
5). I detta fall tycks ”the concern” utgöras av oron för organisatorisk ineffek-
tivitet och missad kompetens till följd av en ojämn representation. Den cen-
trala förklaringsmodellen eller bärande orsakskedjan i denna repertoar, pekar 
alltså på hur en jämn representation kan erbjuda jämställdhet, vilket anses 
kunna generera högre organisatorisk effektivitet. Jämställdhet och en jämna-
re representation anses således kunna gynna och förbättra organisationen, 
och det är främst därför som man bör fokusera dessa frågor (jmf Eduards 
2011: 269; Rönnblom 2002: 253). En central beskrivning eller gestaltning av 
jämställdhet i denna repertoar är därmed betoningen på jämställdhet som en 
organisatorisk resurs. Denna sammankoppling av jämställdhet, effektivitet 
och ökad kompetens framträder inte minst i metaforen om jämställdhet som 
ett ”framgångsrecept”: 
 

Mångfald med jämställdhet och ett stort samhälleligt en-
gagemang är ett måste och ett framgångsrecept för mor-
gondagens organisationer, myndigheter och företag 
(Svensk polis ”Jämställdhet – vad är det för djävla skit?” 
5/2006: 23).  
 

Denna huvudsakliga fokusering på hur jämställdhetsarbetet gagnar organisa-
tionen framkommer flitigt i alla delar av materialet. Exempelvis understryker 
man redan i den första meningen i Polisens nationella policy för mångfald 
och likabehandling, att fokus på mångfald och jämställdhet ska bidra till en 
mer representativ, effektiv och attraktiv arbetsplats (RPS 2008: 1). I linje 
med detta grundläggande fokus på hur organisationen kan bli bättre och mer 
effektiv till följd av en ökad jämställdhet, understryker man också att jäm-
ställdhet inte ska ses som en kvinnofråga utan som en verksamhetsfråga 
(Svensk Polis ”Blandat är bäst” 9/2007: 4).  

Utifrån samma logik beskriver man i projektet mångfald.nu explicit 
mångfaldsarbetet som något som utvecklar och berikar den egna verksamhe-
ten (projektbeskrivning mångfald.nu), och i en av Rikspolischefens ledare 
kan man läsa att jämställdhetsarbete och ett fokus på ökad bredd och mer 
”blandade sammansättningar” är något som bör prioriteras om man vill ut-
veckla organisationen och ”sätter verksamheten främst” (Svensk Polis ”Poli-
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sen och jämställdheten” 3/2002: 2). Mångfald och ökad jämställdhet ses 
sammanfattningsvis som något som ska förbättra Polisen och: ”ge Polisen 
bättre förutsättningar att lösa sina arbetsuppgifter”(RPS 2008: 1; jmf Edu-
ards 2011: 272 för liknande skrivningar i försvarsmaktens jämställdhetsplan 
2009-2011).  

Därmed konstrueras en orsakskedja där jämställdhetsarbetet medför orga-
nisatoriska vinster eftersom jämställdhetsarbetet innebär att organisationen 
kan tillgodogöra sig mer, och bredare, kompetens. De organisatoriska vins-
terna kan exempelvis bestå i att underlagen för beslut blir mer allsidigt be-
lysta i en jämställd (d.v.s. en representationsmässigt balanserad) organisa-
tion, och att besluten därför blir bättre. På samma sätt beskriver man i sin 
mångfaldsplan att individers olika erfarenheter och kunskaper gör att verk-
samheten blir bredare belyst samtidigt som nya idéer utvecklas och stimule-
ras:169  
 

Genom att individers olika kunskaper och erfarenheter 
tas tillvara blir verksamheten bredare belyst samtidigt 
som idéutveckling och nytänkande stimuleras. Mångfald 
ska ge Polisen bättre förutsättningar att lösa sina arbets-
uppgifter. Olikheter i samspel ska vara en tillgång för Po-
lisen (RPS 2008: 1). 

 
Jämn representation är här alltså att föredra eftersom det för verksamheten är 
positivt med ”en blandning av människor” (se Martinsson 2006: 7 för lik-
nande resonemang). Delaktigheten av olika sorters människor anses tillföra 
organisationen olika kompetenser, vilket sammantaget gör organisationen 
bättre rustad att hantera sina arbetsuppgifter. Exempelvis anses kvinnor och 
män kunna bidra med olika erfarenheter, kunskaper och infallsvinklar, vilket 
stärker organisationen: 
 

                                                      
169 Dessa diskussioner om berikande skillnader, och om hur organisationen stärks och effekti-
viseras är väldigt utbredda och förekommer även i förhållande till mer allmänna frågor. Det är 
alltså inte bara i förhållande till jämställdhet som man talar på detta sätt, utan detta tycks vara 
en repertoar som har tydligt genomslag när det gäller syn på olikheter generellt: ”polisorgani-
sationen som helhet blir vassare om den innehåller människor med olika bakgrund, både vad 
gäller yrkeserfarenhet, utbildning, ålder, kön, etnicitet och så vidare” (Svensk Polis ”Vi blir 
vassare med blandad bakgrund” 10/2006: 3). I denna artikel nämns inte termen jämställdhet, 
men det visar på samma logik som tidigare framkommit i förhållande till organisationens tal 
om jämställd. Samma sak i en annan artikel: ”Jag är övertygad om att vi skulle få en bättre 
samlad kompetens om vi sökte få en poliskår som innehåller olika personer med olika bak-
grunder, begåvningar och intressen. Den samlade mixen skulle kunna vara en styrka för oss. 
Det kräver ett nytt tänkande om rekryteringen” (Svensk Polis ”Tänk nytt om rekryteringen” 
8/2006: 25). På samma sätt anses man kunna få ”nya infallsvinklar på arbetet” om man skulle 
kunna rekrytera kvinnor till Stockholmspolisens piketstyrka (Svensk Polis  ”Kvinnor praktise-
rar på piketen” 5/2007: 3). 
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Polisens verksamhet blir bättre, om alla anställda får an-
vända alla sina kunskaper, erfarenheter och talanger. 
Dessutom; Alla verksamheter berikas när de rymmer 
skilda kompetenser och växlande referensramar (Rikspo-
lischefens ledare i Svensk Polis  ”Polisen och jämställd-
heten” 3/2002: 2; jmf. Svensk Polis ”Blandat är bäst” 
9/2007: 4). 

 
Sammanfattningsvis finns det i dessa diskussioner en återkommande upp-
sättning argument och beskrivningar av hur olika erfarenheter och kompe-
tenser leder till en allsidig belysning där olika perspektiv kan komma fram. I 
dessa utsagor kring jämställdhetsarbetets organisatoriska vinster, kan man 
också se hur det som benämnts ”the cause” och ”the concern” binds ihop i 
denna repertoar. Genom att understryka den kompetens som man kan tillgo-
dogöra sig genom att uppnå jämn könsfördelning, blir tal om bristande re-
presentation en slags underliggande logik eller förutsättning för den ökade 
kompetensen eller effektiviteten. Roten till ojämställdheten är en bristande 
könsmässigt representation, vilket leder till effektivitetsproblem. Utifrån en 
sådan förståelse blir lösningen att ta in fler kvinnor, eftersom man då kan 
tillgodogöra sig ett bredare spektra erfarenheter vilket kan generera en rad 
förbättringar.170 Därmed blir det viktigt att fokusera på rekryteringsförfaran-
den inom polisen. En förändrad rekrytering kan leda till fler kvinnor, vilket 
anses leder till mer kunskap och nya erfarenheter, vilket i sin tur kan utveck-
la Polisens verksamhet och leda till bättre kommunikation och service för 
medborgarna (PRS 2008: 3). Om man kan råda bot på den könsmässiga 
snedrekryteringen så kommer en högre effektivitet och en bättre ”personal-
ekonomi” att uppnås: 
 

Kvinnor och män har lika värde. Att stödja sig på båda 
könens erfarenheter leder till en högre effektivitet samt 
en större öppenhet för olika lösningar i arbetet. På så vis 
främjas en god personalekonomi (RPS 2002: 2). 

 
Detta tal om hur kvinnor kan främja god personalekonomi och på andra sätt 
tillföra eller bidra med något, framkommer också tydligt i diskussioner om 
kvinnliga chefer. Genom att ta in fler kvinnliga chefer kan man skapa en 
bättre organisation och en bättre verksamhet: ”[V]i tror på att ha både kvin-

                                                      
170 En intressant historisk koppling till detta fokus på inkludering av kvinnor utifrån organisa-
toriska krav, är att kvinnor började inkluderas i polisen då det rådde arbetskraftsbrist inom 
polisen under 1950-talet (Dahlgren 2007: 136). När man öppnade upp för kvinnors inträde till 
Polisen var det helt enkelt för att man var tvungen, inte för att man ansåg det diskriminerande 
att hålla dem utanför. Detta kan relateras till hur man nu efterfrågar kvinnor eftersom de anses 
tillföra organisationen specifika kompetenser. I inget av fallen är det rättighetsaspekter eller 
makthänsyn som tycks vara det tyngst vägande skälet. 
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nor och män i ledande positioner. Besluten blir bättre och då blir verksamhe-
ten bättre” (RPS ”Andelen kvinnliga polischefer ska öka” 2007-09-13).171  

Samma tankegångar framkommer också när man diskuterar den intern-
kurs som Polisen anordnar för att få fler kvinnor över 45 år att söka chefs-
tjänster. Här beskrivs hur ”[E]rfarna kvinnor är en väldigt viktig resurs för 
polisen” och att denna grupp besitter specifika erfarenheter som kan utveckla 
verksamheten (Svensk Polis, ”Kvinnor över 45 lockas till chefstjänster” 
10/2007: 21). Denna grupp ses som en underutnyttjad resurs, och för att till-
godogöra sig mer av denna resurs måste Polisen bli bättre på att skapa karri-
ärvägar för kvinnliga chefer. Denna problematik tas även upp av rikspolis-
chefen, som i en av sina ledare i Svensk Polis tar upp behovet av fler kvinn-
liga chefer: 

 
Varje organisation vinner på att ha en bra balans mellan 
kvinnor och män på alla nivåer. Vår organisation har 
många duktiga kvinnor och dessa måste vi uppmuntra att 
söka chefsposter. Jag vet från mina resor att det bland 
kvinnorna finns många chefsämnen att ta till vara och det 
måste vi bli bättre på (Svensk Polis ”Många glädjeäm-
nen” 1/2007: 1).  

 
Utifrån denna argumentation ska kvinnor i högre utsträckning bli chefer 
eftersom man i dagsläget slösar med kvinnors outnyttjade kompetenser. Ett 
underliggande antagande i denna argumentation är således att kvinnor ska 
uppmuntras att bli chefer för att organisationen i stort kan vinna på det, och 
att ett fortsatt negligerande av dessa potentiella kvinnliga chefer försämrar 
organisationen. Däremot tycks ingen uppmärksamhet riktas mot det faktum 
att misslyckandena med att ”ta tillvara på chefsämnen” också inneburit en 
exkludering och diskriminering av en lång rad kvinnor. Att dessa kvinnor 
hittills uteslutits problematiseras inte. Snarare än att blicka inåt mot den egna 
organisationen, förläggs fokus på kvinnorna i fråga och hur man ska kunna 
förmå dessa att söka chefsposter.  
 

Nytta istället för rättvisa 
Att jämställdhet är viktigt eftersom det kan ”berika verksamheten” eller 
gynna ”en god personalekonomi” har framträtt tydligt i diskussionerna ovan. 
Betoningen på dessa effektivitetsaspekter är vidare så framträdande att de 
tenderar att överskugga andra aspekter av frågor om ojämställdhet. När man 
läser om syftet bakom mångfaldsarbetet, framgår det t.ex. att syftet med 
detta arbete är att ta vara på kompetens:  
 

                                                      
171 Artikeln fanns på polisens hemsida (www.polisen.se) under 2007. 



 193 

Att arbeta för mångfald handlar om att ta till vara kompe-
tens hos individer och att träna sig att se varje människa 
som den unika individ hon är. … Fokus i arbetet med in-
tegration och mångfald skall ligga på att ta vara på 
kompetens (RPS 2004: 3) (min kursivering).  

 
Att ta till vara kompetens genom mångfaldsarbetet är här inte ansett som 
någon bonus tillföljd av arbetet med att bekämpa orättvisor, utan detta fram-
ställs som det huvudsakliga fokuset i detta reformarbete. Citatet tydliggör 
därmed att det är effektivitetsaspekterna, snarare än exempelvis frågor om 
kvinnors rättigheter, som är det centrala i mångfaldsarbetet.172 När frågor om 
kvinnors rättigheter trots allt nämns är det återigen för att peka på att ett 
uppmärksammande av kvinnors rättigheter leder till effektivitet. Det är fort-
farande inte rättigheterna i sig som står i fokus:  
 

Jämställdheten ska vara både kvantitativ och kvalitativ. 
Alltså en jämn fördelning av personella resurser på alla 
nivåer (kvantitativt) men även ansvar, rättigheter och 
skyldigheter ska vara lika fördelade (kvalitativt). Detta 
leder till att produktiviteten ökar, resultaten blir goda, be-
sluten välgrundade (bland annat därför att de belysts in-
nan ur flera synvinklar), sjukdomsfrånvaron minskar och 
är låg, antalet som slutar är ringa, arbetsmiljön är bra och 
personalen har roligt på sin arbetsplats. 
(Svensk polis ”Jämställdhet – vad är det för djävla skit?” 
5/2006: 23). 

 
Utifrån denna argumentation ska rättigheter alltså vara jämnt fördelade efter-
som det leder till att produktiviteten ökar, inte för att det i annat fall förelig-
ger en grav orättvisa.173 Detta effektivitetsfokus kan kopplas till Florin och 

                                                      
172 Rättighetsaspekter fokuseras däremot tydligt i en artikel av mansforskaren Lars Jalmert, 
som under avdelningen ”min åsikt – gästtyckaren”, diskuterar mäns maktmässiga övertag 
(Svensk Polis, ”Manssamhället är djupt orättvist” 5/2000: 16). På grund av att denna avdel-
ning explicit beskrivs som en utomstående röst, kan de åsikter som framkommer under denna 
rubrik inte ses som representativa för polisen på samma sätt som övriga artiklar. Även i en 
artikel av dåvarande JämO, Claes Borgström, diskuteras frågor om jämställdhet i termer av 
förtryck och maktskillnader (Svensk Polis ”Manliga nätverk inom polisen” 10/2000: 17). 
Under rubriken ”min åsikt – gästtyckaren” finns även en artikel av dåvarande generaldirektö-
ren för integrationsverket, som i en artikel angående s.k. hedersvåld kopplar samman jäm-
ställdhet med kvinnors rättigheter (Svensk Polis ”Ta ställning för mänskliga rättigheter” 
6/2002: 23). Ingen av dessa artiklar behandlar dock frågor om kvinnors rättigheter inom Poli-
sen eller i relation till jämställdhetsarbete inom Polisen, och vidare är de i en klar minoritet 
och kommer alltså samtliga från personer utanför Polisen.   
173 Angående fokus på nyttan av jämställdhet kan man också konstatera att ett explicit mål i 
jämställdhetsplanerna är att chefer tydligt ska kommunicera och betona just nyttan av mång-
fald (exempelvis RPS 2007: 2), däremot finns det inga krav på att cheferna ska diskutera de 
orättvisor som föreligger när det inte är jämställt. 
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Nilssons diskussioner kring den tydliga ”nyttighetslinje” som fanns i argu-
menteringen kring jämställdhetspolitiken vid dess framkomst (Florin & Nils-
son 2000: 76).  Florin och Nilsson pekar på hur jämställdheten diskuterades i 
relation till exempelvis behov av arbetskraft eller moderniseringar av utbild-
ningsväsendet. Att den övergripande svenska jämställdhetsdiskursen tycks 
karakteriserad av detta fokus har även synligjorts av Rönnblom, som pekat 
på hur kvinnor beskrivits som en värdefull resurs i regionalt utvecklingsarbe-
te, och hur jämställdhet framställts som en ”tillgång” och kopplats samman 
med ekonomiska frågor om tillväxt (Rönnblom 2009: 111). 

Den tydliga prioriteringen av nytta och effektivitet tar sig även uttryck i 
en betoning på en rad konkreta ekonomiska vinster som olika jämställdhets-
satsningar kan producera. I diskussioner om den självutvärderingsmodell, 
den s.k. FEED-modellen (Framework for Excellence in Equality and Diver-
sity), som används inom Rikspolisstyrelsens mångfaldsarbete, diskuteras 
exempelvis en rad konkreta potentiella vinster till följd av jämställdhetsarbe-
tet. Det beskrivs bl.a. att modellen: 
 

ser mångfald som en affärsstrategi och att mångfald bl.a. 
ger en förbättrad förmåga att rekrytera, utveckla och be-
hålla kompetens, en högre produktivitet, ledarskapskvali-
tet och en positiv image (RPS 2004b: 4).  

 
Mångfald beskrivs alltså här som en ”affärsstrategi” som har en rad positiva 
egenskaper för organisationens verksamhet. Fokus på hur stora ekonomiska 
besparingar som reformarbetet kan innebära framkommer även i diskussio-
ner om diskriminering och trakasserier. Exempelvis diskuteras frågor om 
sexuella trakasserier utifrån hur mycket organisationen kan spara in genom 
att försöka hantera dessa frågor, och fokus på jämställdhet beskrivs generellt 
som en reform som kan generera ekonomiska vinster. Angående reformarbe-
te mot sexuella trakasserier skriver man: 
 

kampen mot sexuella trakasserier är positiv även ur ef-
fektivitets- och verksamhetssynpunkt. Eftersom 85-90 
procent av kostnaderna inom organisationen är personal-
kostnader så borde omvårdnaden av personalen ligga 
högt (Svensk Polis ”Vi måste sopa rent framför egen 
dörr” 5/2000: 13) 

 
Det finns alltså en tydlig prioritering och fokusering på lönsamhetsaspekter 
och effektivitetsaspekter. Dessa reformer förespråkas eftersom de kan gene-
rera ekonomiska vinster av olika slag och bidra till ekonomiska nyttigheter: 
 

Jämställdhet bidrar starkt till bättre ekonomi, lägre sjuk-
tal, mindre våld, mindre barnadödlighet, mindre korrup-
tion och lägre befolkningstillväxt. Jämställdhet är betyd-
ligt mer effektivt än mycket av det brottsförebyggande 
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arbetet vi ägnar oss åt” (Svensk Polis ”Han är mentor i 
jämställdhet” 5/2007: 24). 

 
Detta fokus på olika typer av ekonomiska aspekter: på lönsamhetsaspekter, 
på mångfaldsarbete som en ”affärsstrategi”, på skapandet av effektivt ledar-
skap med hjälp av ”jämställdhetscoacher”, kan på en mer övergripande nivå 
kopplas till en diskurs där ekonomin står i fokus och där ord som resurs, 
tillgång, lönsamhet och effektivitet är centrala. I linje med den svenska jäm-
ställdhetspolitikens mer allmänna sammanbindning med en ekonomistisk 
diskurs från 1990-talet och framåt (Tollin 2011), tycks jämställdhetspoliti-
kens gränser, definitioner och mål därmed även i detta fall vara uppbundna 
till ekonomiska hänsynstaganden.   

På liknande sätt har Paulina de los Reyes och Lena Martinsson (2005) pe-
kat på hur mångfaldsarbete under 2000-talet i allt större utsträckning sam-
mankopplats med ekonomiska resonemang och strategier. Utgångspunkter 
kring mångfald som en ekonomisk resurs, kan i linje med ett sådant synsätt 
ses som sammanbundna med en marknadsekonomisk diskurs där lönsam-
hetssträvanden och tillväxttänkande är viktiga ingredienser. Inom dessa eko-
nomiska resonemang binder man samman krav på individuella rättigheter 
och rätten att få vara olik men ändå respekterad, med ett övergripande fokus 
på tillväxt och ekonomiska vinster (Martinsson 2006: 176). Utbredningen av 
en ekonomisk diskurs har därmed lett till att andra mål passats in i det över-
gripande fokuset på effektivitet och lönsamhet. Utifrån sådana strävanden 
kan man använda jämställdhet för att åstadkomma ekonomisk effektivitet, 
snarare än att uppnå mer jämlika maktförhållanden mellan könen.  

Det ska avslutningsvis betonas att det naturligtvis inte uteslutande är pro-
blematiskt att understryka att jämställdhetsreformer och mångfaldsarbete kan 
erbjuda andra fördelar än rättvisa, och att de exempelvis kan bidra till en 
ökad effektivitet. Dock måste man vara medveten om att alternativa förståel-
ser, tolkningar och åtgärder riskerar att undanträngas ifall detta fokus tillåts 
vara det överordnade synsättet. I linje med en sådan oro kan man konstatera 
att jämställdhet och jämställdhetsarbete i detta fall handlar om att undanröja 
ineffektivitet snarare än att undanröja orättvisor. Diskussioner om rättighe-
ter, makt och orättvisor försvinner bort ur diskussionen och ojämställdhet 
problematiseras inte i förhållande till dessa fenomen. Fokus på kvinnors 
mindre makt och möjligheter i förhållande till män inom den rådande ojäm-
lika organisationsstrukturen undantrycks, tillförmån för fokus på effektivitet 
och kvinnors specifika kompetenser. I motsats till Skjeies och Teigens påpe-
kande om att jämställdhet ska vara en rättighet för medborgarna och en plikt 
för staten att uppfylla, tycks jämställdhet här snarare ses som en potentiell 
organisatorisk vinst. Kvinnor välkomnas för att de kan erbjuda något, inte 
för att ”jämställdheten är grundbulten i en demokratisk och rättvis samhälls-
ordning” (Skjeie & Teigen i Florin 2004: 6). Den erbjudna sensmoralen är 
att vi ska ta in fler röster för att vi vinner på det, inte för att det är orättvist att 
undantrycka dessa röster. Jämställdhetsbegreppet laddas därmed generellt 
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sett med ett instrumentellt innehåll (snarare än ett demokratiskt eller makt-
ojämlikhetsbekämpande innehåll) i dessa framställningar (jmf Squires 2007: 
2f.).  
 

Kvinnor som resurser och fördelar med könsbundna olikheter 
Som konstaterats tidigare i kapitlet, framställs en högre andel kvinnor som 
en potentiell resurs som kan förbättra och stärka organisationen. Denna logik 
utgår vidare ifrån att den efterfrågade förbättringen framkommer tillföljd av 
kvinnors könsspecifika kompetenser (jmf Åse 2000: 71, 87). I en skrift utgi-
ven av samverkansprojektet Genderforce174 ges konkreta exempel på hur 
denna kompetenshöjning till följd av kvinnors medverkan kan se ut. I dis-
kussioner om betydelsen av kvinnliga poliser vid internationella updrag, 
understryks t.ex. förmågan att nå ut till den kvinnliga delen av befolkningen 
samt möjligheten till förbättrad kontakt med civilbefolkningen (Genderforce 
2007: 14f.).175 På liknande sätt kan man i motivering till varför man bör re-
krytera kvinnor till den nationella insatsstyrkan läsa att kvinnor anses kunna 
”tillföra ett annat tänkande” i planeringen av specifika insatser (Svensk Polis 
”Nationella insatsstyrkan söker kvinnor” 1/2004: 9).  

När kvinnor nu uppmanas träda in i de tidigare så slutna polisrummen är 
det därmed i stor utsträckning för att tillföra något, eller för att komplettera 
organisationen. Genom att kvinnor finns med får man ifrån polisens sida 
t.ex. tillgång till en annan typ av kompetenser och referensramar vilket gag-
nar polisen (Svensk Polis ”Polisen och jämställdheten” 3/2002: 2). Utifrån 
fokus på möjliga fördelar till följd av kvinnors inkludering, tenderar man 
dock att villkora denna inkludering till de föreställda vinsterna. Detta betyder 
i förlängningen att om dessa vinster skulle säkerställas utan kvinnors delta-
gande, så skulle kvinnors inkludering inte längre vara lika eftersträvansvärd. 
I linje med ett sådant resonemang kan man fråga sig vad som händer om det 
t.ex. skulle visa sig att kvinnliga chefer inte längre kan anses tillföra vissa 
kvalitéer, eller att kvinnliga poliser inte kan anses erbjuda en mer komplett 
bild av utredningar? 

Förutom ovanstående betoning av hur kvinnor kan tillföra (köns)specifika 
kompetenser och referensramar, kan kvinnor även bidra till att råda bot på 
olika typer av problem. Exempelvis kan kvinnor undanröja problem som 
uppkommit till följd av att polisen på vissa platser och inom vissa avdel-
ningar fortfarande kan karakteriseras som en enkönad miljö. Som ett resultat 
av kvinnors delaktighet kan exempelvis (en negativ eller överdriven) grab-
bighet tunnas ut, och klimatet inom organisationen kan bli mer ”seriöst och 

                                                      
174 Genderforce är ett samverkansprojekt där Försvarsmakten, Räddningsverket, Polisen, 
Lottorna och Kvinna till Kvinna deltar. 
175 Både Åse (2000) och Dahlgren (2007) har pekat på hur kvinnliga poliser även tidigare har 
ansetts nödvändiga för att utföra specifika uppgifter.  
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mjukare, med mindre överdriven våldsamhet” (Svensk Polis ”Pojkars sätt att 
kramas” 7/2000: 13).176 Den australiensiska forskaren Joan Eveline har pekat 
på liknande erfarenheter ifrån jämställdhetsarbete inom den australiensiska 
gruvnäringen. Det studerade reformarbetet syftade där till att undanröja pro-
blem inom dessa miljöer snarare än att hantera kvinnor situation inom dessa 
arbeten. Kvinnors närvaro behövdes således för att ”civilisera” männen, så 
att de exempelvis skulle slåss mindre och tänka mer på säkerhetsfrågor (Eve-
line & Booth 2002: 564). Kvinnorna blev därmed ”städgummor” som för-
väntades undanröja en rad problem, och på samma sätt som i exemplen ovan 
används kvinnor därmed snarast för att understödja den rådande maskulina 
ordningen.177 
 

Essentialistiska föreställningar  
Förutom den redan diskuterade avsaknaden av maktperspektiv, framstår de 
resursorienterade argumenten om vad kvinnor kan tillföra organisationen 
som präglade av essentialistiska antaganden. I beskrivningar ovan om varför 
det är viktigt att få in fler kvinnor, betonar man att kvinnor och män kan 
bidra med olika kunskaper och erfarenheter.178  I dessa diskussioner om vad 
kvinnor kan tillföra tycks man därmed utgå ifrån att könen besitter väsens-
skilda skillnader, och att dessa skillnader kan göra organisationen bättre om 
de ”värderas lika och tas tillvara i alla typer av sammansättningar av perso-
nal” (RPS 2002: 3; se även RPS 2000: 3). Anledningen till att verksamheten 
kan bli bättre på grund av dessa könsberoende olikheter, är att kvinnor tar 
med sig ett specifikt perspektiv eller ”tänk” in i organisationen, ett perspek-
tiv som män inte anses besitta. Utifrån ett sådant perspektiv ska man därmed 
inte försöka överbrygga dessa olikheter, utan använda dem på rätt sätt och se 
till att de kan berika organisationen: 

                                                      
176 Samma typ av diskussioner om vad kvinnor kan tillföra har även uppmärksammats i an-
slutning till föregående fall. När kvinnors underrepresentation inom LO uppmärksammades 
på 1990-talet, beskrev man även liknande typer av fördelar med att involvera kvinnor. Mahon 
har belyst hur kvinnor inom rekryteringsarbetet beskrivits som mer sammarbetsinriktade: 
”Women are represented as more inclined to the ’dialogial’ leadership style; more inclined to 
team work where expertise is pooled rather than concentrated in the hands of various special-
ists” (Mohan 1996: 569f). 
177 Förutom att dessa utgångspunkter endast erbjuder en typ av villkorat deltagande för kvin-
nor, är det även oklart om kvinnors deltagande verkligen kan sägas erbjuda denna typ av 
önskvärda beteendeförändringar hos män. Eduards (2011) har exempelvis pekat på hur kvin-
nors deltagande inom armén även kan tendera att förstärka det typ av beteende som man 
önskar mildra. Kvinnors deltagande kan utifrån denna logik visserligen utmana vissa normer 
och maktförhållanden, men denna utmaning kan även resultera i ett behov av att ännu tydliga-
re slå vakt om och försvara dessa. 
178 Att olikhet och essentiella antaganden blir centrala kan även sättas i relation till fall 2. 
Historikern Yvonne Hirdman har visat på hur det inom LO blev en renässans för en essentia-
listisk hållning under 80- och 90-talen när mäns överordning utmanades.  
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Kvinnor och män är lika i mycket men olikheter finns 
och dessa kommer att berika oss och våra organisationer 
om vi bara tillåter det (Svensk polis ”Jämställdhet – vad 
är det för djävla skit?” 5/2006: 23). 

 
Genom detta tal om hur könsbundna olikheter kan berika, tycks jämställdhet 
här vara tydligt konnoterad med föreställningar om en typ av berikande olik-
heter. Olikheter som beskrivs som ”positiva och användbara i polisyrket” 
(Svensk Polis ”Honnör för jubilarerna!” 9/2007: 8).179 I framställningen av 
dessa könsbundna olikheter, kan man se att gruppen kvinnor och män disku-
teras i förhållande till varandra och som ståendes i ett slags motsatsförhål-
lande. Olikhet görs alltså relationellt och kontrastivt, och man sätter såväl 
språk, normer, attityder och förhållningssätt i relation till föreställningar om 
ett speciellt kön.  

Samtidigt som man understryker exempelvis ”skillnader mellan manligt 
och kvinnligt språk, (Svensk Polis ”Polisen och jämställdheten” 3/2002: 2) 
och skillnader mellan ”kvinnliga och manliga attityder, normer och förhåll-
ningssätt” (RPS 2002: 2), är man också noga med att påpeka att båda dessa 
”sidor” behövs. I linje med exempelvis Eduards (2002) påpekande om hur 
könen setts som ”gjorda för varandra” i svensk jämställdhetspolitik (Eduards 
2002: 153), anses könen både reducera varandras svagheter och förstärka 
varandras styrkor: 
 

När kvinnor och män kommer samman på lika villkor 
skalar båda könen bort sina sämsta sidor (Svensk Polis 
”Vem i hela världen kan ’man’ lita på?” 3/2001: 27). 

 
All erfarenhet visar att när kvinnor och män kommer till-
sammans på lika villkor visar båda könen upp sina bästa 
sidor. (Svensk polis ”Jämställdhet – vad är det för djävla 
skit?” 5/2006: 23). 

 
Den underliggande förhoppningen tycks vara att jämställdhetsarbetet ska 
förlösa könens inneboende egenskaper och leda till de respektive egenska-
pernas fulländning.180 Tankar om berikande olikheter tycks således vila på 
heteronormativa antaganden där könens olikheter anses skapa en helhet som 

                                                      
179 Sådana könskomplementära resonemang med ett fokus på den specifika kompetens som 
kvinnor kan anses föra med sig, förekom även inom exempelvis SSU:s diskussioner om kvin-
norepresentation (Lindholm 20008: 166). 
180 Samma heteronormativa tendenser kan man exempelvis se i det tidigare refererade citatet:  
”[A]ll erfarenhet visar att då kvinnor och män kommer samman på lika villkor skalar båda 
könen bort sina sämsta sidor” (Svensk Polis ”Vem i hela världen kan ’man’ lita på?” 3/2001: 
27) 
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är större än delarna. När könen kommer samman uppstår harmoni och en 
”naturlig enhet”.181  

Utifrån de potentiella effekterna av sammansmältningen av de könsspeci-
fika egenskaperna, är man också noga med att understryka risker med stör-
ningar av de rådande könskategorierna. Exempelvis understryks faran i att 
kvinnor lockas till att förlora sin kvinnlighet: 
 

Antalet kvinnliga chefer och ledare på alla nivåer liksom 
antalet kvinnliga specialister skall öka. Det är viktigt att 
kvinnorna kan nå dessa positioner med bibehållen kvinn-
lighet (RPS 2000: 2, se även Svensk Polis ”Kvinnliga po-
liser stödjer varandra i yrkesroll” 5/2000: 14).  

 
Eftersom man konstaterat det värdefulla i de könsspecifika olikheterna, är 
det följaktligen viktigt att dessa består. Upprätthållandet av de rådande mas-
kulinitets- och femininitetskonstruktionerna är centralt, och jämställdhetsar-
betet får inte inkräkta på dessa (se även Andersson 2003: 160). Det tycks 
därmed finnas antaganden om en ”naturlig ordning” för könen som man inte 
vill riskera att rubba genom jämställdhetsarbetet.  

Dessa tankar om hur män och kvinnor besitter könsspecifika egenskaper 
som kompletterar och berikar varandra, kan på en övergripande nivå kopplas 
till det som har beskrivits som ”olikhetens paradigm”. De los Reyes och 
Martinsson (2005) har visat på hur såväl offentlig retorik som politiska stra-
tegier är färgade av en rad nya uppfattningar om människors olikheter. En 
positiv förståelse av olikhet har börjat framträda, och olikhet ses i ökad ut-
sträckning som en eftersträvansvärd tillgång i samhället (De los Reyes & 
Martinsson 2005: 9).182 Dessa utgångspunkter kan man också se tecken på i 
existerande jämställdhetsdiskurser, och fokuseringen på inneboende köns-
bunda skillnader kan därmed kopplas till en trend av nyvaknat intresse för 
biologisk särart och inneboende skillnader mellan män och kvinnor (Nord-
berg 2005; Martinsson 1997; Abrahamsson 2000).  

Utifrån detta synsätt bör specifika ”kvinnliga” och ”manliga” sätt att vara 
lyftas fram, och ett återkommande drag i de här resonemangen är behovet av 
ett uppvärderande av kvinnor och de egenskaper som tolkas som ”kvinnli-
ga”. Logiken bygger på att kvinnor utgjort en tidigare förtryckt grupp vars 
speciella förmågor osynliggjorts och därigenom inte kommit samhället eller 

                                                      
181 Heteronormativa undertoner inom svensk jämställdhetspolitik finns det flera exempel på. 
Maria Törnqvist har t.ex. pekat på hur reformen ”varannan damernas” inte minst genom sitt 
namn uttryckte ett ideal om en helhet där män och kvinnor i sitt gemensamma jämställd-
hetsarbete förväntas åstadkomma något mer än summan av sina ansträngningar (Törnqvist 
2006: 111). Se även Rönnblom 2002: 252 för liknande diskussioner. 
182 I linje med denna utveckling har exempelvis begreppet ”kreativa olikheter”  använts inom 
Försvarsmakten som även har utbildat speciella handläggare i dessa frågor (Abrahamsson 
2000: 307). 
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arbetslivet till godo. Genom att kvinnornas kompetens nu blir synlig och 
används hittar man även lösningar på en rad tidigare olösta problem (Mar-
tinsson 1997: 131). Abrahamsson har t.ex. pekat på hur det under 1990-talet 
var populärt att fokusera på kvinnors ”annorlunda” beteende, värderingar, 
språk och speciella kompetenser, samtidigt som man underströk hur denna 
”annorlundahet” kunde vara positiv för organisationer och företag (Abra-
hamsson 2000: 307). Parallellt med tankar på att ta tillvara på tidigare negli-
gerade olikheter, följer alltså även ett uppmuntrande av kvinnor och män att 
våga vara kvinnliga respektive manliga. Jämställdhet handlar utifrån ett så-
dant perspektiv om rätten att vara olik och rätten att få vara ”natur-
lig”(Abrahamsson 2000: 308).  

Att på dessa sätt erkänna att tidigare förtryckta grupper besitter erfarenhe-
ter som tidigare osynliggjorts, samt att försöka öppna upp för fler röster och 
fler identitetskonstruktioner, bör naturligtvis ses som eftersträvansvärt. Sam-
tidigt bör man fråga sig huruvida de grundläggande föreställningarna om 
inneboende olikheter även leder till att skapa och upprätthålla maktrelationer 
och social ojämlikhet (jmf Squires 2007: 9; Rönnblom 2002: 248). Ett fokus 
på positiva utfall av inneboende olikheter riskerar att utesluta eller dölja 
”mer konkreta och politiskt känsliga saker som makt, löner, utbildning, sta-
tus och arbetsmiljö” (Abrahamsson 2000: 308), samtidigt som skillnadsska-
pande produceras och reproduceras i detta tal om olikheter. Även om man 
betonar att kvinnor ”berikar”, så betyder detta också att man tillskriver kvin-
nor vissa egenskaper. Exempelvis bygger tankefiguren om att mötesklimatet 
blir bättre till följd av kvinnors deltagande på att kvinnor förstås som passi-
va, mjuka och förstående. I linje med Törnqvists påpekande är olikhetsbeto-
nande argument om nyttan av kvinnor således alltid tveeggade. Förutom att 
medverka till förändring, kan de även förstärka, återuppliva eller överföra 
diskussionen om jämställdhet till en diskussion om kvinnans natur och i 
denna debatt tillskriva kvinnor specifika egenskaper (Törnqvist 2006: 51).183 

Förutom problemen med de essentialistiska grundantagandena, och pro-
blemen med hur dessa tenderar att producera och reproducera skillnadsska-
pande, så bör man även ifrågasätta hur kvinnors handlingsutrymme påverkas 
när de tillåts delta utifrån dessa könsspecifika erfarenheter eller egenskaper. 
Utifrån att kvinnor efterfrågas på basis av de olikheter som de anses tillföra, 
kan deras handlingsutrymme även bli begränsat och styrt utifrån föreställ-

                                                      
183 Abrahamsson 2000 har även visat på hur denna typ av essentialistiska antaganden också 
kan användas ”åt motsatt håll”, och därmed legitimera varför män och det som ses som man-
liga egenskaper och olikheter behövs eller eftersträvas. I linje därmed har Sundin (1998) pekat 
på hur ledningen för ett företag som nästan bara hade kvinnor på de lägsta hierarkiska nivåer-
na uppfattade företaget som alltför ”kvinnligt” eller ”kärringaktig”, varpå man välkomnade 
fler män. På grund av att männen sågs som bärare av specifika egenskaper, exempelvis entre-
prenörsanda, prioriterades männen vid rekrytering för att på så sätt förändra organisationens 
”kärringaktiga kulturen” (Sundin i Abrahamsson 2000: 123). Se även etnologen Marie Nord-
bergs avhandling (2005) som visar på hur manlig dagis- och sjukvårdspersonal ses som efter-
strävansvärda utifrån liknande resonemang.  
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ningar om dessa olikheter. Kvinnor förväntas handla på ett sätt som ligger i 
linje med dessa föreställningar för att vinna legitimitet, medan mäns hand-
lingsutrymme är betydligt friare och inte styrt av lika tydliga ramar. Kvinnor 
måste exempelvis leda på ett ”kvinnligt sätt”, d.v.s. ödmjukt och försiktigt, 
eftersom det är dessa saker som lyfts fram som eftersträvansvärda utifrån 
talet om berikande olikheter. Det är med andra ord inte vilka olikheter som 
helst som är eftersträvansvärda, utan det är en speciell eller villkorad olikhet 
som kvinnor ska uppvisa. I reformer om en ökad andel kvinnor, är det alltså 
inte en oformad eller icke förutbestämd kvinnlig polis som man söker, utan 
en som kan garantera de förväntade och efterfrågade egenskaperna och ef-
fekterna.  

Sammanfattningsvis knyts de kvinnliga poliserna tydligt till sitt kön, och 
förväntas agera i enlighet med föreställningar kring detta. Samtidigt har tidi-
gare forskning understrukit att de kvinnliga polisernas agerande inte heller 
får bli alltför färgat av kvinnlighet, eftersom det skulle riskera att ifrågasätta 
eller utmana den manligt kodade föreställningen kring polisrollen (jmf Edu-
ards 2011: 270 kring en liknande dubbelhet inom försvarsmakten). Som 
exempelvis Åse påpekat måste de kvinnliga poliserna således balansera mel-
lan att uppvisa och tillföra de eftersträvanda kvinnliga värdena, samtidigt 
som de måste vara ”vanliga” (manligt kodade) poliser för att bli accepterade. 
De kvinnliga poliser har därmed en dubbel roll där de paradoxalt nog både 
förväntas synliggöra och osynliggöra kön (Åse 2000:106; jmf Eduards 2002: 
39; Eduards 1998: 80 för liknande diskussion i förhållande till kvinnliga 
politiker).  
 

Hur representeras problematiken kring ojämställdhet? 
Utifrån Bacchis terminologi kan man i förhållande till detta fall konstatera 
att problemet med ojämställdhet i hög utsträckning representeras som ett 
organisatoriskt problem och ett effektivitetsproblem, vilket uppkommit till 
följd av en diskrimineringsproblematik och en underrepresentation av kvin-
nor. Till följd av kvinnors underrepresentation från vissa delar inom po-
liskåren, samt i viss mån diskriminering eller trakasserier av kvinnor, har det 
uppkommit en situation där organisationen inte kan tillgodogöra sig sin full-
ständiga potential. Ojämställdheten framställs därmed som ett hinder i strä-
van efter att bli en effektivare organisation, och jämställdhetsreformer blir i 
linje med detta en möjlighet att förstärka eller förbättra organisationen i sin 
nuvarande utformning. 

Sammanfattningsvis problematiseras frågor som rör ojämställdhet mellan 
män och kvinnor utifrån de organisatoriska förluster som främst en skev 
könsmässig representation anses innebära. ”Jämställdhet” definieras som 
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frånvaro av diskriminering och jämn könsmässig representation, och om 
detta uppfylls kan organisationens kompetens och effektivitet ökas.184  
 

Vilka antaganden och föreställningar ligger till grund för dessa 
framställningar? 
Utifrån problematiseringens fokus på diskriminering och representation, 
tycks det således vara en tämligen liberal syn på jämställdhet som är rådan-
de: så länge det finns lika många kvinnor som män samt att männen inte 
diskriminerar eller trakasserar kvinnorna så anses det inte föreligga något 
jämställdhetsproblem. Ett underliggande antagande tycks därmed vara att 
man inte behöver problematisera andra aspekter av organisationen och att 
det inte krävs några grundläggande reformer av organisationen för att skapa 
jämställdhet. Bl.a. anses kvinnliga medarbetare tämligen enkelt kunna in-
lemmas i de rådande organisationsstrukturerna. I motsats till den forskning 
som pekat på vikten av djupgående reformarbete inom institutionaliserat 
maskulina miljöer (t.ex. Harwood 2005), tycks man alltså utgå ifrån att det 
endast krävs tämligen modesta reformer i arbete mot ojämställdhet.  

Betoningen på effektivitetsskapande tycks också implicera att det inte 
existerar någon motsättning mellan jämställdhetsarbete och organisatoriska 
reformer, utan att dessa två aspekter snarare förutsätter varandra. Strävan 
efter jämställdhet kan alltså sammanfogas med ett övergripande fokus på 
effektivitet och lönsamhet, och jämställdhetsreformer kan alltså användas för 
att åstadkomma ekonomisk effektivitet (se exempelvis de los Reyes & Mar-
tinsson 2005; Rönnblom 2009; Tollin 2011). Framställningen av ojämställd-
heten som ett effektivitetsproblem implicerar även att jämställdhet inte är 
något som främst syftar till att undanröja de orättvisor som kvinnor möter 
inom organisationen, utan något som organisationen i sig behöver. Denna 
typ av fokus innebär att det som ska förändras utifrån denna problematise-
ring inte främst är frågor om maktbalans, polisrollens maskulina utformning 
eller de kvinnliga polisernas situation, utan organisationens möjlighet att 
tillgodogöra sig organisatoriska förbättringar. Snarare än att fokusera på hur 
man kan göra organisationen mer rättvis, blir fokus här på vilka jämställd-
hetsreformer som kan gynna organisationens utveckling. 

Effektivitetssträvanden underbyggs även av essentialistiska föreställning-
ar kring inneboende skillnader mellan könen. P.g.a. att könen ses som vä-
sensskilda och som bärare av könsspecifika egenskaper kan man enligt detta 
synsätt uppnå eller erhålla olika kvalitéer om man har såväl kvinnor som 
män inom organisationen, och genom att könen kommer samman anses de 

                                                      
184 Dessa slutsatser kring jämställdhetfrågans problematisering inom Polisen, ligger väl i linje 
med hur jämställdhetsfrågan problematiserats inom andra sfärer. Bl.a. har Rönnbloms pekat 
på hur det regionala svenska jämställdhetsarbetet fokuserat på frågor om representation, stöd-
åtgärder för kvinnor och tankar om kvinnor som en outnyttjad resurs (Rönnblom 2009: 113). 
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även kunna fullända varandra (Eduards 2002). De antaganden om köns-
komplementeritet som genomsyrat svensk jämställdhetspolitik tycks därmed 
även existera inom dessa problematiseringar (se t.ex. Lindvert 2002; Törn-
qvist 2006). Utifrån dessa underliggande antaganden kan man således kon-
statera att detta jämstäldhetspolitiska projekt med Squires ord inte kan sägas 
vara: ”transformatory while avoiding the pitfalls of assimilation and essen-
tialism” (Squires 2007: 9). 
 

Vad lämnas oproblematiserat i dessa framställningar och vilka 
alternativa lösningar blir därmed mer perifera? 
Utifrån den begränsade problematiseringen av ojämställdhet som ett effekti-
vitetsproblem, och de underliggande antagandena om en i grunden funktio-
nell organisationen som enbart lider av vissa inslag av diskriminering och 
skev könsbalans, underproblematiseras en rad aspekter i dessa framställning-
ar. Exempelvis utelämnas alla de könade processer, såsom könad kunskap, 
könade relationer och identiteter, som karakteriserar maskulina organisatio-
ner i dessa problematiseringar, och på ett mer generellt plan problematiseras 
inga interna aspekter. Den egna organisationen och dess rådande normer och 
strukturer diskuteras inte, varför exempelvis krocken mellan en maskulint 
präglad organisationsstruktur och kvinnors plats och position inom denna 
struktur, faller utanför den rådande problematiseringen (för diskussion om 
hur en maskulint präglad organisation påverkar organisationens kvinnor, se 
t.ex. Harwood 2005).185 Den typ av manlig norm eller manlig impregnering 
som tidigare forskning pekat på lämnas därmed orörd eller oproblematiserad, 
(Andersson 2003; Dahlgren 2007; Larsson & Edling 2006; Åse 2000) till 
förmån för ett inkorporerande av kvinnor till den form som sedan tidigare 
existerat. Utifrån denna typ av organisatorisk reformering, anpassas de ny-
tillkomna kvinnorna efter den manligt impregnerade utformningen (Mark 
2000: 5), vilket även tenderar att reproducera det traditionella sättet att struk-
turera organisationen, och bevara illusionen av att denna utformning kan ses 
som könsneutral. 

Utifrån dessa underproblematiseringar av mer grundläggande strukturella 
aspekter av organisationens utformning och mönster, utestängs även refor-
mer som syftar till att åtgärda en mer strukturell form av diskriminering eller 
grundläggande könsorättvisor. Den ensidiga betoningen på reformer som 
syftar till att öka det underrepresenterade könets antal, bygger därmed även 
in begränsningar för vilket typ av jämställdhet som kvinnor kan uppnå. In-
riktningen på könsmässig representativitet möjliggör generellt sett en väldigt 

                                                      
185 Möjliga aspekter som skulle kunna lyftas upp i förhållande till denna krock är exempelvis 
diskussioner om en systematisk undervärdering av kvinnor, maskulint styrda definitioner av 
kompetens och ledarskap, kvinnors lägre löner eller kvinnors högre sjukskrivningstal (relativt 
män).   
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kvantitatativt orienterad jämställdhetspolitik (jmf Verloo, Bustelo & Lom-
bardo 2007: 299), något som i sin tur kan kopplas till visioner om jämställd-
het som likhet. Feministiska forskare har pekat på hur en sådan utgångspunkt 
tycks acceptera den grundläggande patriarkala samhällsutformningen och 
generera en jämställdhetspolitik som är villkorad utifrån mäns måttstock 
(Bacchi 1996; Eduards 2002). Det är därmed mäns situation och antal som 
kvinnorna ska nå upp till och passas in i, och kvinnor anses emanciperade 
när de nått mäns situation. Denna förståelse omöjliggör vidare ett ifrågasät-
tande av dessa villkor och denna standard, och istället tillåts denna standard 
bli normskapande och ses som universellt eftersträvansvärd. 

Förutom den begränsade subversiva potentialen hos reformerna om en 
ökad kvinnorepresentation, tycks det även finnas en oklarhet i logiken kring 
dessa. Fokuseringen på en jämn könsrepresentation tycks anta eller utgå 
ifrån att problemet med kvinnors underordning kommer att lösas om kvin-
norna inom Polisen blir lika många som männen. Vad som dock utelämnas 
eller lämnas oproblematiserat i ett sådant antagande är att kvinnors inträde 
inte ändrat grundläggande könskodning och könsordning hittills. Det har 
funnits kvinnor inom polisen sedan 1958, men eftersom de inte har accepte-
rats som fullvärdiga medlemmar och polisverksamhet fortfarande varit knu-
ten till män och manlighet, har kvinnors blotta existens inte rubbat den 
grundläggande könsordningen (Andersson 2003; Åse 2000). De grund-
läggande formerna för polisverksamhet och normer kring polisrollen har 
alltså inte förändrats till följd av kvinnors inträde och deltagande. Enbart 
deltagande tycks alltså inte ha erbjudit dessa kvinnor likvärdigt medlemskap, 
men ändå sätts även fortsättningsvis all tillit till denna typ av reformer.  

Utifrån att vissa saker utesluts eller lämnas underproblematiserat så kan 
även en rad reformer framstå som ovidkommande, perifera eller inaktuella. 
Den tydliga fokuseringen på effektivitet, resurser och nytta kan t.ex. innebä-
ra att det är betydligt mer oklart vad som kommer att ske med reformer som 
inte kan erbjuda den typ av effektivitetsvinster som den rådande problemati-
seringen lyfter fram. Utgångspunkten att mer inkluderande organisations-
former ska införas för att de är lönsamma, kan alltså fungera som en tydlig 
gränssättning, där effektivitetsskapande samt genererandet av olika typer av 
vinster görs till en nödvändig förutsättning för specifika reformer. Att knyta 
jämställdhetsfrågan till ett strikt ekonomiskt förhållningssätt kan därmed 
sägas utesluta reformer som fokuserar på orättvisor, maktojämlikheter och 
behov av omfördelning utan synbara effektivitetsvinster. 
 

Vilken typ av jämställdhetspolitik möjliggörs och vilka 
begränsningar, utestängningar och subjektspositioner upprättas?  
Som konstaterats tidigare struktureras reformarbetets inriktning av underlig-
gande antaganden och utgångspunkter och de underliggande problematise-
ringarna kan därmed även sägas generera konkreta effekter (Bacchi 1999; 
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Bacchi 2009a). Utifrån den grundläggande förståelsen av en specifik fråga, 
upprättas alltså även gränser för vilka reformer som är önskvärda och möjli-
ga. Utifrån framställningarnas fokusering på ekonomi och nytta, kan man 
därmed konstatera att reformer som syftar till att göra organisationen starka-
re, bättre och effektivare aktualiseras medan ett fokus på exempelvis manliga 
normer och förtryckande strukturer inte ställs i förgrunden utifrån dessa re-
presentationer. Utgångspunkten att mer inkluderande organisationsformer 
ska införas för att de är lönsamma, betyder i förlängningen därmed också att 
det är betydligt mer oklart vad som kommer att ske med reformer som inte 
kan erbjuda de efterfrågade effektivitetsvinsterna. Jämställdhetspolitiken kan 
därmed sägas bli villkorad av effektivitetsvinster och uppbunden till premis-
ser om organisatoriska förbättringar. Genom att fokusera på exempelvis de 
förstärkande dragen eller effektiviserande effekterna hos jämställdhetsarbe-
tet, utestängs dessutom aspekter som pekar på problematiska förhållanden 
inom organisationen.  

Angående de subjektspositioner som denna problematisering genererar, 
kan man inledningsvis konstatera att betoningen på behovet av att locka fler 
kvinnor till Polisen kategoriserar kvinnor som det som Bacchi benämnt 
”problem holders/problem solvers” eller som reformens ”target group” 
(Bacchi 1999: 102f). I linje med Foucaults slutsats om hur lagar skapar sina 
subjekt (1976/2002), har Bacchi visat på att reformer har en implicit bild av 
mottagarna av reformen och att reformer därigenom även medverkar till att 
skapa den grupp som de riktar sig mot (Bacchi 1999; Bacchi 2009a). I de 
presenterade lösningarna om ökad kvinnorepresentation finns därigenom en 
implicit bild eller representation av de kvinnor som reformen riktar sig mot. I 
förhållande till denna bild kan man konstatera att fokus på kvinnors underre-
presentation i stor utsträckning förlägger ansvaret för jämställdhetens reali-
serande på kvinnorna själva. Fokuseringen på kvinnors ovilja att söka sig till 
organisationen interpellerar t.ex. kvinnor som problematiska och i behov av 
reformering. Genom betoningen på exempelvis kvinnors dåliga självförtro-
ende, upprätthålls vidare utgångspunkten att man inte behöver ändra utform-
ningen av de olika roller som finns inom Polisen och att man enbart behöver 
förmå kvinnor att söka dessa i deras nuvarande utformning. Härigenom görs 
kvinnor ansvariga för att lösa ojämställdheten, varigenom mäns relation och 
ansvar samtidigt osynliggörs. Snarare än att problematisera varför så få 
kvinnor befinner sig på vissa platser och huruvida detta kan tänkas vara ett 
utslag av mer djupgående problem,186 fokuserar denna politik på hur man kan 
förmå det underrepresenterade könet att söka sig till olika befattningar i dess 
nuvarande maskulina form. 

Frågor om subjektspoistioner kan även diskuteras i förhållande till diskus-
sionerna om könsbundna vinster. Utifrån Foucaults tankar om makt som 

                                                      
186 Se exempelvis Anderssons diskussion om hur kvinnliga poliser fortfarande bedöms hårda-
re än sina manliga kollegor och hur de inte anses vara lika duktiga poliser som sina manliga 
kollegor (Andersson 2003:143). 
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produktiv (1976/2002) kan reformernas utgångspunkt i olikhetsdiskussioner 
tendera att reproducera föreställningar om kvinnor och kvinnlighet. Utifrån 
uppmärksammandet av hur lagar producerar eller skapar de subjekt som de 
är satta att skydda, blir dessa reformers tydliga avstamp i kategorin ”kvinna” 
och de karaktärsdrag eller egenskaper som tillskrivs denna kategori, också en 
produktiv kraft som deltar i skapandet av kategorin ”kvinna” och det inne-
håll som ska fylla kategorin. Genom att peka på vilka typer av kvinnor och 
”kvinnliga egenskaper” som behövs eller efterfrågas, skapar man därigenom 
också dessa typer av kvinnor. Genom utsagor om könens särskilda karak-
tärsdrag och egenskaper, riskerar man alltså att cementera eller låsa fast upp-
fattningar om kvinnors och mäns olikheter, och att på detta sätt tydligt foku-
sera på skillnader mellan män och kvinnor kan i förlängningen leda till att 
åtskillnaden mellan könen vidmakthålls och återskapas. Dessutom tenderar 
det att reproducera bilder av könskategorierna som homogena, och utestänga 
inbördes olikheter inom könskategorierna. Utifrån en poststrukturalistisk 
feministisk teori är detta problematiskt, då en uppdelning i fasta könskatego-
rier och en strikt åtskillnad mellan dessa ses som centrala delar i upprätthål-
landet av den rådande könsordningen (se exempelvis Butler 1990).187  

Fokuseringen på olikheter tycks även låsa fast kvinnor tydligare än män i 
könsstereotypa föreställningar. Tal om olikheter bygger i stor utsträckning 
på att det är just kvinnors specifika eller särskilda könsegenskaper som lyfts 
fram, vilket resulterar i att kvinnor i större utsträckning än män kopplas eller 
knyts till kön (Åse 2000: 108; Wendt Höijer & Åse 1996: 8). Genom att 
männen och ”manliga egenskaper” i stor utsträckning är dolda eller osynlig-
gjorda, förblir män det allmänna eller det vanliga som kvinnor och det 
kvinnliga särskiljs och bryts mot. I talet om olikheter blir kvinnor även fort-
sättningsvis de som tillför något speciellt till det ”vanliga”. Genom att utpe-
kas som det (köns)specifika blir kvinnor mer kön, medan tystnaden om män 
och manlighet leder till mäns fortsatta allmängiltighet (Eduards 2002; Rönn-
blom 2002: 248). Detta påverkar även vilket erkännande kvinnor kan erhålla. 
Att kvinnor är förvisade till ”kvinnligt” agerande förstärker känslan av att de 
fortfarande inte kan allt som män kan, och att de fortfarande är knutna till 
specifikt ”kvinnliga” egenskaper och kompetenser. Dessutom är dessa kom-

                                                      
187 Dessa tankar om hur jämställdhetsreformer som utgår ifrån olikhet även kan bidra till att 
åtskillnaden mellan könen vidmakthålls och återskapas, har av sociologen Maria Törnqvist 
(2006) även diskuterats mer specifikt i förhållande till reformer som betonar kvinnorepresen-
tation. De underliggande essentialistiska antagandena i dessa reformer kan enligt Törnqvist 
relateras till den dubbla innebörden i termen ”kvinnorepresentation”. Utifrån Judith Butlers 
(1990) tankar pekar Törnqvist på att ”kvinnorepresentation” har såväl en operationell funktion 
som syftar till att göra kvinnor synliga och legitima inom det politiska systemet, som en nor-
mativ funktion där sanningar om könet och kvinnan förväntas representeras genom språket 
(Törnqvist 2006: 49). Denna andra funktion kan kopplas till hur kvinnor representeras eller 
framställs genom talet om ”kvinnorepresentation” i dessa texter, och hur kvinnor genom dessa 
representationer tillskrivs en rad egenskaper. 
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petenser, trots olikhetsparadigments allmänna uppvärderande av kvinnor och 
kvinnlighet, oftast underordnade de kompetenser som knyts till män och 
manlighet. Abrahamsson har t.ex. pekat på hur upphöjda egenskaper som 
exempelvis rationalitet även fortsättningsvis kopplas till manlighet, och hur 
denna koppling kan fungera som en typ av kontroll av kvinnor (Abrahams-
son 2000: 309). 
 

Jämställdhetsfrågans politiska arbete i detta fall 
Som tydliggjorts genom analyserna ovan används fokus på jämställdhetsfrå-
gor i detta fall, i likhet med föregående fall, till att undantränga kritik och 
förstärka snarare än utmana organisationen och dess traditionella hållning 
och utgångspunkter. Det politiska arbetet av betoningen på jämställdhetsfrå-
gor tycks alltså på ett övergripande plan handla om ett reproducerande och 
organisationsförstärkande arbete, parallellt med ett osynliggörande av olika 
typer av hinder, dominansförhållanden och utestängningsmekanismer som 
kvinnor inom organisationen upplevt och fortsätter att uppleva. Detta kan 
även begripliggöras i termer av att den rådande problemrepresentationen i 
stor utsträckning samspelar med, snarare än utmanar, den lokala diskursord-
ningen. Eftersom denna diskursordning i sin tur kan sägas vara uppbunden 
till makt- och dominansförhållanden som privilegierat män och manlighet, 
samspelar den rådande problemrepresentationen i förlängningen även med 
dessa.   

Denna typ av avgränsade användning av jämställdhetsarbetet, där jäm-
ställdhet används för att förstärka den egna organisationen samtidigt som 
självkritik och problematisering av maktförhållanden utestängs, har under 
kapitlets gång främst diskuterats i förhållande till jämställdhetsprojektets 
strävan efter jämnare könsfördelning och betoning på kvinnor som resurser. I 
analyserna framkom hur kvinnor skulle rekryteras för att förstärka och re-
producera den rådande organisationens traditionella (maskulinistiska) struk-
tur, och ingenstans problematiserades exempelvis de kvinnor som historiskt 
sett uteslutits, varför kvinnor inte känt sig välkomna inom organisationen, 
eller huruvida de roller inom organisationen som kvinnor nu uppmanas söka 
sig till är maskulint konnoterade. Reformer och projekt som strävar efter 
jämnare könsfördelning strävar förvisso efter att omfördela tjänster och posi-
tioner, men samtidigt tycks målsättningen inte vara att nå en mer generell 
ökad jämlikhet eller ett mer grundläggande ifrågasättande av organisationens 
rådande strukturer. Snarare än att fokusera på en reformering av djupgående 
maktbemängda mönster, visade dessa reformer alltså på en reproducerande 
verkan av en rad historiska utgångspunkter. Dessa organisationsförstärkande 
drag framträder inte minst i argumentationen kring de vinster som kvinnor 
ska bidra med när de nu släpps in och välkomnas till Polisen. Som tydlig-
gjorts tidigare tycks kvinnor inte främst släppas in för att det inneburit en 
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orättvisa att hålla dem utanför, utan för att de kan förstärka och förbättra 
Polisen. Härigenom har tankar om kvinnors rättigheter helt underställts och 
inordnats i en logik om ”good buisness sense” (Bacchi 1992).  

Andra exempel på hur jämställdhetsorienterat tal genererar ett organisa-
tionsförstärkande politiska arbete framkommer i en rad tidningsartiklar. I 
förhållande till dessa artiklar diskuteras jämställdhet som ett positivt värde 
eller som en resurs som organisationen redan besitter och som därmed gör 
att organisationen kan positionera sig som exempelvis ”modern”. Denna 
hållning framkommer inte minst i artiklar kring Polisens jämställdhetsarbete 
i förhållande till andra länder. I dessa artiklar görs svensk polis till någon 
som kan erbjuda jämställdhet till andra länder och organisationer, och till 
någon som kan exportera detta goda svenska värde (jmf Eduards 2011). I en 
artikel om svenska poliser på utlandsmissioner skriver man t.ex. att svenska 
poliser kan ”påverka kollegor från andra länder att lyfta fram jämställdhets-
frågor i det internationella fredsfrämjande och konfliktförebyggande arbetet” 
(Svensk Polis ”Många kvinnor far illa” 8/2006: 19). Förutom att framställa 
jämställdhet som ett nationellt karaktärsdrag, något typiskt svenskt (jmf 
Eduards 2011; Carbin 2010: 34), förstärker detta intrycket att ojämställdhet 
generellt sett inte är något som plågar den svenska polisen. 

Att jämställdhetsfrågor inte är något som måste relateras eller problemati-
seras i förhållande till den svenska polisen understryks ytterligare längre 
fram i samma artikel. Där diskuteras hur svenska poliser på utlandsuppdrag 
ska tränas i att bemöta andra personer som kan tänkas utnyttja kvinnor på 
den plats där man är stationerad:  
 

Det har hänt att FN-personal och personal från andra or-
ganisationer har utnyttjat kvinnor på ett otillbörligt sätt. 
Det visar på en nedvärderande kvinnosyn och att man 
inte förstått sin uppgift. För vissa kan det vara naturligt 
att göra sådana saker med utgångspunkt i kultur och vär-
deringar i det egna hemlandet, säger Sven-Arne Andreas-
son. Han poängterar hur viktigt det är att förbereda 
svenska poliser på hur de kan bemöta sådana syn-
sätt”(Svensk Polis ”Många kvinnor far illa” 8/2006: 19).  

 
Utgångspunkten är alltså att svenska poliser inte skulle kunna göra dessa 
handlingar, man måste inte förbereda eller diskutera frågor om hur den sven-
ska polisen eventuellt skulle kunna utnyttja kvinnor i de länder man besöker, 
däremot måste man förbereda dem på hur de kan bemöta denna typ av syn-
sätt och handlingar från andra. Sammanfattningsvis kan detta ses som ett 
exempel på hur jämställdhet används som en resurs i framställningen av den 
egna organisationen, och hur tal om jämställdhet sammanbinder organisatio-
nen med modernitet och tankar om ”moderna organisationer”. Genom att 
peka på att man arbetar med frågor om jämställdhet kan man bli en del av 
det ”moderna samhället”, och genom att sammanbinda Polisen med jäm-



 209 

ställdhet och jämställdhetsarbete, kan man positionera sig som en ”modern” 
organisation.  

I linje med dessa tankar beskrivs också målet för polisens jämställd-
hetsarbete på 2000-talet som: ”att göra Polisen till en modern arbetsplats där 
det skall finnas kvinnor och män på samtliga nivåer och funktioner” (RPS 
2000: 2) (min kursivering). Jämställdhet blir ett civilisationsprojekt som 
varje modern och upplyst organisation och arbetsgivare bör arbeta med: 
”[D]ärtill kommer att varje anständig arbetsgivare skall verka för ett jäm-
ställt arbetsliv” (Svensk Polis Rikspolischefens ledare ”Polisen och jäm-
ställdheten” 3/2002: 2). Här framträder det tydligt att man knyter jämställd-
het och jämställdhetsarbete till ett moderniseringsprojekt där förnyelsearbete 
och framåtskridande betonas. Genom att själva arbeta med dessa frågor blir 
man ”en modern organisation” som är delaktig i detta framåtsträvande och 
som är ledande i denna viktiga utveckling. Dessa ansatser till att framställa 
sig själv som ”en modern” organisation via sitt jämställdhetsarbete, kan ock-
så relateras till etnologen Lena Martinssons resonemang om hur mångfalds-
arbete idag blivit en resurs i skapandet av den egna självbilden. Martinsson 
har visat på hur mångfaldsarbete blivit ett uttryck för såväl nationer som 
enskilda företag och andra organisationer att signalera att man är med sin tid, 
och att man delar ”moderna” värderingar och strategier (Martinsson 2006: 
174). 

Dessa exempel på producerat politiskt arbete, visar på att jämställdhetsar-
betet lever inom tämligen snäva ramar i detta fall. Jämställdhetsarbete tycks 
vara tydligt strukturerat kring en ambition av att tillföra något, och detta 
arbete tycks bara kunna existera så länge det inte utmanar några frågor om 
grundläggande prioriteringar eller strukturer. Potentiellt sett mer utmanande 
drag undertrycks alltså, och alla referenser till det orättvisa i att upprätthålla 
ett system som bygger på en manlig norm är åsidosatta. Det rådande jäm-
ställdhetsarbetet är därmed uppbundet till, eller reglerat av, problemformule-
ringar som tränger bort eller undviker en rad mer långtgående ifrågasättan-
den. 

Dessa exempel på hur problematiseringen av ojämställdhet omvandlar po-
tentiellt sett hotande och utmanande aspekter till något organisationsförstär-
kande och legitimerande, kan vidare kopplas till ett slags ”fastläggande ge-
nom förändring”. Genom detta uttryck kan man belysa hur den rådande ord-
ningen bevaras genom (officiellt sett subversiva) reformer och tal om för-
ändringar och förbättringar. Detta kan kopplas till Abrahamssons påpekande 
om att det inte finns någon klar distinktion mellan ordning och förändring. 
Reformer och tal om förändring innebär alltså inte på förhand att en etable-
rad ordning utmanas: ”[E]n flod av förändringar kan tvärtom stärka en redan 
etablerad ordning. Den kan fördjupa flodfåran” (Abrahamsson 2000: 19).  
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Vad kan detta fall lära oss angående frågor om 
problemformuleringsprocesser? 
På samma sätt som i de övriga empirikapitlen önskar jag i den avslutande 
delen av detta kapitel diskutera vad fallet i fråga lärt oss om problemformu-
leringsproceser i allmänhet, och möjligheten att empiriskt ringa in dessa i 
synnerhet. I förhållande till det senare kan man konstatera att fokus på tolk-
ningsrepertoarer i detta fall erbjudit oss en möjlighet att studera hur me-
ningsskapande kan sägas ske genom att resurser från olika tillhandahållna 
diskurser sätts samman, samtidigt som den lokala situeringens betydelse har 
understrukits (jmf Edley & Wetherell 2001; Potter & Wetherell 1992). Det 
har också blivit tydligt att man i enlighet med de diskurspsykologiska ut-
gångspunkterna bör tolka en intagen hållning som ett svar i förhållande till 
konkurrerande föreställningar och krav (Potter & Wetherell 1992: 95f.), och 
att detta svar bör ses som format av en rad institutionaliserade diskurser (jmf 
Edley 2001). Diskuterade jämställdhetsreformer kan därmed ses som ett 
hanterande av det omkringliggande samhällets krav på jämställdhetsarbete, 
och den aktuella problemrepresentationen bör förstås som tydligt influerad 
eller påverkad av omkringliggande diskursordningar. 

I förhållande till denna diskursiva bundenhet, kan man peka på att den 
analyserade repertoaren uppvisar gemensamma drag med såväl den lokala 
diskursordningen, som den övergripande diskursordning som omger det 
svenska jämställdhetsprojektet. När det gäller det senare så har t.ex. effekti-
vitetsfokuset tydliga kopplingar till den ”nyttighetslinje” som präglat jäm-
ställdhetspolitiken både idag och historiskt sett (Florin & Nilsson 2000: 76; 
Rönnblom 2009: 111; jmf även Martinson 2006; de los Reyes & Martinsson 
2005; Tollin 2011).  I relation till en omgivande lokal diskursordning, har 
tidigare forskning pekat på hur det historiskt sett funnits ett tydligt fokus 
inom Polisen på vad kvinnor kan erbjuda och vad organisationen kan vinna 
på att ta in kvinnor (Dahlgren 2007; Åse 2000). I linje med dessa utgångs-
punkter har det inom Polisen även funnits en framträdande trend att assimile-
ra kvinnor till en maskulint färgad organisation, och att reproducera snarare 
än utmana sina utgångspunkter genom olika reformer. 

I förhållande till den diskurspsykologiska betoningen på hur det trots des-
sa tydliga diskursiva inskrivningar kan finnas utrymme för förhandling inom 
de diskursiva gränserna (Edley & Wetherell 2001: 441), kan man avslut-
ningsvis även diskutera hur det i detta fall tycks finnas möjligheter att krea-
tivt hantera krav på jämställdhetsarbete. Eftersom det idag har blivit illegi-
timt att öppet uttrycka sig kritiskt mot jämställdhet, tycks specifika proble-
matiseringar av jämställdhetsfrågor bli ett sätt att hantera och förhålla sig till 
de potentiella utmaningar som krav på jämställdhetsarbete utgör för organi-
sationen. När man inte längre öppet kan avvisa krav på reformer, blir det 
utifrån en sådan logik än viktigare att formulera problem och reformer på ett 
sätt som gör att dessa går att sammanfoga med de övriga värden och ställ-
ningstaganden som organisationen vill försvara.  
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Förutom de kunskaper som fokus på tolkningsrepertoarer genererat, har 
även Bacchis analytiska frågor varit till stor nytta i analysen. De analytiska 
frågorna har bidragit till att dekonstruera och kritiskt diskutera den blottlag-
da problemrepresentationen kring ojämställdhet, och precis som i tidigare 
fall har frågorna således visat på möjligheter att synliggöra sådant som an-
nars riskerar att tas för givet. Genom att t.ex. understryka vikten av att analy-
sera underliggande antaganden och tystnader har vi fått en större kunskap 
om den eftersökta ”underliggande rationaliteten” (Hajer & Laws 2006: 261), 
och vi har även erbjudits en möjlighet att kritiskt granska detta förnuft i ter-
mer av makt och dominans. I detta fall framkom detta inte minst genom re-
sultaten om jämställdhetsproblematiseringens koppling till organisationsför-
stärkande drag. Utifrån dessa analyser blev det följaktligen tydligt att speci-
fika problematiseringar av samhälleliga fenomen kan uppnå en rad olika 
saker, och att vi därmed måste ha en öppenhet för att problematiseringar kan 
resultera i utfall som går tvärtemot det vi kanske på förhand föreställt oss. 

Utifrån dessa slutsatser om problemrepresentationers möjligheter att for-
mulera frågor på en mängd olika och kanske oväntade sätt, aktualiseras även 
påpekanden om att det inte tycks finns någon inneboende riktning eller ra-
tionalitet i policykedjan. Enbart det faktum att ett problem ”upptäckts” eller 
blivit föremål för uppmärksamhet, säger väldigt lite om hur detta fenomen 
senare kommer att behandlas. I motsats till teorier som betonar vikten av att 
få upp en fråga på den politiska dagordningen (se exempelvis Kingdon 2003: 
15ff.), visar detta fall på att det inte tycks finnas någon inneboende progres-
sion i policykedjan genom att ”problem” efter deras ”upptäckt” också auto-
matiskt undanröjs eller elimineras. Denna ickedeterministiska syn på frågors 
fortlevnad inom policyprocessen, understryks av de meningsskapandepro-
cesser som vi sett i förhållande till de empiriska slutsatserna i detta fall. Den-
na studie har nämligen visat hur jämställdhetsfrågans totala succé på den 
politiska agendan i sig inte omöjliggör att jämställdhetsfrågan problematise-
ras på ett sätt som snarast legitimera en grundläggande maskulin utformning 
eller struktur.  
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Kapitel 7. Avslutning                                         
– eller vad kan dessa fall lära oss om problemformulerings-
processer kring frågor om ojämställdhet? 

Genom att studera en rad svar på de tilltagande kraven på jämställdhetsarbe-
te (jmf Potter & Wetherell 1992: 95f.), har jag i denna avhandling undersökt 
vilka problematiseringar av ojämställdhet som erbjuds när maskulint prägla-
de sfärer ska hantera frågor om jämställdhet. Att fokusera dessa problemati-
seringar har inte bara inneburit en möjlighet att analysera vilken typ av jäm-
ställdhet som möjliggörs inom dessa sfärer, utan det har även erbjudit en 
möjlighet att studera hur problemformuleringsprocesser ser ut och hur dessa 
kan studeras empiriskt. I detta avslutande kapitel vill jag peka på en rad ge-
mensamma drag hos dessa problematiseringar, samt diskutera det politiska 
arbete eller de ideologiska effekter som dessa problematiseringar genererar. 
Det politiska arbetet kommer att diskuteras i termer av vilket slags jäm-
ställdhetspolitik som möjliggjorts och vilka gränser som etablerats respekti-
ve utmanats av denna politik. Denna ambition kan även läsas som att jag 
ämnar fokusera huruvida de diskursiva praktikerna reproducerar eller om-
strukturerar de existerande diskursordningarna, och vilka konsekvenser de 
diskursiva praktikerna möjligtvis kan få för den bredare sociala praktiken.  

De empiriska resultaten kommer också att relateras till avhandlingens po-
licyteoretiska ingång, och jag ämnar därför löpande diskutera hur resultaten 
kan sägas påverka våra uppfattningar kring hur policy utformas och hur man 
kan studera detta. Dessa diskussioner kommer sedan att fokuseras ytterligare 
i kapitlets avslutande del, där slutsatserna relateras till avhandlingens ana-
lysverktyg och den policyteoretiska diskussionen i kap 2. 
 

Problemrepresentationernas innehåll och jämställd-
hetens gränser 

Jämställdhetens skiftande betydelser  
Inledningsvis har vi i de olika delstudierna sett exempel på att man kan in-
korporera krav på jämställdhetsarbete på en rad olika sätt och att man där-
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igenom också kan fylla jämställdhetsbegreppet med ett skiftande innehåll. 
Problemet med en bristande jämställdhet mellan män och kvinnor framställs 
i de studerade fallen t.ex. som ett maktojämlikhetsproblem, ett problem som 
rör män och maskulinitetsideal, ett könsrelaterat problem, ett klassrelaterat 
problem och ett effektivitetsproblem. Frågor om jämställdhet kan således 
bindas samman med alltifrån en övergripande patriarkal maktordning, till 
aspekter av den rådande könsordningen som tenderar att missgynna män, till 
behovet av att (fortsätta) prioritera klass framför kön och slutligen till poten-
tiella möjligheter att effektivisera och modernisera förvaltningsorganisatio-
ner.  

Utifrån denna bredd av problematiseringar, kan man konstatera att elasti-
citeten i meningen kring jämställdheten är stor, och att jämställdhetsfrågor 
följaktligen kan åberopas för att legitimera vitt skilda åtgärder. Jämställdhet 
kan alltså bindas samman med en rad olika saker, och även om frågor om 
exempelvis mäns våld mot andra män, vikten av klassolidaritet och möjlig-
heten till organisatoriska reformer, inte är ämnen som traditionellt sett asso-
cierats till frågor om jämställdhet, är dessa aspekter tydligt sammanskrivna 
med jämställdhetsfrågor i dessa fall. Detta synliggör att jämställdhetsfrågor 
är ett i grunden politiskt problem som kan ta avstamp ifrån, och därmed pro-
ducera och reproducera, skiftande meningssjok och utgångspunkter (jmf 
Verloo, Bustelo & Lombardo 2007: 295; Squires 2007).  

Dessa slutsatser understryker även avhandlingens utgångspunkt om att 
policies inte kan ses som ett svar på ett objektivt existerande och på förhand 
definierat problem. Hur problemet med ojämställdhet ska förstås är alltså 
inte etablerat på förhand, utan fixeras (åtminstone tillfälligt) genom sfärernas 
olika problematiseringar av ojämställdhetsfrågan. Betydelsen hos jämställd-
hetsfrågor skapas således genom hanteringen av dem och därmed blir de 
jämställdhetspolicies och det policyskapande som sker kring frågor om jäm-
ställdhet en tydlig medskapare till den mening som ska inrymmas i frågor 
kring jämställdhet (Hajer 2003: 13; Yeatman 1990:158; Bacchi 1999, 2009a; 
Fischer 2003a; Ingram & Schneider 2006). 

  

Den oeniga enigheten 
I förhållande till den heterogena uppsättningen problematiseringar som del-
studierna synliggjort, påvisas också att den specifika betydelsen och inne-
börden av en jämställdhetsfrämjande hållning långtifrån är självklar även om 
en övergripande jämställdhetssträvan idag är etablerad och okontroversiell. 
Exemplen tydliggör snarare hur etablerade och till synes konsensusbetonade 
nationella direktiv och ambitioner splittras upp i en myriad av motsägelseful-
la utgångspunkter när de möter lokala kontexter. Även om en övergripande 
jämställdhetssträvan kan framstå som etablerad på nationell nivå, omvand-
las, transformeras och utmanas den således när den hanteras av olika aktörer 
i specifika kontexter.  
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Den diskurspsykologiska fokuseringen på variation har därmed hjälpt till 
att synliggöra att det inte kan sägas existera ett enhetligt svar på vad jäm-
ställdhetsarbete kommer att innebära, och att krav på förändrade könsrela-
tioner kan resultera i en uppsjö olika problematiseringar av jämställdhetsfrå-
gor. Trots att det finns en tydlig samstämmighet kring att jämställdhetsfrågor 
är betydelsefulla samt måste åtgärdas, tycks det alltså under denna enighet 
finnas en konflikt kring hur dessa frågor ska förstås och begripliggöras. Bris-
ten på övergripande konflikter och den uppnådda enigheten kring jämställd-
hetens värde, riskerar därmed att dölja att det föreligger en rad konkurreran-
de politiska projekt under enigheten kring vikten av jämställdhetsarbete. I 
linje med avhandlingens terminologi kan den synbara enigheten kring dessa 
frågor därmed karakteriseras som en oenig enighet. 

Utifrån den vidd av olika problematiseringar och det skilda politiska arbe-
te som dessa olika problematiseringar tenderar att generera, kan denna typ av 
oeniga enighet också sägas innefatta en problematisk tystnad. Väsentliga 
skillnader i termer av vilka maktordningar som de olika representationerna 
samspelar och motspelar med, undertrycks genom ett betonande av ett sam-
manhållet och enhetligt jämställdhetsprojekt. Vikten av att bryta upp denna 
föreställda enighet kan även relateras till Chantal Mouffe (2008), som under-
strukit det problematiska i att förneka det politiska livets grundläggande 
antagonism. I linje med dessa resonemang är det centralt att erkänna jäm-
ställdhetsfrågornas konfliktfyllda dimension och lyfta upp och synliggöra de 
rådande antagonistiska uttolkningarna istället för att maskera eller under-
trycka dessa (jmf Mouffe 2008: 9-13). Snarare än att uteslutande och på 
förhand tolka den stora uppslutningen kring jämställdhetsfrågor som en 
framgång bör vi därmed vara medvetna om att ett allmänt anammande kan 
vila på en illusorisk konsensus som döljer viktiga skillnader. 

Påpekandet om en oenig enighet påverkar även policyteorins utgångs-
punkter kring problemdefinitioner. Inom den skolbildning som diskuterat 
betydelsen av problemdefinitioner har man understrukit vikten av politiska 
frågors grundläggande kategorisering, och man har pekat på att dessa kate-
goriseringar är avgörande för en frågas fortlevnad inom policyprocessen. 
Rochefort och Cobb (1994) har t.ex. pekat på hur frågor om hemlöshet kan 
definieras på vitt skilda sätt, och att förespråkare för dessa olika perspektiv 
kämpar för att just deras kategorisering ska bli den definition som ”äger” ett 
speciellt problem (se även Potz 1994 för liknande resonemang).  

Vad jag utifrån dessa studier vill understryka, är dock att det även pågår 
meningsstrider som inte fångas in av ett fokus på övergripande kategoristri-
der. Även om det inte existerar någon strid kring hur en politisk fråga ska 
benämnas (jmf exempelvis Carbin 2010), kan det finnas pågående strider 
kring hur en fråga ska förstås och begripliggöras. Det är fullt möjligt att vara 
överens om en typ av övergripande definition, samtidigt som det florerar 
skilda betydelser kring mer specifika aspekter vilka i sin tur kan generera vitt 
skilda politiska arbeten. I förhållande till Rocheforts och Cobbs exempel 
ovan, är det naturligtvis betydelsefullt om frågor om hemlöshet på ett över-
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gripande plan klassificeras som exempelvis en bristfällig bostadspolitik, en 
havererad socialpolitik eller som en effekt av organisatoriska förändringar 
inom den psykiatriska vården, men det jag önskar poängtera är att även om 
man är överens om den grundläggande kategoriseringen så fortsätter me-
ningsskapandet trots det inom dessa kategorier eller definitioner. I samtliga 
studerade fall var t.ex. det politiska problemet definierat som just en ”jäm-
ställdhetsfråga” men trots det kunde en rad olika underliggande problemati-
seringar uttydas. En viktig slutsats av mina empiriska studier är således att 
det inte tycks spela någon roll att en fråga generellt sett erhållit en grund-
läggande problemdefinition eller huvudsaklig kategorisering. Kampen kring 
hur fenomenet i fråga ska förstås fortsätter alltjämt.   

Raden av skiftande framställningar inom en övergripande jämställdhets-
kategorisering belyser därmed att problemformuleringsprocesserna ständigt 
fortskrider (jmf Moran, Rein & Goodin 2006: 9f.). I enlighet med de post-
strukturalistiskt inspirerade påpekandena om att problemkonstruktioner ald-
rig är slutgiltiga eller stabila, existerar inte något specifikt stadium i policy-
kedjan där dessa uppnår en fixering som bibehålls under frågans vidare liv 
inom policykedjan (se exempelvis Rochefort & Cobb 1994; Petracca 1992; 
Baumgartner & Jones 1993 ang. fokuseringen på agendasättande och bety-
delsen av den utformning som frågor erhåller i policyprocessens tidiga 
steg).188  I linje med de poststrukturalistiska utgångspunkterna om hur till-
slutningar kring betydelsebildningar alltid endast är tillfälliga (Fridolfsson 
2004), kommer omformuleringar därmed att vara en naturlig del i policypro-
cessen och föreställningar kring hur problemet i fråga kan karakteriseras 
fortsätter därmed att omskapas genom hela kedjan (Fischer 2003a: 8). Denna 
utgångspunkt har beskrivits av statsvetaren Jacob Torfing som att den offici-
ella diskursen utmanas och transformeras genom konkurrerande diskursiva 
strategier genom hela policykedjan, och att meningsskapandeprocesser där-
med är ständigt aktiva (Torfing 1999: 241; se även Parsons 1995: 78ff.; Tay-
lor 1997: 25) 

Slutsatsen blir således att policyteorins viktiga teoretiserande kring pro-
blemdefinitioner behöver kompletteras av ett fokus på en oenig enighet och 
en följdenlig betoning av hur meningsskapande sker inom övergripande ka-
tegorier och generella problemdefinitioner. Man måste alltså ha en öppenhet 
för att samma typ av konflikter som föreligger kring problemdefinitioner, 
även sker efter att en politisk fråga blivit kategoriserad och nått en över-
gripande eller generell definition.  
 

                                                      
188 Avhandlingens resultat kan följaktligen kontrasteras mot problemdefinitionsperspektivets 
uppfattning om att: ”[O]nce crystalized, some definitions will remain long-term fixtures of the 
policymaking landscape” (Rochefort & Cobb 1994: 4).  
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Diskursordningens påverkan 
Analysernas resultat om en mängd olika och motsägelsefulla betydelsebild-
ningar och problematiseringar, visar också på att ”införandet” av ett fokus på 
jämställdhetsarbete inte är en enkel process där de olika aktörerna enbart 
byter ut könspolitiskt problematiska aspekter till förmån för ett fokus på mer 
icke-hierarkiska könsrelationer. Införandet av jämställdhetspolicies och nya 
jämställdhetsfrämjande hållningar innebär snarare ett komplext meningsska-
pande kring ojämställdhetsproblem, där problematiseringar och lösningar 
skapas i förhållande till övergripande jämställdhetsdiskurser och mer lokala 
diskursordningar (jmf Bacchi 2004, 2009b; Hajer & Laws 2006; Bobrow 
2006; Gottweis 1998). I hanterandet av kraven på jämställdhet kan man 
därmed se en lång rad förhandlingar mellan olika meningsbyggnader från 
olika diskursiva nivåer. Olika meningsbyggnader utmanas och förskjuts ut-
ifrån mötet mellan dessa olika diskurser, snarare än att enbart återskapas och 
repeteras. Den mening kring jämställdhet som etableras i dessa maskulina 
sfärer är därmed på samma gång både gammal och ny, rigid och rörlig.   

När det gäller inspiration och påverkan från svenska jämställdhetsdiskur-
ser, återkommer exempelvis betoningen på en dubbel emancipation och be-
tydelsen av samarbete mellan könen, samtidigt som det även finns tydliga 
inslag av en könsmaktsdiskurs i delar av de presenterade problematisering-
arna. I förhållande till de lokala diskursordningarna möter vi fokus på de 
problem som män ställs inför inom rådande könsordning, betydelsen av 
harmoni mellan klass och kön, samt fokus på de problem som enkönade 
miljöer kan innebära. Det varierande meningsskapandet kring jämställdhets-
frågor som uppkommit i de olika analyserna härstammar därmed tydligt 
ifrån både den övergripande diskursordningen kring svensk jämställdhetspo-
litik, och från mer lokala diskursordningar och kontexter. Detta kan läsas 
som ett exempel på hur diskurser institutionaliseras i specifika policyprakti-
ker (Hajer & Laws 2006: 261), och hur diskurser genererar olika konkreta 
reformer som ligger i linje med dessa diskurser (jmf Bacchi 1999, 2009a).  

Betoningen på dessa omkringliggande diskursordningar och problematise-
ringarnas tydliga spår av de omkringliggande sfärerna, kan även kopplas till 
den diskurspsykologiska betoningen på lokala situeringar (Edley 2001: 223; 
Wetherell & Edley 1999: 338). I enlighet med ett fokus på lokala situeringar 
kan man se hur specifika normer, språk och uppfattningar färgar av sig på 
jämställdhetsarbetet, varigenom artikulationer av jämställdhetsfrågor inom 
nya sammanhang innebär en öppning mot nya innebörder och en möjlighet 
att inkorporera de lokala diskursordningarnas traditionella värden (se även 
Lombardo, Meir & Verloo 2009:2). Detta understryker hur jämställdhetsar-
bete, trots ett vidsträckt allmänt anammande, är strukturerat eller uppbundet 
till de specifika nödvändigheter och begränsningar som de olika policysfä-
rerna utgörs av (Goodin, Rein & Moran 2006: 11; se även Rochefort & Cobb 
1994: 25). I linje med Bobrows påpekande är det alltså tydligt att policyaktö-
rer inte kan ses som “tomma blad”, utan snarare måste ses som ett komplex 
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av föreställningar som strukturerar vad som kommer att betonas i olika pro-
blematiseringar (Bobrow 2006: 572 f.).  

Genom de olika delstudiernas fokus på exempelvis behovet av en manlig 
frigörelse, klassbaserade lösningar och kvinnor som ”stödgummor” till en 
rad problem med enkönade miljöer, framkommer exempel på hur institutio-
nella identiteter i form av sedimenterade normer, värden och symboler, un-
derbygger specifika problematiseringar och underordnar andra. En lång rad 
av organisationernas traditionella värden, utgångspunkter och idéer tycks på 
detta sätt följa med organisationernas jämställdhetsarbete, varigenom nya 
utformningar och uttolkningar av jämställdhetsfrågor uppstår. I linje med 
Verloos, Bustelos och Lombardos diskussioner, understryker dessa slutsatser 
därmed hur tal om jämställdhet (genom en rad olika problemformulerings-
processer) infogas i snarare än utmanar existerande policyarrangemang (Ver-
loo, Bustelo & Lombardo 2007: 281). 
 

Konserverande förändringar 
Denna diskursiva påverkan, där de olika aktörerna problematiserar frågor om 
ojämställdhet på ett sätt som ligger i linje med såväl de övergripande svens-
ka jämställdhetsdiskurserna som de mer lokala diskursordningarna, kan ock-
så sägas resultera i en rad problemrepresentationer och åtgärder som snarast 
förstärker den ursprungliga hållningen hos de studerade aktörerna. De olika 
problematiseringarna av ojämställdheten tenderar därmed många gånger att 
legitimera och reproducera de rådande diskursordningarna snarare än att 
utmana dessa, och därmed blir också de aktualiserade lösningarna ofta re-
former som ligger nära de traditionellt anammade lösningarna (jmf Fischer 
2003a: 89). I förhållande till de genomförda studierna framkommer detta 
genom att man i viss utsträckning använder fokus på jämställdhet för att 
återanvända gamla lösningar, och genom att traditionellt föreslagna lösning-
ar underbyggs och legitimeras utifrån det jämställdhetspolitiska projektet.  

Inom Polisen kommer denna reproducerande effekt t.ex. till uttryck ge-
nom att reformarbetet i stor utsträckning syftar till att förbättra eller förstärka 
institutionens existerande utformning. Den grundläggande maskulina im-
pregneringen utmanas inte och Polisens nuvarande utformning ska förstärkas 
snarare än reformeras till följd av jämställdhetsreformerna. Kvinnor ska ge-
nom jämställdhetsarbetet ”läggas till” den rådande ordningen när de kan 
tillföra något till organisationen eller när organisationen kan tjäna något på 
detta.  

Även när det gäller IF Metall kan man se att grundläggande värden eller 
utgångspunkter reproduceras och lämnas företräde i reformarbetet. Krav på 
höjda lägsta löner (som harmonierar väl med organisationens historiska 
ställningstaganden och övriga intressen) blir den prioriterade lösningen på 
frågor om ojämställdhet snarare än könsspecifika kvinnopotter. Jämställd-
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hetskrav artikuleras på ett sätt som understryker värdet av de traditionella 
lösningar som tidigare ansetts vara behjälpliga i relation till andra frågor.  

På samma sätt kan även MFJ anses reproducera ett visst typ av ”arv” ge-
nom sina problemrepresentationer, även om detta är en tämligen nystartad 
organisation. Historiskt sett har föreställningar om behovet av en dubbel 
emancipation varit framträdande såväl inom svensk jämställdhetspolitik 
(Egeberg Holmgren 2011; Hirdman 1998), som inom den tidigare mansrö-
relsen (Hill 2007), och dessa utgångspunkter tycks även influera MFJ:s tolk-
ningar av mäns livssituation och problem. Mannen framställs t.ex. som ofull-
ständig och skadad av den påtvingade manliga könsrollen och båda könen 
anses generellt sett vara i lika stort behov av jämställdhetsreformer. 

Dessa slutsatser kring problemrepresentationernas relation till omgivande 
lokala diskursordningar och konserverande förändringar, aktualiserar i sin 
tur såväl teoriavsnittets diskussion om skiljelinjen mellan frameanalys och 
diskursiv policyteori, som metodkapitlets diskussioner om tolkningsrepertoa-
rer och handlingsutrymme inom diskurser. I förhållande till den senare, kan 
man konstatera att samtidigt som de studerade aktörerna måste förhålla sig 
till hegemoniska föreställningar om jämställdhet som ett positivt värde, tycks 
det också finnas en möjlighet att hantera detta jämställdhetspåbud på olika 
sätt. De övergripande kraven på reformarbete kan utifrån samspelet mellan 
överordnade diskurser, lokala diskurser och ett visst handlingsutrymme (Ed-
ley 2001: 223; Wetherell & Edley 1999: 338), därmed resultera i olika och 
konfliktfyllda svar. Utifrån ett fokus på de lokala situeringarna och möjlighe-
ten till en kreativ språkanvändning, medför t.ex. kraven på jämställdhetsfo-
kus inte nödvändigtvis krav på förändring. Kraven kan utifrån mängden dis-
kursiva resurser och det möjliga handlingsutrymmet även resultera i tillhan-
dahållna resurser för att blockera eller motarbeta alternativa jämställdhets-
satsningar. 

Betydelsen av detta diskursiva samspel tillsammans med en kreativ språk-
användning, blev inte minst tydlig i förhållande till MFJ. Här kunde man se 
hur könsmaktsdiskurser, könsrollsdiskurser och diskurser som fokuserade 
mäns problem inte bara samexisterade, utan dessutom kunde sättas samman 
på kreativa sätt vilket erbjöd en möjlighet att bemöta en tänkt kritik. Potenti-
ella invändningar mot organisationens erbjudna problemrepresentationer 
kunde exempelvis avfärdas genom att språkliga resurser från en könsmakts-
diskurs sammanfördes med fokus på mäns problem. Detta resulterade i ett 
understrykande av hur de som ensidigt vill prioritera kvinnors situation, själ-
va är fast i en förtryckande och ojämställd logik.  

Genom att presentera alternativa tal och problematiseringar av ojäm-
ställdhet, kan man alltså bidra till att blockera konkurrerande problematise-
ringar och reformer. I förhållande till en sådan möjlighet kan vi i IF Metall-
fallet se hur den negativa inställningen till kvinnopotter legitimeras utifrån 
hänvisningar till behovet av en ”effektiv jämställdhetspolitik” eller en jäm-
ställdhet som inte hamnar i en ”återvändsgränd”. I en tid då de hegemoniska 
jämställdhetsdiskurserna avlegitimerat varje reservation inför jämställd-
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hetsarbete, måste även motstånd mot vissa jämställdhetsreformer formuleras 
i termer av ett jämställdhetsfrämjande. Användningen av specifika proble-
matiseringar av jämställdhetsfrågor kan därmed tolkas som ett sätt att hålla 
vissa jämställdhetspolitiska krav på avstånd utan att för den skull bli betrak-
tade som jämställdhetsfientliga och därmed diskvalificeras i den jämställd-
hetspolitiska debatten (jmf Wetherell & Potter 1992). Det är sammanfatt-
ningsvis tydligt att tal om jämställdhet är en central retorisk resurs i förhål-
lande till de hegemoniska diskurserna, och att denna resurs kan aktiveras och 
mobiliseras genom en kreativ språkanvändning inom de olika sfärerna.  

Vidare aktualiserar dessa diskussioner om samspelet mellan överordnade 
och lokala diskurser samt ett visst handlingsutrymme, även skiljelinjen mel-
lan diskursiv policyanalys och frameanalys. I linje med en sådan skiljelinje 
bör man understryka att de erbjudna problematiseringarnas utgångspunkt i 
traditionella värden inte bör tolkas som att man medvetet väljer bort mer 
könsbaserade aspekter, eller att man inte är villig att prioritera dessa frågor 
(jmf Bacchi 2009b). I samtliga fall har vi sett att de diskursiva resurser som 
används tycks härstamma från de lokala och övergripande diskursordningar-
na, och de omgivande diskursiva ramarna tycks därmed avgörande för hur 
dessa frågor kan förstås samt hur man kan formuleras sig kring dessa frågor. 
Det finns alltså vissa tillhandahållna resurser som man kan använda och sätta 
ihop på kreativa sätt, och man är alltså inte fri att göra detta hur som helst. 
Därmed bör man inte heller ensidigt skuldbelägga dessa aktörer för ett 
bristande engagemang, utan istället fokusera de diskursiva låsningar och 
inramningar som existerar inom respektive sfär och som strukturerar hur 
situationer och fenomen ska kunna förstås och tolkas (jmf Bacchi 2005). 
 

Jämställdhet: vad som helst, bara inte frågor om kvinnors 
underskott av makt… 
I relation till ovanstående diskussioner om problemrepresentationernas kop-
plingar till konserverande förändringar, kan man även peka på hur frågor om 
maktmässiga relationer mellan könen sällan tycks få ett betydande genom-
slag i problemformuleringarna kring ojämställdhetsfrågor. Frågor om kvin-
nors rättigheter och maktmässiga underordning tycks långt ifrån utgöra en 
nödvändig ingrediens i dessa diskussioner, snarare blir dessa frågor i tämli-
gen stor utsträckning åsidosatta eller undanträngda i de studerade problema-
tiseringarna. Trots att frågor om ojämställdhet potentiellt sett rymmer aspek-
ter om makt, underordnas dessa ofta andra aspekter i diskussioner kring jäm-
ställdhet.  

Parallellt med en reformerande potential och en rad förslag som utmanar 
lokala och överordnade diskursordningar, kan jämställdhetsarbete därmed 
tendera att göra frågor om kön makt- och könsneutrala (jmf Törnqvist 2006: 
112). Detta gör att jämställdhetsarbete sammanfattningsvis kan sägas funge-
ra både stabiliserande och utmanande eller reformerande. Det potentiellt sett 
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radikala arbetet med jämställdhet tycks därmed ha en reaktionär sida, och 
radikala och motverkande krafter existerar sida vid sida inom det jämställd-
hetspolitiska projektet.  

I fallet med MFJ ser vi som tidigare understrukits en parallell upplyftning 
och undanträngning av maktfrågor, och i förhållande till den senare delen 
kan man bl.a. lyfta fram betoning av ojämställdheten som ett ”gemensamt 
problem”, eller talet om ”könsroller” som skadar båda könen. Trots långtgå-
ende ambitioner om att ta ansvar för det maktmässiga övertag som män be-
sitter, tar därmed åtminstone en del av problematiseringen av jämställdhets-
frågorna avstamp i mäns problematiska situation och mäns problem inom 
rådande könsordning. Hos IF Metall undanträngs diskussioner om det köns-
specifika i frågor om kvinnors lön, till förmån för en betoning av arbetar-
klassens låga löner generellt sett och könsspecifika lösningar väljs bort till 
förmån för fokus på höjning av de gemensamma lägsta lönerna. Avslut-
ningsvis framkommer det i studiet av Polisens problematiseringar att jäm-
ställdhetsarbete främst bör fungera för att effektivisera och förbättra Polisen 
i dess nuvarande form, och reformerna tillåts alltså inte ifrågasätta den rå-
dande (maskulina) ordningen inom Polisen. I linje med Verloos, Bustelos 
och Lombardos diskussioner om processer av ”degendering”, (Verloo, Bus-
telo & Lombardo 2007: 281) tycks frågor om maktmässiga relationer alltså 
tonas ner i dessa problemrepresentationer och ersättas av alternativa fokus.  

Dessa alternativa och mindre maktorienterade utgångspunkter kan därmed 
sägas bära spår av den överordnade diskursordningens fokus på harmoni och 
icke-konflikt (jmf Eduards 2002; Freidenvall 2006; Lindholm 2008; Rönn-
blom 2002). Tendensen att betona enighet, harmoni och samarbete mellan 
könen på bekostnad av maktfrågor (jmf Wendt 2002: 179; Eduards 
2002:152), framkommer exempelvis i fallens fokus på såväl kvinnors som 
mäns problem inom rådande könsordning, det samlade arbetarkollektivets 
låga löner och betoningen på hur organisationer blir bättre om manligt och 
kvinnligt förenas. Den andra sidan av samma logik innebär att de föreslagna 
reformerna aldrig heller får riskera att generera några negativa effekter för 
män, vilket förstärker känslan av att mäns rättigheter är en yttersta gräns för 
den möjliga jämställdhetspolitiken (jmf Bacchi 1996: 104; se även Eduards 
2002; Törnquist 2006: 222).  

En ytterligare dimension av detta fokus på ömsesidighet och delade vins-
ter är att problematiseringar som ensidigt lägger fokus på kvinnor, kvinnors 
utsatthet och kvinnors behov många gånger sorteras bort (jmf Eduards 
2002). I återkommande fall räcker det alltså inte att bara kvinnors situation 
förbättrats, utan i flera av de analyserade problemrepresentationerna måste 
någonting mer åstadkommas eller förbättrats. Det är en mer allmän förbätt-
ring som kan gynna fler eller mer än bara kvinnor som efterfrågas i dessa 
reformer. Att ha fokus på flera saker samtidigt ses som en förutsättning eller 
nödvändighet, snarare än en potentiell konflikt. I fallen ser man alltså en 
tydlig prioritering av diskussioner och lösningar som möjliggör att ”fler” 
eller ”mer” än kvinnor emanciperas eller frigörs. Detta bredare fokus anses 
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inte heller innebära några konflikter, utan ses enbart som ett mer ”effektivt” 
jämställdhetsarbete.  

I fall ett beskrivs t.ex. jämställdhet som en eftersträvansvärd lösning för 
både kvinnor och män, och förutom den personliga frigörelse som jämställd-
het kan innebära för båda könen, anses jämställdheten även generera en rad 
bredare samhälleliga vinster. Bl.a. understryks en rad ekonomiska vinster i 
form av ett minskat behov av sjukvårdsinsatser och ett minskat antal sjuk-
skrivningar, fler levnadsår och därmed större produktivitet. I det andra fallet 
får ett ensidigt fokus på kvinnor konkurrens av problematiseringar som fo-
kuserar på möjliga förbättringar för hela det samlade arbetarkollektivet. Slut-
ligen kan vi i det sista fallet se hur fokus på kvinnor som grupp är tydligt 
frånvarande. Det är organisationen som helhet som ska bli bättre och effekti-
vare till följd av Polisens jämställdhetsarbete. 
 

Problemrepresentationernas koppling till typologin 
Dessa slutsatser om de studerade problemrepresentationernas vidd, diskursi-
va koppling och övergripande benägenhet att underordna frågor om makt, 
kan även sammanfattningsvis diskuteras i förhållande till den typologi kring 
problemformuleringsprocesser som presenterades i metodkapitlet. Typologin 
beskrevs där som ett sätt att karakterisera och kategorisera en rad föränd-
ringar och förhandlingar kring problemformuleringar. De olika tendenserna 
hos problemformuleringsprocesserna sammanfattades som att politiska frå-
gor kan breddas, försvagas eller kopplas samman med ett annat fenomen. I 
linje med dessa tre kategorier låg även Lombardos, Meiers och Verloos dis-
kussion kring hur frågor om ojämställdhet kan genomgå processer av stret-
ching, shrinking eller bending (Lombardo, Meier & Verloo 2009). Med hjälp 
av dessa kategorier vill jag nedan försöka kategorisera de problemformule-
ringsprocesser som de olika delstudierna uppvisat.  

I förhållande till det första fallet, kunde man konstatera att jämställdhets-
frågan i stor utsträckning problematiseras utifrån ett fokus på mäns situation 
och problem inom rådande könsordning.  Detta kan relateras till punkten 
stretching eller breddning av en politisk fråga. För även om mäns emancipa-
tion även traditionellt sett varit en central del av jämställdhetsfrågan (Ege-
berg Holmgren 2011; Järvklo kommande), har detta fokus nu utvidgats ytter-
ligare. Frågor om jämställdhet är utifrån detta exempel inte reserverade till 
relationer mellan könen, utan kan även handla om mäns relation till andra 
män. Även om det här handlar om maktrelationer och kön, så är frågor om 
könsspecifika orättvisor inte uteslutande kopplade till gruppen kvinnor utan 
breddas till att även innefatta mäns könsspecifika problem och mäns maktut-
övande mot andra män. 

Samtidigt ska det betonas att en breddning av jämställdhetsfrågan inte per 
definition måste vara dålig eller problematisk. Ett övergripande fokus på en 
rad olika jämlikhetskamper kan exempelvis stärka de respektive kamperna 
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och visa på respektive kamps blinda fläckar (jmf Lombardo, Meier & Verloo 
2009: 189). Feministiska forskare har också understrukit att jämställdhets-
strävanden ständigt bör utvecklas för att upprätthålla sin plats som ett fun-
damentalt politiskt mål och för att inbegripa föränderliga krav och jämlik-
hetssträvanden (Young 1990, Phillips 2003 i Lombardo & Verloo 2009). 
Dessa påpekande kan också förstås i termer av betydelsen av intersektionali-
tet. Den inflytelserika intersektionalitetsdebatten inom svensk genusforsk-
ningen har t.ex. belyst vikten av att fokusera på hur olika makt- och domi-
nansordningar är sammanvävda och hur de olika ordningarna tenderar att 
förstärka varandra (de los Reyes & Mulinari 2005). Samtidigt finns det dock 
en risk att ett breddat fokus bidrar till en negligering av den asymmetriska 
maktrelationen mellan könen, snarare än att påvisa andra eller samverkande 
maktordningar eller ojämlikheter (Lombardo & Verloo 2009: 78). Snarare än 
en efterfrågad fördjupad eller breddad förståelse för frågor kring kön och 
makt kan det breddade fokuset därmed innebära en exkluderande analys.  

I förhållande till nästa studerade aktör, IF Metall, kan den kategori som 
benämnts bending och som fokuserar på hur jämställdhetsfrågor kopplas 
samman med fenomen som inte rör relationer mellan könen aktualiseras. I 
fallet med IF Metalls jämställdhetsarbete kan man exempelvis se tecken på 
att frågor om kön och frågor om kvinnors löner, tenderar att skrivas in i, och 
transformeras till exempelvis klassfrågor eller frågor om mäns löner, vilket 
även får till följd att betoningen på kön försvinner. Man tycks alltså utgå 
ifrån ett antagande om att kvinnors löner trots allt är, eller kan skrivas sam-
man med, ett klassbaserat problem samtidigt som de lösningar som presente-
ras också ligger i linje med denna logik.  

Kategorins fokus på hur jämställdhetsarbete kan användas till att uppnå 
mål som inte rör maktbalansen mellan könen, kan även relateras till det fak-
tum att jämställdhetsfrågor i detta fall handlar väldigt lite om en skillnad i 
makt mellan män och kvinnor. Frågorna diskuteras här istället som mäns och 
kvinnors gemensamma problem på arbetsmarknaden och den generella ten-
densen av nedtonande av maktfrågor inom den svenska jämställdhetsdebat-
ten blir därmed tydlig (jmf Egeberg-Holmgren 2011; Klinth 2002; Rönn-
blom 2002; Eduards 2002).  

När det avslutningsvis gäller Rikspolisstyrelsens jämställdhetsarbete och 
dess koppling till typologin, så kan detta fall sägas ha kopplingar till katego-
rin shrinking. Kopplingen till denna kategori rör utspädningen av jämställd-
hetsdiskussionens potentiella fokus på maktskillnader, och på det faktum att 
jämställdhetsfrågor i detta fall handlar väldigt lite om en skillnad i makt mel-
lan män och kvinnor. Jämställdhet ges i detta fall en tunn innebörd (frånvaro 
av trakasserier och jämn(are) representation) samtidigt som syftet med jäm-
ställdhetsarbetet reduceras till effektivitetsskapande. Problemrepresentatio-
nens fokus på kvinnors underrepresentation tenderar också att avpolitisera 
jämställdhetsfrågan och prioritera möjligheten att uppnå vissa kvoter eller tal 
snarare än att förändra maktrelationer mellan män och kvinnor (jmf Lom-
bardo, Meier & Verloo 2009: 4). Jämställdhet anses i detta fall kunna uppnås 
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utan några direkt grundläggande förändringar. Krav på omstrukturering av 
polisrollen, den tydliga kopplingen mellan manlighet och polisrollen samt 
kvinnors utsatta position inom poliskåren, är exempel på krav som försvin-
ner från de existerande problematiseringarna av ojämställdhetsfrågorna inom 
Polisen. Jämställdhetsarbetet reduceras till att handla om att ta tillvara den 
kompetens som kvinnor kan bidra med.  

I förhållande till betoningen på effektivitetsskapande och organisatoriska 
förbättringar, finns tecken på att detta fall även kan kopplas till kategorin 
som benämnts bending, eller sammankoppling till andra frågor än frågor 
som handlar om kön. Snarare än att fokusera på förändrade könsrelationer, 
sammankopplas frågor om jämlikhet med organisatoriska frågor och jäm-
ställdhetsfrågor blir därmed reducerat till ett medel för att uppnå detta. Att 
problemrepresentationen i detta fall både kan kopplas till shrinking och ben-
ding, aktualiserar avslutningsvis även en diskussion kring huruvida dessa 
kategorier kan existera oberoende av varandra, eller om de tycks förutsätta 
varandra. Det är exempelvis svårt att tänka sig att frågor om jämställdhet kan 
kopplas till frågor som inte rör relationerna mellan könen, utan att detta även 
innebär en försvagning (se även diskussion i Lombardo, Meier & Verloo 
2009: 189f. ang. det snäva avståndet mellan dessa kategorier).  

Förutom dessa oklarheter kring hur ömsesidigt uteslutande kategorierna 
är, har avhandlingens studier även aktualiserat frågan om kategorin bending 
nödvändigtvis samspelar med en mer maktblind utgångspunkt än kategorin 
stretching. Lombardo, Meier och Verloo understryker att bending innebär att 
fokus på frågor om jämlikhet mellan könen helt går förlorad, medan övriga 
kategorier enbart riskerar att skapa ett fragmenterat respektive utspätt fokus 
på dessa frågor (Lombardo, Meier & Verloo 2009: 5). Analyserna i kapitel 
fem visar dock att ett alternativt fokus på frågor om kön och makt kan sam-
spela med en rad olika politiska projekt, trots en explicit behandling av just 
kön och makt. Att på olika sätt bredda frågor om kön och makt kan kanske 
därmed på förhand inte anses generera ett mindre problematiskt politiskt 
arbete än ett negligerande av samma frågor. Sammantaget understryker detta 
ytterligare avhandlingens grundläggande utgångspunkt om vikten av mening 
och meningsskapande. Ett explicit och uteslutande fokus på frågor om kön, 
makt och jämställdhet kan inte i sig själv tas till intäkt för ett mindre pro-
blematiskt politiskt arbete. Även när frågor om jämställdhet tydligt knyts till 
frågor om makt och könskategorier kan dessa frågor problematiseras på en 
rad olika och maktbemängda sätt. 
 

Problemrepresentationernas relation till svensk jämställdhets-
politik 
De erbjudna problemrepresentationerna och de ovan diskuterade förskjut-
ningarna kring dessa bör man också ha i beaktande när man försöker förstå 
den massiva jämställdhetsiver som tycks råda i Sverige idag. Denna iver 
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behöver utifrån de presenterade problemrepresentationerna av jämställdhets-
frågorna inte tas som intäkt för emanicipatoriska steg i riktning mot jäm-
ställdhetens förverkligande, utan kan snarare invagga oss i en typ av falsk 
trygghet. Ett ständigt pågående tal om jämställdhet möjliggör föreställningar 
om att kvinnors underordning är en central politisk fråga i den rådande poli-
tiska diskursen, men dessa föreställningar bortser då ifrån de diskuterade 
tendenserna kring exempelvis shrinking och bending.  

Dessa resultat om hur jämställdhetsfrågor kan kopplas samman med en 
rad alternativa frågor, visar också hur skiljelinjerna mellan ”jämställdhetsfö-
respråkare” och ”jämställdhetsmotståndare” relativiseras. Problematiseringar 
som tidigare inrymts under ”jämställdhetsmotståndare” kan idag passera 
under kategorin ”jämställdhetsförespråkare”. IF Metalls problematisering av 
jämställdhetsfrågor tycks exempelvis ha mycket gemensamt med en tidigare 
position, trots ett formellt byte mellan kategorierna ”jämställdhetsmotstånda-
re och ”jämställdhetsförespråkare”. Betoningen på en kreativ användning av 
de tillhandahållna diskursiva resurserna, understryker därmed hur jämställd-
hetsdiskussioner och en ställning som jämställdhetsförespråkare också öpp-
nar upp för möjligheten att problematisera jämställdhetsfrågor på ett sätt som 
ligger i linje med den egna organisationen, samtidigt som de erbjuder ett 
legitimt sätt att motarbeta alternativa problematiseringar som utmanar insti-
tutionaliserade diskurser. I enlighet med Bacchis påpekande visar detta 
sammanfattningsvis hur oklart jämställdhetsfrågornas politiska arbete idag 
kan sägas vara (Bacchi 1999: 165). Utifrån dessa slutsatser tycks avgränsade 
kategorier som ”jämställdhetsmotståndare” och ”jämställdhetsförespråkare” 
därmed vara kategorier som döljer mer än de klargör.  

Tillsammans pekar den stora vidden av möjliga problemrepresentationer 
som analyserna synliggjort, att det rådande jämställdhetspolitiska projektet 
sammanfattningsvis måste sägas vara mångtydigt och diffust (jmf Hearn & 
Pringle 2006). De studerade problemrepresentationerna pekar t.ex. på hur 
politik som ryms inom detta projekt både kan verka maktreproducerande och 
förespråka omfördelning av makt. Den rådande jämställdhetspolitiska ut-
vecklingen tycks därmed vara uppbunden till problemrepresentationer som 
kan gå i en rad olika och konfliktfyllda riktningar, vilket understryker sam-
existensen av destabiliserande- och befästande tendenser inom den rådande 
jämställdhetspolitiken.  

Slutsatserna om det paradoxala jämställdhetsarbetet understryker därmed 
hur det potentiellt sett radikala jämställdhetsarbetet också tycks ha en när-
mast reaktionär sida. Vi kan alltså sägas stå inför ett dominerande jämställd-
hetsprojekt som kan ses som en hegemonisk form av könsojämlikhet, snarare 
än en ”realiserad och sann jämställdhet”. I linje med en sådan beskrivning 
tycks det finnas könsojämlikheter som inte utmanas av det existerande jäm-
ställdhetsprojektet, och det tycks finnas könsojämlikheter som snarast för-
stärks genom detta projekt. Den hegemoniska jämställdheten är i linje med 
en sådan beskrivning ett politiskt projekt som parallellt med utmanande am-
bitioner, accepterar, genererar och underbygger såväl olikhetsskapande som 
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ojämlikhetsskapande. Dessa inneboende begränsningar framkommer inte 
minst i de fall då jämställdhetsdiskurser kan sägas ta över funktioner som 
tidigare uppburits av mer reaktionära krafter eller av traditionella jämställd-
hetsmotståndare. Att jämställdhetsarbetet i dessa fall parallellt med andra 
fokus betonar behovet av att lyfta fram mäns bekymmer, möjligheten att 
argumentera mot krav på jämställdhetspotter och betydelsen av inneboende 
könsskillnader, kan därmed ses som exempel på reformarbetets konfliktfyll-
da riktningar och oförutsägbara karaktär. 

Detta är slutsatser som i viss mån demaskerar jämställdhetsprojektets ra-
dikala framtoning. Mer konkret kan dessa slutsatser också peka på behovet 
av att problematisera två aspekter av det pågående reformarbetet i förhållan-
de till frågor om kön och makt. Inledningsvis understryker slutsatserna be-
hovet av att revidera och problematisera den historiskt förankrade föreställ-
ningen om manliga jämställdhetsaktörer som de som slutligen ska förverkli-
ga våra jämställdhetsdrömmar. Ett ökat deltagande av män och maskulint 
präglade institutioner kan således inte på förhand sägas innebära ”det jäm-
ställdhetspolitiska löfte” (Törnqvist 2006: 120) som den historiska svenska 
jämställdhetspolitiken velat se det som (Egeberg Holmgren 2011; Nordberg 
2005; Rönnblom 2002; Tollin 2000; Törnqvist 2006). Som analyserna visat 
innebär det ökade deltagandet av män och maskulint präglade institutioner 
inte med nödvändighet en problematisering av mäns privilegier eller ett fo-
kuserande av den maktmässiga skillnaden mellan gruppen män och gruppen 
kvinnor, och huruvida intåget av dessa aktörer kommer att realisera den för-
väntade frigörande potentialen eller ej, är därmed en öppen fråga. Därmed 
understödjer avhandlingens slutsatser Egeberg Holmgrens utgångspunkt om 
att man i framtiden i större utsträckning bör diskutera ”[D]et problematiska i 
det till synes oproblematiska med det sätt som män skrivs in i jämställdhets-
projektet” (Egeberg Holmgren 2011: 62). 

På ett övergripande plan manar dessa slutsatser även till en mer generell 
reflektion över det sociala reformarbetets gränser och möjligheter. Trots 
ambitioner om att undanröja sociala problem, visar exemplen i denna studie 
på hur reformarbetet själv ingår i upprättandet av maktbemängda representa-
tioner och kategorier, vilket med Amy Rossiters ord tyder på att reformarbe-
tet ”förlorat sin oskuldsfullhet” (Rossiter 2000: 31). Även arbete som foku-
serar på att skapa eller förbättra samhälleligt välstånd är alltså obönhörligen 
insnärjt i maktrelationer (jmf Butler 1992: 8), och detta måste erkännas och 
tas som utgångspunkt inom policyforskningen. I linje med Wendy Browns 
diskussioner, blir det därmed tydligt att också välmenande politiska projekt 
kan reproducera samma typer av maktförhållanden som de som de ämnade 
motsätta sig (Brown 1995: ix), och huruvida olika politiska reformer eller 
policyförslag maskerar, reproducerar eller utmanar existerande maktförhål-
landen är därmed mer oklart än vad man vid första anblick kan tro. 
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Behovet av att fokusera meningsskapande och möjliga 
metodverktyg för att göra detta 

Fokus på meningsskapandeprocesser som ett betydelsefullt 
komplement 
Om jag avslutningsvis ska relatera dessa resultat till den tidigare diskussio-
nen om policyteorins behov av fokus på meningsskapande, så menar jag att 
de empiriska analyserna illustrerat en rad potentiella förtjänster hos denna 
teoretiska ingång. Analyserna har bl.a. understrukit hur fokus på menings-
skapande kan generera ny kunskap och fästa uppmärksamhet på en rad 
aspekter som annars riskerat att förbli osynliga. Vidare har vi utifrån använ-
dandet av de presenterade analysverktygen erbjudits ett sätt att blottlägga 
meningsskapandeprocesser och avslutningsvis har dessa analysverktyg 
”provkörts” och visat på hur frågor om meningsskapande och problemfor-
muleringsprocesser kan studeras empiriskt.  

I förhållande till användbarheten hos denna ansats och den nya kunskap 
som fokus på meningsskapande genererat, kan man konstatera att processer 
av meningsskapande visat på en rad potentiellt antagonistiska problematise-
ringar som kan vara svåra att fånga upp utan detta specifika fokus. Med ut-
gångspunkt i övergripande skiljelinjer och kategoriseringar hade exempelvis 
inga av de skilda problemrepresentationer som i denna avhandling satts i 
blickfånget fångats in, eftersom det i samtliga fall rörde sig om konflikter 
som fanns under en övergripande enighet. Sammanfattningsvis kan man 
konstatera att när vi i enlighet med Squires uppmaning stannade upp och 
reflekterade över den inneboende dynamiken kring jämställdhetens diskursi-
va inramningar (Squires 2009: xvi), synliggjordes en stor vidd av problem-
representationer vilka gick i olika riktningar och på olika sätt utmanade och 
samspelade med omkringliggande makt- och dominansordningar. 

I relation till detta samspel, har vi vidare sett hur flera av dessa specifika 
problematiseringar också kunde ses som delaktiga i processer av ”degende-
ring” (Verloo, Bustelo & Lombardo 2007: 281) och som viktiga komponen-
ter i arbetet med att foga aspekter av jämställdhetsarbete till den rådande 
ordningen (jmf Törnquist 2006: 136). Därmed kan dessa typer av analyser 
bli ett viktigt komplement till studier som i likhet med Pincus och van der 
Ros (1999) visar på olika typer av motstånd mot jämställdhetsarbete utifrån 
mer intentionella bevekelsegrunder. Pincus och van der Ros har lyft fram hur 
män inom kommunledningar bemöter krav på jämställdhet med tystnad, 
motargument och ett urholkande av de krav som förs fram. Förutom de svar 
på jämställdhetskrav som Pincus och van der Ros belyst har jag genom dessa 
analyser visat på vikten av att studera motstånd i termer av problemformule-
ringsprocesser. Dessa processer kan på betydelsefulla sätt påverka jämställd-
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hetsarbetets möjligheter och effekter, och dessa centrala processer kan en-
dast uppmärksammas genom en studie av meningsskapandeprocesser.  

På liknande sätt blir denna ansats också ett alternativt sätt att studera det 
som benämnts som jämställdhetspolitikens allmänna väjningsplikt (Skjeie & 
Teigen i Florin 2004: 6). Avhandlingens analyser har nämligen visat på hur 
benägenheten att sätta jämställdhet i andra hand i förhållande till konkurre-
rande intressen, idag tycks ske på alternativa sätt. I analyserna är det inte 
främst så att jämställdheten nödvändigtvis väjer för, eller explicit underord-
nas, andra frågor. Snarare lyfts jämställdhet fram som högst central och be-
tydelsefull, men samtidigt problematiseras frågor om jämställdhet på speciel-
la sätt, sätt som inkorporerar potentiellt konkurrerande värden. I de studerade 
fallen har vi sett hur en rad potentiella konflikter, såsom exempelvis ett fo-
kus på mäns våld mot andra män, ett fokus på lågavlönade grupper i stort 
och ett fokus på förstärkningen av en i grunden maskulin organisation, un-
danröjs eller neutraliseras genom att dessa aspekter skrivs samman med jäm-
ställdhet. Dessa utmanande frågor undanröjer alltså inte jämställdhetsfrågor-
na i dessa analyser, utan snarare problematiseras dessa potentiellt sett utma-
nande frågor som en del av jämställdhetsfrågan. Fokus på meningsskapande, 
problemformulering och problemomformulering kan därmed sammanfatt-
ningsvis synliggöra hur vi idag står inför en modifierad form av väjnings-
plikt. 

Utifrån dessa resultat om förekomsten och vikten av det finmaskiga me-
ningsskapandet i relation till problemformuleringsprocesser, är det tydligt att 
frågor om meningsskapande och strider kring detta bör ha en central plats 
inom det statsvetenskapliga teoretiserandet i allmänhet och inom policyteo-
rin i synnerhet. På grund av den historiska negligeringen av dessa frågor 
(Gottweis 1998, 2003; Rosenau 1993; Torfing 2005), bör man därför intensi-
fiera diskussionerna kring dessa aspekter och hitta sätt att än tydligare inkor-
porera fokus på dessa processer i det policyteoretiska fältet. Föreliggande 
avhandlings fokus på möjliga analysverktyg kan ses som en del i en sådan 
ambition, och i den avslutande delen vill jag diskutera vilken kunskap som 
genererats genom användningen av de olika analysverktygen. 
 

Att studera meningsskapande – Metoder och metodutveckling 
Som framgick av avhandlingens syftesformulering, avser avhandlingen ock-
så erbjuda exempel på hur tolkande analysverktyg kan se ut och användas. 
Med hjälp av en diskursanalytisk ansats har jag försökt synliggöra hur man 
med hjälp av olika analysverktyg kan fånga och kritiskt diskutera det me-
ningsskapande som allt fler policyteoretiker idag intresserar sig för. I förhål-
lande till dessa analysverktyg har jag i de olika delstudierna visat på hur 
fokus på tolkningsrepertoarer och problemrepresentationer kan vara använd-
bara redskap för att kartlägga den grundläggande rationaliteten inom en spe-
cifik sfär (se exempelvis Hajer & Laws 2006: 261), samt visat på vilket ideo-
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logiskt arbete som denna rationalitet genererar (jmf Dryzek 2006). I avslut-
ningskapitlet har sedan en typologi kring möjliga riktningar inom problem-
formuleringsprocesser visat på hur man kan synliggöra och klassificera re-
sultaten av de meningsskapandeprocesser som blottlagts. 

I förhållande till användningen av tolkningsrepertoarer anser jag att dessa 
främst varit behjälpliga med att blottlägga variation, samt visa på hur en rad 
subtila meningsskapandeprocesser tar sig uttryck. Analysverktyget har mer 
specifikt understrukit betydelsen av de lokala situeringarna, och visat på hur 
meningsskapande tycks ske genom ett samspel och förhandling mellan de 
olika diskursiva nivåer som finns tillgängliga inom en specifik policysfär. 
Trots denna diskursiva bundenhet, har betoningen på en kreativ språkan-
vändning visat på hur de tillhandahållna diskursiva resurserna kan sättas 
samman på en rad olika vis. Det finns alltså ingen determinism i dessa pro-
cesser, utan genom de förhandlingar som äger rum inom varje lokal situering 
skapas alternativ mening och alternativa problemformuleringar. Detta sker 
genom att diskursiva resurser från olika överordnade diskurser sätts samman 
på nya sätt. I dessa förhandlingar kan de olika aktörerna dra från olika om-
kringliggande diskursiva resurser. Med hjälp av såväl omkringliggande loka-
la diskursordningar som mer övergripande diskurser modiferas eller för-
skjuts den existerande meningen. Ansatsen har därmed erbjudit oss ett verk-
tyg för att studera hur dominerande uppfattningar både upprätthålls och för-
skjuts, samt vilka diskurser som dessa processer samspelar med. 

Vidare har detta analytiska arbete understötts av Bacchis WPR-ansats. 
Förutom att förtydliga de olika positionerna inom de respektive policysfärer-
na, har WPR-ansatsen synliggjort hur man kritiskt kan diskutera och analy-
sera dessa olika positioner. Ansatsen har därmed visat hur man kan använda 
denna typ av teoretiserande för att bedriva social kritik, vilket i förlängning-
en även belyst hur de poststrukturalistiska utgångspunkterna inte behöver 
medföra att vi blir politiskt paralyserade. Tvärtom har representationer av 
den sociala verkligheten kritiskt granskats istället för att tas som givna. Be-
toningen på vilka maktbemängda diskurser som produceras och reproduceras 
kopplas också till den bredare sociala praktiken, och genom analysfrågorna 
diskuteras löpande vilka konsekvenser de diskursiva praktikerna möjligtvis 
kan få för den bredare sociala praktiken. 

I förhållande till Bacchis WPR-ansats, kan man även peka på att avhand-
lingens analyser understödjer Bacchis huvudsakliga poäng om att specifika 
problemrepresentationer genererar konkreta lösningar som ligger i linje med 
dessa representationer (Bacchi 1999; 2009a). Eftersom Bacchis WPR-ansats 
utgår ifrån presenterade lösningar eller reformer och utifrån dessa lyfter fram 
de underliggande problemrepresentationerna, undersöks i WPR-studierna 
inte själva grundantagandet om att specifika problemrepresentationer också 
genererar specifika lösningar. Hypotetiskt sett skulle man kunna tänka sig att 
det inom olika policysfärer även existerar en rad alternativa problemrepre-
sentationer som inte genererar några specifika lösningar, men dessa skulle ju 
till följd av WPR-ansatsens upplägg per automatik falla bort. 
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Eftersom denna studie inte följer WPR-ansatsens utgångspunkt i de före-
slagna lösningarna utan snarare ”går åt andra hållet”, kan denna studie i hög-
re grad anses ”pröva” (och efter empiriska analyser understödja) det under-
liggande antagandet om intima kopplingar mellan representationer och före-
slagna lösningar. Eftersom jag i kapitel 4 och 5 bröt upp fallen i en inledande 
bredare diskussion respektive konkreta åtgärder, för att på så sätt ytterligare 
understryka dubbelheten i fallen och synliggöra att denna också förelåg i 
förhållande till förslag på konkreta reformer, kan dessa fall vittna om att den 
typ av föreställningar som omger problemet med ojämställdhet, färgar av sig 
på de lösningar som presenteras.189 Den av Bacchi understrukna kedjan mel-
lan problematisering, lösning och konkreta effekter har därmed även fram-
trätt i förhållande till de empiriska resultaten i de två första delstudierna. 

Förutom att visa på hur detta meningsskapande kan studeras via fokus på 
tolkningsrepertoarer och Bacchis analytiska frågor, har en typologi för att 
kartlägga eventuella förskjutningar av ”det grundläggande förståndet” inom 
de olika policysfärerna använts. Med typologins hjälp kunde de olika pro-
blemformuleringsprocesser kring jämställdhetsfrågor som framkommit i 
delstudierna kategoriseras och klassificeras i detta avslutande kapitel. Trots 
en potentiell risk för förenklingar, anser jag att typologin kunde synliggöra 
hur det förekommit en rad förskjutningar i förhållande till de studerade frå-
gorna, vilket på ett övergripande plan också riktar fokus på de politiska frå-
gornas förmenta fasthet eller beständighet. Vidare kan verktyget ge en fing-
ervisning om i vilka riktningar de olika meningsskapandeprocesserna går 
och vilka övergripande tendenser som kan sägas existera inom ett politikom-
råde. 

Sammanfattningsvis har jag med dessa presenterade analysverktyg velat 
visa på hur man kan synliggöra, fånga in, kategorisera och kritiskt diskutera 
den mängd av problemformuleringsprocesser som omger politiska frågor. 
Förhoppningsvis har jag genom användningen av dessa analysverktyg även 
bidragit till en allmänt ökad kunskap om dessa processer; bl.a. en ökad med-
vetenhet om de politiska frågornas flytande karaktär, förekomsten av politis-
ka konflikter inom konsensusbetonade områden och en medvetenhet om 
dessa processers motsägelsefullhet. Utan denna fördjupade kunskap om pro-
blemformuleringsprocessernas existens och karaktär, finns risken att vi ac-
cepterar olika representationer som naturliga eller på förhand givna. Därmed 
förlorar vi även möjligheten att diskutera de alternativ som stängs ute och att 
ifrågasätta de omkringliggande diskurser som understödjer de existerande 
representationerna och kategoriseringarna. 

 
 
 
 

                                                      
189 I förhållande till det sista fallet var denna uppdelning ovidkommande; i det fallet fanns 
ingen dubbelhet att understryka. 
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Summary 
 
 

Gender equality – for the sake of men, the working class and effectiveness? 
A discursive policy study of gender equality reform efforts in masculine 

environments 
 
 

Background 
The beginning of the new millennium can be said to be characterized by 
massive support for demands for increased gender equality in Swedish soci-
ety. These demands have also influenced traditionally male-dominated are-
nas, leading to various types of gender equality reform efforts in these envi-
ronments. However, this kind of “travelling” of issues of gender equality 
might also effect the discursive framing of gender equality itself and affect 
the ways in which the problem of gender inequality is problematized. One 
potential way of dealing with demands for more gender equality reform ef-
forts might be to present the problem of gender equality in a manner that 
coincides with the traditional values and core principles of different organi-
sations. Representing specific problems in this way might serve to mitigate 
potential conflicts between the demands for reforms and the institutionalized 
discourses of the organizations. However, if the institutionalized discourses 
are too influential in the manner in which the problems are represented by 
these organizations, these representations may serve to reinforce, rather than 
to challenge, the traditional points of departures of different organisations. 
 
 
Research Aims 
Against this backdrop, this dissertation examines the problematizations of 
gender equality presented in three different masculine environments. By 
looking at the ways Men for gender equality (a pro-feminist social move-
ment), IF Metall (a traditionally male-dominated labour union organization) 
and the National Police Board (a central administrative authority for super-
vising the Swedish Police) represent issues of gender inequalities, I wish to 
analyze what meaning these actors incorporate into the issue of gender 
equality and which discourses these meanings are derived from. This focus 
on meaning and processes of meaning construction also entails a specific 
theoretical standpoint. Thus, another aim of the study is to discuss the possi-
bilities and advantages of a post-structuralist point of departure in the study 
of public policy. More specifically, I want to develop and discuss the poten-
tial use of a range of discourse analytical modes of analysis and to evaluate 
their utility in capturing the dynamics of problematization processes.  
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Material, Method and Theory 
The research material consists both of formal policy documents, such as 
comments on the national gender equality policies, reports and investigations 
and adopted guidelines concerning issues of gender equality and of informal 
documents, such as newspaper articles and leaflets. These kinds of more 
informal documents have been analysed in order to gain a deeper under-
standing of how issues of gender inequality are understood and problema-
tized and of the kinds of discourses that influence this understanding. 

The dissertation is inspired by post-structuralist theory and feminist the-
ory. These theories have directed attention towards the ways in which differ-
ent discourses compete and negotiate in order to make sense of events as 
well as how these discourses are embedded in broader relations of power. 
The discourse theoretical work of Margaret Wetherell and Jonathan Potter 
are particularly influential in the analysis, since their focus on small-scale 
discourses - so-called interpretative repertoires - helps to underline variations 
in the material and clarify the ways in which particular actors draw crea-
tively on a broader set of discourses to construct representations or problem-
atizations of gender equality. The analyses of the interpretative repertoires 
are then complemented by feminist theory to facilitate discussions of the 
relationship between the repertoires and the hegemony of men. Inspired by 
the remarks of policy analyst Carol Bacchi concerning the need to evaluate 
uncovered problem representations, the analysis draws upon feminist theory 
to explore the way in which a particular repertoire can be said to interact or 
interfere with wider forms of dominance and power. 
 
 
Analysis and Results 
In the first empirical chapter, Gender equality reform efforts to reduce men’s 
violence, I show how two different interpretative repertoires coexist in the 
problematization of men’s violence towards women by the social movement. 
The first repertoire is strongly influenced by radical feminist theory, and the 
problem of men’s violence is characterized as a result of men’s hegemony, 
or men’s structural domination in relation to women. In the second reper-
toire, this representation is challenged by an alternative understanding, in 
which men’s violence is understood rather as an expression of a range of 
problems that men face due to the prevailing hegemonic masculinity. The 
hegemonic masculinity is seen to foster destructive gender roles for men, 
which, among other things, support men’s violence towards women and 
towards other men. Based on this understanding, gender equality is problem-
atized as something that concerns not only the relationship between the sexes 
but also relations between men. The solutions presented on the basis of this 
understanding, therefore, underline the need to introduce gender equality 
reforms that also focus on men’s problem within the current gender regime. 
These kinds of solutions or reforms may, for example, aim at reducing the 
type of violence that men are exposed to from other men.  



 234 

In Chapter Five, No to the “gender equality pools”, for the sake of gender 
equality, I uncover once again two competing interpretative repertoires con-
cerning how IF Metall makes sense of issues of unequal wages. In the first 
repertoire, the problem of women’s unequal wages is presented as a highly 
important problem that has historically been neglected and that, therefore, 
must be given priority. Further on, the problem is understood as the result of 
a specific gender dynamic and the unequal power balance between the sexes; 
women are understood to earn less merely because they are women. How-
ever, this representation seems to have been challenged when IF Metall was 
confronted with demands on the part of other labour unions to push for the 
establishment of so-called “gender equality pools” (a kind of percentual sal-
ary increase based on the number of low-paid female workers in the sector) 
in negotiations with the organization of employers over new salary agree-
ments. In the arguments raised by IF Metall against these pools, an alterna-
tive representation of the problem of unequal wages appears. Through an 
emphasis on the ways in which such pools are unjust for male union mem-
bers and ineffective for female union members, a problem representation of 
women’s unjust wages as a class-based problem is established. The logic of 
how both men and women are underpaid, together with an emphasis on the 
ineffectiveness of such pools, delegitimizes the proposed reform and speaks 
for the necessity of continuing the historical solution of a general increase of 
the lowest salaries.  

In Chapter Six, The National Police Board and the organizational effec-
tiveness of gender equality, there seems to be a higher degree of consistency 
in the problem representation surrounding issues of gender equality. The 
kinds of inconsistencies or contradictions that are underlined in relation to 
the other cases do not seem to exist here. Instead, there seems to be a firmly 
established logic of potential profits due to gender equality reform efforts in 
this arena. The current gender inequality is, thus, understood as an obstacle 
for the Swedish police to reach or achieve its full potential. According to this 
logic, a larger number of female co-workers would make it possible for the 
police to incorporate a range of skills that women “naturally possesses” and, 
thereby, become a more complete organization. The problem of inequality is 
represented largely as a kind of organizational problem of potentially lower 
effectiveness; hence, the problem should be eliminated since it is bad for the 
organization. The reforms presented on the basis of this logic are, in this 
way, reforms that aim at strengthening the organization in its current form 
rather than challenging or reorganizing the organization. The reforms pro-
posed can, therefore, also be said to assimilate women into a masculine or-
ganization, the fundamental principles and masculine setting being left un-
touched. Taken together, the political work of a focus on gender equality in 
this organization would seems to involve assimilation of women into a mas-
culine environment, coupled with the reproduction of an essentialist under-
standing of women. These conclusions underline the uncertainty of the ef-
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fects of gender equality reforms and the need to question and to analyze all 
kinds of social reform efforts - even those with an explicit equality agenda. 
 
 
Conclusions 
Based on the different case studies, it can be concluded that issues of gender 
equality today may assume a multitude of different forms and can be prob-
lematized in a number of different ways. Issues of gender equality can be 
tied to issues of men’s hegemony and power, men’s gender-specific prob-
lems, class-based problems or organizational problems and effectivenessre-
forms. This wide array of problematizations also illustrates that there still 
seems to be an underlying conflict over the meanings tied to the concept, 
even though nobody openly challenges the importance of gender equality 
reform efforts. In the dissertation I have called this situation a “conflictual 
consensus” and I have pointed to the importance of deconstructing this sup-
posed unity and illuminating the kind of power relations that lay hidden be-
neath it.  
  Furthermore, the different problematizations or problem representations 
found in the different case studies might also be connected to what have 
been called the surrounding discourse orders. On a general level, the Swed-
ish gender equality project can be seen as a kind of discourse order that con-
tributes with a range of different, and sometimes even conflicting, discursive 
resources. On a local level, each sphere or arena might also be seen as a dis-
course order with a number of discourses that have historically constituted 
each arena.  

In line with Wetherell’s and Potter’s point of departure in relation to the 
interplay between different levels of discourse and the potential creative way 
of combining different discursive resources, one can see that the different 
actors in the case studies can be said to be both constrained by these dis-
courses and involved in changing the meaning and content of the existing 
discourses. The locally institutionalized discourses, as well as the discourses 
that can be said to constitute the Swedish gender equality project, can be said 
to have a strong impact on the problem representations. At the same time, it 
is clear that these discourses are not only repeated but are also used in a crea-
tive manner. Different discourses are drawn on to construct specific interpre-
tative repertoires, and, by using the existing discursive recourses, the actors 
may also use talk about gender equality to obstruct conflicting representa-
tions or representations that thoroughly challenge the historical standpoints 
of their organizations. 

In line with the observed commitment to institutionalized discourses and 
problem representations, the reforms offered by the different organizations 
can often be said to have conserving effects in relation to the different are-
nas. The solutions are often in line with solutions previously presented, and, 
therefore, gender equality reform efforts might - more often than not - have a 
reinforcing effect rather than a challenging one.  
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The other side of this commitment to institutionalized discourses and 
moderate reforms is that problem representations that strongly underline 
power issues are often subordinated. A focus on men’s hegemony challenges 
to a great extent both the institutionalized discourses and many of the dis-
courses that have structured the Swedish gender equality project. It is, there-
fore, not surprising that perspectives that underline issues of power tended to 
be downplayed in the representations.  

These kinds of conclusions with regard to a wide range of different mean-
ings of gender equality, a commitment to institutionalized discourses and a 
partial neglect of power issues are discussed further and classified in terms 
of a typology of different possible problem representations of gender equal-
ity. The typology has been developed by Emanuela Lombardo, Petra Meier 
and Mieke Verloo and indicates ways in which issues of gender equality can 
be “shrunk”, “stretched” or “bent”. Based on this typology, it can be con-
cluded that the first case might be seen as an example of “stretching”; the 
issue of gender equality has now been widened to focus on problems that 
men face and to incorporate a focus on the violence that men exercise to-
wards other men. In relation to the second case, the tendencies of IF Metall 
to connect questions of women’s unequal wages to broader questions of 
class and low wages in general can be said to be an example of “bending”. 
Questions of gender equality are thereby adjusted to fit the goal of increasing 
low wages in general rather than focusing on gendered aspects in the ques-
tion of women’s wages. In accordance with the last case, the National Police 
Board, there are links both to the bending category and to the shrinking cate-
gory. In relation to the first, issues of gender equality are reduced to a means 
of achieving effectiveness and organizational improvements; in relation to 
the second, issues of gender equality are shrunk to focus solely on aspects 
such as non-discrimination and representation, while a range of other impor-
tant issues (such as more structural aspects of a deeply gendered organiza-
tion) are left untouched.  

In relation to the field of policy theory, the analysis has shown that a lot 
of meaning construction is going on even where we do not expect it to take 
place. Furthermore, it is also evident that conflicts surrounding meaning 
construction continue even after a general or overarching problem definition 
has been attached to a political issue. In all of the cases analyzed, the issues 
at hand were clearly defined as gender equality issues. In spite of that, the 
processes of meaning construction were far from over. Because of this, pub-
lic policy theory must focus even more intensely on these kinds of processes 
so that we do not miss important aspects of ongoing political struggles. Fi-
nally, the dissertation has also shown that a post-structuralist approach can 
be a fertile way of conducting studies on these fundamental aspects of ongo-
ing political struggles. Through a focus on meaning, one could go beyond 
“the conflictual consensus”. And by using discourse analytical tools, one 
could capture the highly fluid and complex processes of meaning construc-
tion that might otherwise be left unattended to. 
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