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ABSTRACT 

Gender and politics, how well do they match? An interesting way of studying gender and 

politics is therefore to look at the legislation proposals from the government. In Sweden when 

the government make a legislation proposal it have to have a chapter that consider the aspect 

of equality between men and women. This paper aim to study the language in the gender 

aspect of the legislation proposal. This is done from a gender perspective. I also want to look 

at the relationship between equality between women and men and politics by trying to answer 

why the gender perspective is written as it is. The method used here in this paper is discourse 

analysis and mainly Michel Foucault and critical discourse analysis. Discourse analysis is the 

only method that makes it possibly to look at the language and the different discourses and to 

see what lies hidden under the written text. The results in this paper shows that the gender 

chapter of the legislation proposal is not based on equality between women and men. The 

gender chapter doesn’t add anything new to the equality between women and men and it 

doesn’t make any effort to really try to take the gender concerns seriously and professionally.  
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INLEDNING 

Den här uppsatsen handlar om jämställdhet och för mig handlar jämställdhet om att börja 

tänka om och förstå världen på ett nytt sätt. Idag blir 50 % av befolkningen i världen 

diskriminerade och förtryckta på grund av sitt kön. Diskriminering av olika minoritetsgrupper 

är vanligt och förekommer i alla samhällen men skillnaden mellan minoriteter och kvinnor 

som grupp är att kvinnor helt enkelt inte tillhör en minoritet (Beauvoir, 1986, s. 14). Enligt 

radikalfeminismen, som är en av de stora feministiska inriktningarna, är diskriminering av 

kvinnor som grupp det vanligaste och mest utbredda förtrycket som finns (Jalakas, 2006). 

Ojämställdheten i samhället är inte alltid synlig och den går inte alltid att ta på rent konkret. 

Sedan 1979 är Sverige ett jämställt land enligt lagen för då fick vi den första 

jämställdhetslagen. Kvinnor och män har idag formellt samma möjligheter och rättigheter 

men ändå ser verkligheten ut sådan att det fortfarande råder stor ojämställdhet mellan könen 

(Allt om jämställdhetsintegrering, 2009.). Många politiker har under 1990-talet och 2000-talet 

kallat sig för feminister och pratat mycket om jämställdhet, men resultaten har många gånger 

uteblivit och jämställdhet har ofta hamnat i en pärm i bokhyllan. Det är enligt min mening en 

stor skillnad mellan att kalla sig feminist och att agera feministiskt. 

Ansatsen i uppsatsen ligger i att studera vilken plats jämställdheten har i politiken, om det är 

en avskild del av den eller om det är en integrerad del av politiken. Anledningen är att svaret 

på den frågan avgör platsen för jämställdheten i förhållandet mellan politik och jämställdhet. 

Ansatsen i uppsatsen ligger också i att studera den delen av ojämställdheten som finns men 

som inte syns. Den delen av ojämställdheten som rent kvantitativt inte går att mäta men som 

finns dold under ytan och som kommer till uttryck även om vi rent formellt skulle vara 

jämställda. Den här biten av jämställdhet är mycket intressant att studera och särskilt då inom 

politiken. Om lagarna som ska skapas sägs vara formellt jämställda, men om ojämställdheten i 

samhället som lagarna skapas för består, är ju frågan vad det då är som påverkar? Hur ser 

egentligen jämställdhetsarbetet i politiken ut?  

BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Bakgrund 

Ett konkret sätt att studera jämställdhet i politiken är att titta på jämställdhetsaspekter i de 

propositioner som regeringen lägger till riksdagen. Propositioner innehåller förslag till ny lag 
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och/eller förslag till lagändring. I politiken är det propositioner som är det konkreta. 

Sjukförsäkringen är en försäkring inom socialförsäkringen som ska ge ekonomisk trygghet 

vid sjukdom (Socialdepartementet, 2009). Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring under 

arbetsmarknadspolitiken som ska kompensera en del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet 

(SO, Arbetslöshetskassornas samorganisation). Under perioden 2006-2008 genomförde 

regeringen två propositioner inom området för de här försäkringarna som innebar stora 

förändringar i regelverket (Prop. 2006/07:15 och prop. 2007/08:124).   

Anledningen till att de här två propositionerna har valts till den här uppsatsen är att 

förändringar i regelverket för de här två försäkringarna kan ha stor inverkan på människors liv 

då de är två stora trygghetsförsäkringar i välfärden. Kvinnor är i högre utsträckning än män 

sjukskrivna. Andelen kvinnor som är långtidssjukskrivna, vilket innebär 180 dagar eller 

längre, var i december 2005 nästan dubbelt så hög som andelen män för samma tidpunkt. I 

februari 2005 ser siffran ungefär likadan ut för sjukskrivningar som är 30 dagar eller längre 

som för sjukskrivningar längre än 180 dagar. Oavsett längd på sjukskrivning är kvinnor i 

mycket högre grad än män sjukskrivna (Statistiska centralbyrån, 2008. s. 70). Vad gäller 

arbetslöshet är skillnaden mellan kvinnor och män inte så stor generellt. Däremot är 

skillnaden mycket stor mellan kvinnor och män gällande deltidsarbetslöshet. 2007 var andelen 

kvinnor som arbetade deltid, 20-34 h i veckan, 23 % och andelen män i samma kategori var 6 

%. Det är därför ohört viktigt att titta på jämställdhetsaspekterna i de här två propositionerna 

eftersom regelförändringar för de här två försäkringarna kan komma att påverka kvinnor och 

män mycket olika och då en ökad risk för kvinnor att drabbas negativt eftersom det är större 

andel kvinnor än män som är beroende av de här försäkringarna (Statistiska centralbyrån, 

2008. s. 51). 

Tidigare forskning 

Sedan 1994 har Sverige arbetat med jämställdhetsintegrering, vilket har utgjort grunden i 

jämställdhetspolitiken. Jämställdhetsintegrering utgör vägen till att uppnå de svenska 

jämställdhetspolitiska målen. Den dåvarande regeringen antog våren 1994 propositionen 

Delad makt – delat ansvar (Prop. 1993/94:147). Propositionen innebar att det ska finnas med 

ett jämställdhetsperspektiv i alla politikområden. Det gäller för alla förslag och beslut. 

Anledningen är att besluten måste analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att undersöka 

de eventuella konsekvenser som beslutet kan ha för män och för kvinnor (Allt om 

jämställdhetsintegrering, 2009). Jämställdhetsintegrering i staten är en viktig del av 

jämställdhetsintegreringen i samhället i stort. I Regeringskansliet har det mellan 2004-2010 
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skett stora förändringar för att genomföra jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering i 

regeringskansliet innebär till stor del det som propositionen ifrån 1994 beslutade om, att alla 

politiska beslut som tas inom alla olika politiska områden ska innehålla ett avsnitt om 

jämställdhetsaspekten av de politiska besluten (Integrations- och jämställdhetsdepartementet, 

2009).   

1999 gjorde Riksrevisionsverket, RRV en kartläggning på uppdrag av regeringen en 

granskning av jämställdhetsperspektivet i regleringsbreven till myndigheterna och hur 

myndigheterna i sin tur återrapporterade sitt externa jämställdhetsarbete. I sin rapport 

Jämställdhet – hur styr regeringen? kom RRV fram till att målen för jämställdhet och det som 

stod i regleringsbreven inte stämde överrens. Formuleringarna av målen och återkopplingen 

var inte konkreta och specifika utan de var alltför allmänna. På grund av det här har ingen 

myndighet fått någon invändning emot sig vad gäller bristen i återkoppling eftersom målen 

och återrapporteringskraven varit så allmänna. 2004 genomförde Statskontoret en granskning 

av resultatet av de jämställdhetspolitiska målen. I sin rapport En effektivare 

jämställdhetspolitik kom de fram till att det inte har skett några större förändringar sedan 

RRVs granskning 1999 gällande utformningen av regleringsbreven. Några fler myndigheter 

hade återkopplingskrav men målen i regleringsbreven är fortfarande alltför oklara och för 

allmänt formulerade (Sand, 2009). 

Forskningsläget kring just ämnet jämställdhetsintegrering är en smula problematiskt. Mellan 

2008 till 2010 genomfördes ett projekt som handlar om jämställdhetsintegrering i staten. 

Projektet fick namnet Jämi och vars uppgift var att utveckla stöd till statliga myndigheter för 

deras fortsatta jämställdhetsarbete. Jämi gjorde 2010 en rapport om forskningsläget kring 

jämställdhetsintegrering som heter Kunskapsöversikt över forskningsfältet. I den här rapporten 

kom Jämi fram till att forskning faktiskt till stor del saknas inom forskningsområdet för 

jämställdhetsintegrering. Forskning på jämställdhetsintegrering utgör en liten del av 

forskningen inom jämställdhet. I rapporten står det att jämställdhetsintegrering inte är en 

enkel strategi utan den som använder sig av den måste veta mycket om jämställdhet, genus 

och integrering för att kunna använda sig av den. De som använder sig av strategin måste 

också kunna visa på de jämställdhetsproblem som finns för att sedan kunna genomföra 

åtgärder för att motverkar problemen. Den här kunskapen har ofta inte funnits hos de personer 

som arbetar med jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering har också kritiserats för att 

inte tillföra något nytt. Policymässigt har det genomförts, men som det står i rapporten, de 

institutionella förändringarna har inte genomförts varför inte heller målen för jämställdhet har 
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kunnat genomföras. För att lyckas med jämställdhetsintegrering behöver arbetet grundas i 

expertis kring ämnet, alltså att forskning ska ligga till grund för arbetet med 

jämställdhetsintegrering. Organisationer behöver också ta hjälp av experter i ämnet för att 

kunna bedriva jämställdhetsintegrering (Norrbin & Olsson, 2010).  

TEORI 

Feministisk vetenskapsteori 

Feminismen, rörelse för kvinnors jämställdhet med män (Svenska akademins ordbok, 2011), 

riktar kritik mot hur vetenskap har framställts genom historien. Vetenskapen är enligt 

feminismen en del av patriarkatet, mansvälde inom en kultur eller ett samhälle (Prisma, 

2001). Vetenskap har i historien framställts som något som innefattar alla människor medan 

feminismen menar att vetenskap är till för männen. De universella sanningarna som skapats är 

sanningar skapade av män och för män. Kritiken riktas därför mot de ”sanningar” som har 

ansetts universella och som är skapade i den traditionella vetenskapen. Feminismen vill med 

anledning av det här skapa en ny vetenskapsteori skild från patriarkatet. Det innebär konkret 

att börja söka kunskap med tankesättet att könet faktiskt har betydelse. För det första handlar 

det om att kritiskt granska de traditionella dominerande vetenskaperna. Vilka frågeställningar 

och områden det har forskats inom. Forskning har baserats på den manliga normen, kvinnorna 

har varit avvikande och därmed också osynliga. Osynliggörandet av kvinnor inom forskning 

har lett till att frågeställningarna har övergått till att vara kvinnocentrerade och därmed 

försöka synliggöra kvinnorna i forskningen. Att bedriva kvinnocentrerad forskning innebar att 

tidigare forskning kunde ifrågasättas för att vara könsneutral forskning. Forskningen som 

baserades på kvinnor och av kvinnor ledde fram till utvecklandet av nya teorier på grund av 

att forskningen vägrade att enbart vara en del av den tidigare forskningen. Kvinnoforskningen 

gjorde lika mycket anspråk på att vara en mänsklig forskning som tidigare forskning hade 

gjort. Kvinnoforskning har visat att kön är en av de grundläggande strukturerna på vad vi 

baserar vårt samhälle på (Hallberg, 1992).  

Kvinnor är i minoritet inom forskning men det förtrycket som de verkar under kan också 

användas till forskarens fördel. Våra politiska och sociala erfarenheter har betydelse när vi 

bedriver forskning, kvinnor kan därför, som feministisk ståndpunktsteori säger, använda sig 

av förtrycket när de bedriver forskning eftersom det inte finns någon anledning för den 
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förtryckta gruppen att upprätthålla dominansmönster. Det går därför att bedriva kritisk 

forskning med syftet att leta efter dolda maktmönster (Nordenstam, 2003).   

Kunskap och makt 

Något som feminister har tagit fasta på och som förändrar vårt sätt att se på kunskap i 

grunden, är att själva forskningsprocessen inte är könsneutral. Det som ansetts som kunskap 

och de som har avgjort vad som är kunskap är inte neutrala eller objektiva. Elisabeth Minnich 

(2005) som är vetenskapsteoretiker menar att vetenskap som begrepp och innehåll påstås vara 

neutralt och inte politiskt när verkligheten ser ut som sådan att det är oftast vetenskapen som 

får politiska och icke neutrala konsekvenser. Kunskap har enligt feminismen skapats i 

vetenskapen av ett fåtal för ett fåtal, men utgett sig för att tillhöra mänskligheten. Det innebär 

att kunskapen som är producerad utgör sig för att vara normen och därför är den här 

kunskapen den sanna kunskapen. De som inte tillhör normen blir de avvikande. Kunskap är 

också makt men de står i ett dialektiskt förhållande till varandra. Kunskap kan endast bli 

erkänd som kunskap om du har makt. Kvinnor är avvikande vilket innebär att kvinnor inte är i 

en maktposition som i sin tur innebär att kvinnors kunskap har svårt att bli erkänd. Även om 

kunskap som är producerad av kvinnor bli erkänd som kunskap måste den rankas och den 

rankningen är baserad på hierarkin mellan könen, vilket innebär att kvinnlig kunskap inte 

rangordnas lika högt som kunskap producerad av män (Minnich, 2005).  

Genus, genussystem och genuskontrakt 

Det finns ohört mycket skrivet om teorier om genus, men det var historikern Yvonne Hirdman 

som i slutet på 1980-talet myntade begreppet genussystem (Gemzöe, 2002. s. 93). Yvonne 

Hirdman har skrivit en bok som heter Genus. I boken tar hon upp vad ordet genus betyder, var 

det kommer ifrån och varför det är så viktigt för att förstå innebörden av genus. Lena Gemzöe 

(2002) har sedan i sin bok Feminism förklarat vad genussystemet och genuskontraktet innebär 

och vilken roll de spelar inom genusvetenskapen. 

Genus = det socialt konstruerade könet 

Ordet genus kommer ifrån latinet och betyder slag, sort, släkte, kön. Kvinnoforskare i Sverige 

började använda uttrycket i början av 1980-talet som en översättning på det engelska ordet 

gender. Genus började användas för att det behövdes ett nytt begrepp för att kunna analysera 

de ojämställda relationerna mellan män och kvinnor. Gender ersatte könsrollsbegreppet som 

hade förlorat sin slagkraft och även sin betydelse vid den här tidpunkten. Könsrollsbegreppet 

hade också fått en negativ klang i och med att kön och roll kopplades samman i ett ord, som 

att kön och roll var biologiskt förutbestämt. Forskarna ville därför sära på kopplingen kön och 
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roll som något biologiskt och istället lyfta fram det socialt konstruerade könet därav ordet 

genus (Hirdman, 2003. s. 11-14). 

Stereotyperna hon och han har formats i historien under lång tid. Hirdman har i sin bok 

beskrivit hur de här stereotypiska genusen ser ut och hur förhållandet mellan dem ser ut.  

Hirdman skriver att det finns tre olika formler för stereotypen Hon. Den första formeln som 

hon också kallar grundformeln skildras som A - icke A. Här är A = Han och icke A = Hon. 

Hon är alltså icke man, vilket innebär att hon är icke närvarande. Kvinnan som är icke A är en 

formlös och konturlös varelse som kan dateras ända tillbaka till 500 f.Kr. Där skapade den 

filosofiska skolan hos pytagorerna uppdelningen att man är form och att kvinna är formlöshet 

(Hirdman, 2003. s. 26-28). 

Den andra formeln som grundas i jämförelse mellan könen innebär att a jämförs med A. A – a 

betyder att A är den stora mannen och a den lilla mannen. Att vara a, alltså lilla mannen, 

innebär att vara en ofullgången man. I den här formeln fortsätter antikens tankar om form och 

formlöshet. Men här utvecklades begreppet till att betyda inte enbart det fysiska, utan form 

och struktur som var mannen kopplas nu till förstånd och själ. Kvinnan eller lilla a, den 

ofullgångna, ansågs vara formlös och icke struktur och därmed hade hon mindre förstånd, 

kontroll och själ. Den här formeln där kvinnan är en sämre version av mannen var under 

1800-talet viktigt att försöka bevisa. Enligt dåtidens vetenskap ansåg de också ha gjort precis 

det. Kvinnors kroppsstorlek sades bevisa att kvinnan var som de i antiken hade sagt en 

ofullgången man. Det var egentligen inte det rent kroppsliga som var det viktigaste att 

framhäva när det gällde att kvinnor och män är olika. Det viktiga var att visa att det 

kroppsliga ofullgångna hos kvinnor betydde att de inte var själsligen färdigutvecklade och 

därmed kunde kvinnors underordning rättfärdigas (Hirdman, 2003. s. 32-33).  

Den tredje formeln som beskrivs A – B innebär att här är man mer intresserad av att visa på 

olikheterna mellan män och kvinnor än att jämföra kvinnor med män. Den här tredje formeln 

fokuserar alltså på motsatserna mellan kvinnor och män. Det här synsättet återfinns också 

redan i den filosofiska skolan hos pytagorerna under antiken, som skapade uppdelningen att 

man är form och kvinna är formlöshet som jag skrev om tidigare. Det här utvecklades till att 

under 1800-talet innefatta de flesta områden. Kvinnan var nu inte bara en ofullgången man 

hon var nu även annorlunda. Hon hade också egenskaper som mannen inte hade och de här 

egenskaperna värderades lägre än de egenskaperna som män hade. Det här motsattstänkandet 

skapade ett åtskiljande mellan könen som visade på att kvinnor och män är två helt olika arter. 
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Nu skapas tvåkönsmodellen. Nu börjar den idealtypiska kvinnan tar form. Från att ha varit 

vildsinta och sexuellt utsvultna är nu idealkvinnan god, tyst och blyg. Fortplantningen ligger 

nu till grund för kvinnans roll i världen. Hon föder barn och därför är hennes roll i livet att 

vara en mor. Det här biologiska synsättet utvecklades av Darwin i evolutionsteorin (Hirdman, 

2003, s. 36-37). Även om kvinnor idag i det moderna samhället inte enbart föder barn och är 

mödrar så kan kvinnor fortfarande bara inta roller i samhället i form av antingen, B och a 

eftersom hela vårt sociala samhälle är uppbyggt av de här formlerna (Hirdman, 2003. s. 44).  

Genussystemet 

Genussystemet myntades av Yvonne Hirdman i slutet av 1980-talet. Hirdman menar att 

genussystemet kan delas upp i två grundläggande kategorier: isärhållningens princip och den 

manliga normens primat (Gemzöe, 2002. s. 93). 

Med isärhållningens princip menas att könen tilldelas olika egenskaper och att de också 

geografiskt ha tillgång till olika sfärer för t.ex. arbete och fritid. Isärhållningen mellan könen 

är också hierarkisk, de olika egenskaperna hos könen värderas inte lika utan mannens 

egenskaper och aktivitetssfärer är överordnat kvinnans och värderas också högre (Gemzöe, 

2002, s. 93). Det är våra föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt som utgör 

grunden för den hierarkiska uppdelningen mellan könen (Gemzöe, 2002. s. 81). 

Genussystemet grundas i våra föreställningar om kön och det påverkar hela vårt sätt att tänka i 

alla delar av våra liv. I alla västerländska samhällen utgår man ifrån att skapa kvinnligt och 

manligt utifrån ett motsatsstänkande (Gemzöe, 2002. s. 83). Som Gemzöe skriver i boken 

Feminism:  

”Kvinnor är det som män inte är, och män är det som kvinnor inte är – så 

skapas skillnaden.” (Gemzöe, 2002. s. 83) 

Motsattänkandet verkar också som är skrivet ovan hierarkiskt. Mannen värderas högre än 

kvinnan. Med andra ord är mannen normen och kvinnan det avvikande. Manlighet är förnuft 

och logik och kvinnlighet är kropp och känsla. Kritiken riktas mot tanken att förnuftet anses 

vara könsneutralt när det i verkligheten är förknippat med man (a.a). 

Det var Simone de Beauvoir som beskrev det här dualistiska tänkandet i det västerländska 

samhället. Simone de Beauvoir var en fransk feminist och filosof och hennes bok Det andra 

könet är världsberömd (Gemzöe, 2002. s. 84). De Beauvoir beskriver i sin bok att kvinna föds 

man inte till utan man blir kvinna. Kvinnan är det andra, det avvikande. Hon är inte människa 
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(man). Rollen som den andra fås genom förhållandet till andra, alltså till män. Det är kvinnan 

som definieras i förhållande till mannen och inte tvärtom. Därför kan kvinnan aldrig 

definieras utifrån sig själv utan hon definieras i förhållande till mannen (Beauvoir, 1986. s. 

13-14 och 162). Genussystemet grundas alltså i våra föreställningar om genus som i sin tur 

har grundats i historien under lång tid (Gemzöe, 2002. s. 83). Genussystemet visar på hur det 

ojämlika förhållandet ser ut mellan könen men systemet kan inte i sig själv existera utan det 

reproduceras och upprätthålls genom vad Hirdman benämner genuskontraktet.  

Genuskontraktet 

Genussystemet upprätthålls och reproduceras genom genuskontraktet. Det stereotypa 

genuskontraktet grundas i vad som Hirdman benämner den ”naturliga ordningen”. Den 

naturliga ordningen mellan könen är det som utgör grunden för uppdelningen könen emellan 

och grunden för hur våra liv ser ut och den ”naturliga ordningen” är segregering. Eftersom 

kvinnor föder barn leder till den generella åsikten om att det här är kvinnors naturliga plats i 

livet. Att vara hemma, underordnad, underrepresenterad, underbetald är kvinnans naturliga 

plats. Kvinnors biologiska lott i livet har legitimerat deras sociala plats (Hirdman, 2003. s. 81-

82).  

Det stereotypiska genuskontraktet är själva grundkontraktet och Hirdman tar upp fyra delar 

som kontraktet består av. För det första är det själva ordet genuskontrakt. Med ordet 

genuskontrakt syftar Hirdman inte på ett kontrakt i den meningen att två parter sätter sig ned 

och skriver på ett kontrakt. Med genuskontraktet menar Hirdman en kulturellt nedärvd, 

överenskommelse för relationen mellan könen. Överenskommelsen innehåller skyldigheter 

rättigheter och förpliktelser. Kontraktet visar på att det finns en struktur som båda könen lever 

utifrån och strukturen är inget som man som individ kan värja sig emot utan den fungerar som 

ett tvång för både kvinnor och män. Kontraktet innebär också att det finns möjlighet att 

förhandla men samtidigt visar det att det finns fördelar i överenskommelsen för könen 

(Hirdman, 2003. s. 84).  

Den andra delen tar upp innehållet i kontraktet och det visar på de olika roller kvinnor och 

män förväntas ha i samhället. Kontraktets innehåll utgår ifrån att det är mannens uppgift att ta 

hand om kvinnan, beskydda och sörja för kvinnan. Kvinnor i sin tur när de blivit 

omhändertagna ska stanna i hemmet där de ska utföra de kvinnliga sysslorna. Att föda barn 

och ta hand om hemmet. Alltså att bli omhändertagen betyder i sin tur att man som kvinna ska 

vara tacksam för det och utföra de förutbestämda sysslorna (Hirdman, 2003. s. 85).  
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Den tredje delen utgör rationalitet. Att skapa uttrycket genuskontrakt är ett sätt att kunna 

teoretisera om något som annars varit extremt svårt att ta fasta på. Genuskontraktet visar på 

ett sätt som inte förändras över tid utan som generellt finns kvar på samma sätt. Det stereotypa 

genuskontraktet som visar på att mannen har rollen som omhändertagare och kvinnan som 

omhändertagen vill visa och sätta fokus på just de skilda villkor som kvinnor och män har i 

samhället. De skilda villkor som vi lever våra liv utifrån. Kvinnor och män har olika 

rättigheter och skyldigheter. Kvinnors handlande utgår ofta ifrån mannen, mannen styr 

kvinnans tillgång till världen utanför. Kontraktet är för kvinnan hela hennes värld, hela hennes 

liv (Hirdman, 2003. s. 88-89).  

Den fjärde delen benämner Hirdman (de)formeringen vilket innebär att de underordnande 

genererar sin egen underordning. Kvinnans roll är innanför kontraktet vilket betyder att hela 

hennes existens finns inom det här genuskontraktet och hon kan därför aldrig agera utanför 

det. Desto mer en kvinna försöker skapa mer utrymme för sig inom ramen för kontraktet desto 

starkare upprätthålls kontraktet. För att förklara lite tydligare, när kvinnan försöker utvidga 

sitt handlingsutrymme innanför kontraktet är det just hennes handlingar som mest återskapar 

mönstret eftersom hon helt enkelt inte kan gå utanför kontraktets gränser (Hirdman, 2003. s. 

91). Deformering som begrepp kan vara lite svårt att förstå och därför ska jag förklara hur jag 

tolkat det. Deformering innebär att man accepterar tanken om att kvinnans handlingsutrymme 

enbart finns inom kontraktet, ingenting kan ske utanför det eftersom kvinnor aldrig befinner 

sig utanför kontraktet. När då en kvinna försöker utvidga sitt handlingsutrymme är det själva 

handlingarna som visar vad som är tillåtet att göra. Kvinnan kan enbart försöka skapa 

handlingsutrymme för vad som är tillåtet inom kontraktets gränser och när en kvinna gör det 

upprätthålls kontraktet ännu starkare eftersom det då blir tydligare vad som är tillåtet och vad 

som inte är tillåtet.  

Makt enligt kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys är den metod som till största del kommer att användas i den här 

uppsatsen. Diskursanalys som metod och teori går inte alltid att skilja åt vilket gör att makt 

enligt kritisk diskursanalys bör förklaras redan i den här delen av uppsatsen. Studiet av makt 

utgör grunden i en diskursanalys och studiet av makt utgör också grunden för den analys som 

görs i den här uppsatsen. De genusvetenskapliga teorierna som används i den här uppsatsen 

används till stor del för att titta på maktaspekterna. Fairclough är den person som mest 

förknippas med kritisk diskursanalys och det är också hans kritiska diskursanalys som 

kommer att användas som metod i uppsatsen. Fairclough utgår ifrån att ideologier producerar, 
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reproducerar och transformerar dominansrelationer (Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 

79). För Fairclough är ideologi lika med:  

”betydelse i maktens tjänst” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 79).  

Ideologibegreppet inom den kritiska diskursanalysen utgår ifrån att diskursiva praktiker både 

skapar och reproducerar ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala grupper. Män och 

kvinnor är ett tydligt exempel på två sociala grupper med ojämlika maktförhållanden. Det här 

ideologibegreppet finns inte hos t.ex. Michel Foucault. Foucault menar att sanning, subjekt 

och relationer skapas diskursivt. Det finns således ingen bakomliggande sanning som döljs 

genom en ideologi. Kritisk diskursanalys anser som Foucault att makt är något produktivt och 

inte något tvingande men när en social grupp underkastas en annan social grupp är det enligt 

kritisk diskursanalys ideologiskt (Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 69). Kritisk 

diskursanalys ser ideologi som något som fungerar och döljer dominansmönster, som att vissa 

sociala grupper underordnas andra sociala grupper (Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 

24).  

En annan del av maktteorin inom kritisk diskursanalys utgörs av hegemonibegreppet. 

Hegemonibegreppet innebär att diskursiv praktik är en hegemonisk kamp av 

diskursordningen. Det betyder att det finns en kamp om hur den diskursiva praktiken 

reproducerar och transformerar diskursordningen. Den hegemoniska kampen bidrar till att 

antingen förändra maktrelationerna eller så behålls status quo om den hegemoniska kampen 

vinns av den dominerande diskursordningen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 80). 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att studera jämställdhetsaspekten i de två valda propositionerna 

utifrån ett genusperspektiv. Syftet är att titta på hur det skrivs om jämställdhet för att på så vis 

kunna analysera det som är gömt under språket, syftet är också att analysera förhållandet 

mellan jämställdhet och politik.  

För att kunna vara så konkret som möjligt med mitt syfte i uppsatsen har jag valt följande tre 

frågeställningar: 

1. Vilka jämställdhetsdiskurser går det att utläsa i propositionernas texter om 

jämställdhet? 
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2. Hur ser jämställdheten ut i jämställdhetsdiskurserna utifrån ett genusvetenskapligt 

perspektiv? 

3. Varför ser texterna om jämställdhetsperspektivet ut som de gör?  

METOD 

Material 

Materialet som har valts ut till den här uppsatsen är de två propositionerna som jag nämnde 

under bakgrunden. Det är inte hela propositionerna som utgör materialet utan det är styckena 

som handlar om jämställdhetsaspekten. De två propositionerna heter: En 

arbetslöshetsförsäkring för arbete (Prop. 2006/07:15 Kapitel: 7.2 Jämställdhets- och 

diskrimineringsaspekter) och Från sjukersättning till arbete (Prop. 2007/08:124 Kapitel: 6.9.4 

Konsekvenser för jämställdhet). Det här materialet har valts, inte bara utifrån det faktum att 

förändringar i regelverket kommer att ha stor inverkan på människors liv, utan de har också 

valts ut utifrån det faktum att de här propositionerna enligt min mening utgör ett typiskt fall. 

Eftersom de är så viktiga propositioner anser jag att de är representativa för hela propositioner 

i allmänhet. Jag anser inte att andra propositioner ser annorlunda ut än de två jag har valt. 

Innan en proposition läggs till riksdagen går den igenom lagstiftningsprocessen där ett 

moment är att förslagen skickas ut på remiss till de berörda instanserna (Regeringen, 2010). 

Som jag skrivit tidigare måste alla propositioner ha med ett avsnitt som tar upp 

jämställdhetsaspekterna. I de här styckena kan även remissinstanserna uttala sig. Styckena 

som handlar om jämställdhetsaspekterna är i de båda propositionerna relativt korta. 

Proposition som text att analysera kan också vara ganska svårt eftersom det inte finns så 

mycket text att analysera och den text som finns ofta är ganska stel. Men jag har så noggrant 

jag har kunnat, tagit ut de analysenheter som går att göra en analys på. Att ta ut de bitarna ur 

de redan korta styckena som går att analysera har utgjort en naturlig begränsning. De 

analysenheter som sedan valts ut har valts utifrån den tanken att försöka få med så mycket 

text som möjligt så att analysen inte blir för tunn.  

Val av metod 

I uppsatsen kommer en kvalitativ textanalys av materialet att göras. Den kvalitativa textanalys 

som kommer att användas som metod är diskursanalys och då främst kritisk diskursanalys. 

Inom diskursanalys finns det olika inriktningar och även om det är kritisk diskursanalys som 

främst kommer att användas så finns även redskap ifrån två andra inriktningar inom 

diskursanalysen med. Det är några begrepp ifrån Michel Foucault och ett begrepp ifrån en 
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inriktning som heter diskursteori. De olika inriktningarna är inte helt fristående ifrån varandra 

utan bygger mycket på varandra. De har likheter med varandra men samtidigt skiljer de sig 

också åt. Det är till stor del frågeställningarna som avgör vilka delar av diskursanalys som 

används. Det är inte negativt att använda sig av olika inriktningar inom diskursanalysen utan 

man kan som författare med fördel välja olika bitar (Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 9-

10).  

Motivering av metodval 

Som gemensam nämnare för diskursanalysen är att forskare som utgår ifrån diskursanalys vill 

bedriva kritisk forskning. Det här betyder att det är maktförhållanden i samhället, som ofta är 

dolda under språket, som är av intresse att studera. Diskursanalys är den enda metoden som 

gör det möjligt att kritiskt granska en text för att kunna ta fram de här maktstrukturerna som är 

gömda under språket och som inte rent kvantitativt går att mäta. Det finns alltså ingen annan 

kvantitativ eller kvalitativ textanalytisk metod som kan ta fram det som är dolt under språket. 

Diskursanalys gör det möjligt att ta fram de här förhållandena i det öppna och kritiskt granska 

dem (Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 8-9). Effekterna av en proposition går att mäta 

rent kvantitativt om det finns könsuppdelad statistisk, men det är efter att förslagen i en 

proposition har gått igenom. Hur själva jämställdhetsperspektivet är skrivet, hur det är 

språkligt utformat går däremot inte rent kvantitativt att mäta. Det finns ingen annan metod 

som på det här viset fokuserar på språket, på hur diskurserna är utformade.  Diskursanalys kan 

göra det här eftersom metoden inte enbart är en metod utan även har en bestämd 

vetenskapssyn och teori till viss del. Språket skapar den sociala verklighet vi lever i och där 

skapas också maktförhållandena mellan olika sociala grupper (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000. s. 10). Den ojämställdheten i samhället som finns men som inte syns och därför inte 

rent konkret går att ta på eller mäta analyseras därför med hjälp av diskursanalys som metod. 

De genusvetenskapliga teorierna kan då användas utan att de behövs begränsas till den metod 

som valts. Diskursanalys låter de genusvetenskapliga teorierna användas mer fritt än andra 

metoder skulle kunna tillåta. Den genusvetenskapliga analys som jag vill göra i uppsatsen kan 

inte göras med en annan metod. 

Vetenskapssyn 

Begreppet diskurs har inte en bestämd betydelse men i den här uppsatsen är det förklaringen 

av begreppet diskurs i boken Diskursanalys som teori och metod som används. Diskurs är  

”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 7). 
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Diskursanalysens utgångspunkt är socialkonstruktionistisk vilket innebär att världen är socialt 

konstruerad och att den inte existerar oberoende av oss. Vår kunskap om världen är inga 

objektiva sanningar. Vi skapar själv vår kunskap om världen i sociala möten där vi genererar 

sanningar som vi sedan lever efter. De sociala interaktionerna är också en plats för kamp om 

makten, om vad som ska anses vara sant och falskt. Genom diskurserna skapas hela vår 

sociala värld och det finns ingen objektiv sanning bakom dem. Kunskap, identiteter och 

sociala relationer skapas av diskurserna (Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 11-12). Det 

finns vissa gemensamma utgångspunkter för de olika angreppssätten inom den kritiska 

diskursanalysen. Enligt kritisk diskursanalys är diskurser både konstituerande och 

konstituerade. Det här innebär att diskurserna konstituerar den sociala världen men det 

innebär också att diskurserna konstitueras av den sociala världen. Diskurser formar och 

omformar sociala strukturer men de sociala strukturerna formar och omformar också 

diskurserna (Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 67-68).  

Diskursanalys bygger på strukturalism och poststrukturalism som språkfilosofi. Den socialt 

konstruerade världen vi skapar har vi enbart tillgång till genom språket. Genom språket 

skapar vi världen, den fysiska världen får betydelse. Vi avspeglar inte enbart världen utan vi 

formar och omformar den också (Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 15). Ur ontologin är 

det här en antiessentialistisk utgångspunkt. Det innebär att det inte finns några yttre 

förhållanden som bestämmer vår värld eller att det finns någon bakomliggande grund för hur 

världen ser ut. Människor har inte några inneboende egenskaper som vi kan referera till som 

de äkta och sanna egenskaperna. Allt skapas socialt (Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 

11-12). När jag gör min analys med de genusvetenskapliga teorier jag valt utgår jag ifrån att 

könen är socialt konstruerade och därmed är världen också socialt konstruerad. 

Kritisk diskursanalys 

Norman Fairclough är den person som mest förknippas med kritisk diskursanalys och han har 

utvecklat specifika metoder och redskap som gör det möjligt att konkret genomföra en kritisk 

diskursanalys. Hans teori och metod är sammankopplade i en tredimensionell modell vilken 

används som analytisk ram vid en diskursanalys (Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 74-

79). De tre dimensionerna består av diskursiv praktik, text och social praktik. Se modell på 

nästa sida.  
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Diskursiv praktik 

Med diskursiv praktik menas hur texter produceras och konsumeras. När en analys görs på 

diskursiv praktik titta man på vilka diskurser texten bygger på och vilka olika texter texten 

bygger på. Ingen diskurs är helt ny, utan diskurser bygger alltid på andra diskurser. Inom 

diskursiv praktik kan interdiskursivitet och intertextualitet studeras. Intertextualitet bygger på 

existerande texter. Den här uppsatsen kommer inte att analysera utifrån vilka texter texten 

bygger på utan det är hur olika diskurser artikuleras och vilka diskurser som är dominerande 

och vilka diskurser som diskurserna bygger på som är av intresse att studera. 

Interdiskursiviteten kommer därför att användas (Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 86).  

Med interdiskursivitet kan en analys göras som syftar till att plocka fram vilka diskurser en 

viss text bygger på för att sedan ser hur diskurserna artikuleras på nytt. Med interdiskursivitet 

finns möjlighet att titta på om de diskursiva praktikernas blandningar är så kallade kreativa 

eller konventionella. Blandas de olika diskurserna på ett nytt sätt eller blandas de på ett 

konventionellt sätt där den dominerade diskursordningen upprätthålls? En kreativ blandning 

innebär sociokulturell förändring medan en konventionell blandning innebär att den 

dominerande ordningen upprätthålls. Hög interdiskursivitet enligt Faircloughs teori betyder 

alltså förändring och låg interdiskursivitet betyder att status quo vidmakthålls (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000. s. 86-87).  

Text   

Texten är det själva fysiska medium där diskurserna finns och kommer till uttryck. Fairclough 

har skapat specifika redskap för att ta fram olika delar av en text och på så vis kunna göra en 

detaljerad och konkret textanalys. Verktygen är många till antalet och det finns ingen 
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anledning att välja alla. Det handlar om att välja de redskap som bäst passar till den text som 

ska analyseras och som passar till frågeställningarna.    

Grammatiken i en text är uppdelad i tre dimensioner. De är transitivitet, tema och modalitet. I 

den här uppsatsen kommer transitivitet att användas. Med transitivitet menas att man tittar på 

hur händelser förbinds med subjekt och objekt. Man tittar på vem som bär ansvaret för 

händelsen och dess konsekvenser. Rent konkret betyder det att man analyserar agentens roll 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 87).   

Den andra analysen av texten handlar om att titta på enskilda ord i texten. Begreppet som 

används för att göra det tillhör inte kritisk diskursanalys utan det kommer ifrån inriktningen 

Diskursteori. Begreppet heter nodalpunkt. En nodalpunkt är ett ord som har en central 

betydelse i en viss bestämd diskurs. Andra ord i diskursen förhåller sig till nodalpunkten och 

får betydelse och innebörd i sin relation till nodalpunkten. För att ta ett exempel: genus är 

nodalpunkt i en jämställdhetsdiskurs (Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 33-35).  

Social praktik 

Social praktik är den sista delen i den tredimensionella modellen. Text och diskursiv praktik 

står i förhållande till den större sociala praktik de ingår i. För att förklara lite närmare så 

innebär det konkret att titta på t.ex. ekonomiska och institutionella förklaringar till 

förutsättningarna för den diskursiva praktiken. För att kunna besvara de här frågorna måste 

man använda sig av andra teorier än diskursanalys. Det kan vara sociologiska eller kulturella 

teorier. De här teorierna används för att titta på förhållandet mellan den diskursiva praktiken 

och den sociala praktik den ingår i. Här handlar det om att analysera den diskursiva praktiken 

i förhållande till den yttre världen. Det är egentligen när man gör en analys av det här som 

man kan hitta det som är mest intressant. Det är här den diskursiva praktiken får ett 

förhållande till den konkreta verkliga världen. Undersökningen kan då säga något om den 

sociala praktik den är en del av och inte enbart vara en avskalad del i den teoretiska världen. 

Teori kopplas till den verkliga världen. När man gör en analys av den sociala praktiken titta 

man på frågor som handlar om förändring och ideologiska konsekvenser. Det är här det går att 

utläsa om den diskursiva praktiken reproducerar diskursordningen så att status quo 

vidmakthålls i den sociala praktiken utanför den diskursiva praktiken, eller om 

diskursordningen förändras så att det skapas en social förändring ute i den sociala praktiken. I 

den sociala praktiken går det att analysera de ideologiska, politiska och sociala 

konsekvenserna av de diskursiva praktikerna (Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 90). 
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Enligt Fairclough är det just politik som är intressant i den sociala praktiken eftersom 

diskurserna kommer till uttryck i deras relation till makt och dominans och därmed också de 

politiska konsekvenserna. Syftet för Fairclough är att kombinera den hegemoniska makten 

med interdiskursivitet (Fairclough, 1995).   

”Förstärker och döljer den diskursiva praktiken vissa ojämlika 

maktförhållanden i samhället eller sätter den maktpositionerna i fråga genom 

att framställa verkligheten och de sociala relationerna på ett nytt sätt? Sådana 

konklusioner gör forskningsprojektet politiskt och kritsikt.” (Winther Jörgensen 

& Phillips, 2000. s. 90).  

Foucaults utestängningsprocedurer 

Michel Foucault som är den person som är mest känd inom diskursanalysen och han har i sin 

installationsföreläsning vid Collège de France tagit upp vad han benämner 

utestängningsprocedurer inom diskursanalysen. Föreläsningen är nedskriven i boken 

Diskursens ordning. Diskursens ordning visar på hur de olika sätt utestängningsprocedurerna 

verkar. Några av de utestängningsprocedurerna kommer att användas här men inte alla. 

Den första utestängningsproceduren tillhör en grupp som verkar från utsidan och som ordet 

helt enkelt säger stänger ute vissa från diskursen (Foucault, 1993. s. 16). Foucault kallar den 

för avskiljandet av vansinnet. Med avskiljandet av vansinnet menas att det finns en 

motsättning mellan förnuft och vansinne (Foucault, 1993. s. 14). Det finns vissa personer som 

anses stå för dårens diskurs, det är diskurser som inte existerar officiellt. Antingen har det 

varit diskurser som inte tagits på allvar eller diskurser som i hemlighet har ansetts vara sanna 

men som aldrig officiellt skulle erkännas vara det (Foucault, 1993. s. 8-9).  

Den andra utestängningsproceduren som också verkar ifrån utsidan är viljan till sanning. 

Viljan till sanning innebär den maktkamp som förs över vad som ska anses vara sant och 

falskt. Vilka diskurser som tillhör det sanna och vilka diskurser som är falska. Vilka diskurser 

som anses vara kunskap och vilka diskurser som inte är kunskap. Den sanna diskursen är den 

diskurs som utöva makten (Foucault, 1993. s. 12-15). 

Det finns också andra typer av procedurer som begränsar diskursernas handlingsutrymme, 

men de verkar inifrån diskurserna själva. För att en diskurs över huvud taget ska kunna kallas 

för sann eller falsk måste den befinna sig i det sanna. Du kan säga det sanna men om du inte 

gör det ”i det sanna” kan det aldrig blir någon sanning. Gör du däremot fel men inom den 
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specifika diskursens regler har du enbart begått ett disciplinerat misstag. Man befinner sig 

enbart i det sanna om man följer diskurspolisens regler. Den här proceduren verkar som 

kontroll för hela diskursproduktionen och sätter gränser för diskursproduktionen (Foucault, 

1993. s. 24-35).   

Det finns en tredje typ av begränsningar och det är gallring bland de talande subjekten. 

Gallring bland de talande subjekten innebär helt enkelt att begränsa vilka som har rätt att 

komma in i diskursen och uttala sig. Har du inte viss kunskap om ämnet i fråga kommer du 

inte in i diskursen. Men vissa diskurser är mer öppna alla har i princip tillträde medan andra 

diskurser är mycket svåra att ta sig in i (Foucault, 1993. s. 26). 

Metodkritik 

Som med alla metoder finns det kritik att anföra mot diskursanalys. Det som anses vara mest 

problematiskt för Faircloughs kritiska diskursanalys är vad som är skillnaden mellan vad som 

är diskursanalys och vad som är social praktik. Det finns ingen tydlig gräns var 

diskursanalysen slutar och var analysen av den sociala praktiken tar vid. Fairclough berättar 

likaså inte hur mycket analys av den sociala praktiken som behövs och vad som räknas in som 

social praktik. Ofta har det visat sig att när man gör en undersökning så har den bredare 

sociala praktiken satts som en bakgrund vilken den diskursiva praktiken har förhållit sig mot 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 93). 

I och med att diskursanalys används måste man vara noga med intersubjektiviteten, en 

uppsats säger ingenting generellt om inte andra kan göra samma undersökning och få liknande 

resultat. För att uppnå detta mål krävs noggrannhet och öppenhet i analysen. Det gäller att 

förklara vad det är man gör så att andra kan genomföra samma undersökning med samma 

resultat. Citat gör analysen lättförstålig och transparent och därför har också flera citat använts 

i den här uppsatsen (Bergström & Boréus, 2005. s. 252-253). 

Något som också är mycket viktigt att fundera över när man ska genomför en diskursanalys är 

hermeneutiken, vilket innebär läran om läsning och tolkning. Vid en läsning av en text finns 

det hos alla människor en förförståelse. Varje uttolkare av en text är en individ med olika 

erfarenheter och det finns politiska och kulturella skillnader mellan människor. Som författare 

är det helt omöjligt att bedriva neutral forskning, inte någon människa är fri från förförståelse. 

När en analys görs är det därför viktigt att har en argumentation bakom sina tolkningar som är 

kopplade vetenskapligt till teori och metod så att inte förförståelsen får en för stor inverkan på 

analysen (Bergström & Boréus, 2005. s. 24-25). Jag är själv feminist vilket självklart påverkar 
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min förförståelse, men jag anser att så länge jag följer de teorier jag valt till uppsatsen 

kommer inte den förförståelsen att inverka för mycket.  

ANALYS OCH RESULTATREDOVISNING 

 

Fråga 1. Vilka jämställdhetsdiskurser går det att utläsa i texterna om jämställdhet? 

Diskursiv praktik 

Interdiskursivitet 

Jämställdhetsperspektivet i propositionen En arbetslöshetsförsäkring för arbete 2006/07:15 

bygger i huvudsak på tre olika diskurser. Den första delen av texten utgörs av två olika 

diskurser och det är en jämställdhetsdiskrimineringsdiskurs och en social– och 

arbetsmarknadspolitisk diskurs. Den sista delen av texten handlar om den ekonomiska 

aspekten, det går att utläsa en ekonomiskpolitisk diskurs.  

Jämställdhetsdiskrimineringsdiskursen utgår ifrån ett remissvar ifrån Tjänstemännens 

centralorganisation (TCO). TCO pekar på att vissa delar av förslagen i propositionen är 

diskriminerande mot kvinnor och ifrågasätter om förslagen är förenliga med EG rätten. 

”… missgynnar kvinnor mer än män och att det därmed kan vara 

diskriminerande.”    

Den social- och arbetsmarknadspolitiska diskursen bygger på att besluten som fattas leder till 

att personer uppmuntras till att arbeta och därmed minskar också risken för att hamna i det 

utanförskap som arbetslöshet leder till. Målet i propositionen är ökad sysselsättning och 

minskat utanförskap vilket enligt regeringen leder till ökad jämställdhet.   

”Regeringens politik sammantaget, som syftar till ökad sysselsättning och till att 

den som är arbetslös snabbt skall komma åter i arbete, innebär också att både 

män och kvinnor på sikt gynnas av regeringens förslag.” 

Den ekonomiskpolitiska diskursens jämställdhet baseras på att genom att utöka sin arbetstid 

till utökad deltid eller från deltid till heltid ökar den ekonomiska jämställdheten.  

”Jobbskatteavdraget kommer även att bidra till ekonomisk jämställdhet genom 

att det i större utsträckning kommer att löna sig att arbeta och att utöka sin 
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arbetstid från deltid i begränsad omfattning till utökad deltid eller att gå från 

deltid till heltid.” 

I propositionen Från sjukersättning till arbete 2007/08:124 gick det att utläsa tre olika 

framträdande diskurser som stycket om konsekvenser för jämställdhet bygger på. De tre olika 

diskurserna är en arbetsmarknadspolitisk diskurs, en ekonomiskpolitisk diskurs och den tredje 

och sista diskursen är en socialpolitisk diskurs.  

Den arbetsmarknadspolitiska diskursen resonerar kring jämställdhet på ett sådant vis att de 

förändringar som kommer att göras till stor del kommer att gynna kvinnor. Texten är starkt 

riktad till kvinnor och de positiva effekter som förslagen kommer att leda till och särskilt då 

för kvinnor. Arbetsmarknadsdiskursen i stycket utgår ifrån att det är fler kvinnor än män som 

arbetar deltid och därmed kommer jämställdheten att öka om fler kvinnor går ut i 

deltidsarbete ifrån sin sjukersättning. Kvinnor har i högre grad än män partiell sjukersättning 

och därmed har de redan kontakt med arbetsmarknaden. De grundar sitt resonemang i att det 

är lättare för kvinnor att kunna börjar arbeta deltid i någon form eftersom de oftast har kontakt 

med arbetsmarknaden sedan tidigare och då i yrken där det ofta förekommer hög grad av 

deltidsarbeten och även timvikarier. Ungefär 50 % av de sjukskrivna kvinnorna arbetar inom 

vård och omsorg. I de här yrkesgrupperna finns det större andel deltidsarbeten och därför 

menar regeringen att det finns större möjligheter för kvinnorna i den här gruppen att kunna 

utöka sin arbetsmängd. 

”Regeringens uppfattning är därför att de föreslagna reglerna särskilt kommer 

att gynna kvinnor med partiell sjukersättning.” 

Den ekonomiskpolitiska diskursen i texten grundas i att även lite arbete ska ge ekonomiskt 

större vinning. Ekonomisk vinning leder till ökad jämställdhet och det finns inslag i förslaget 

som särskilt ska gynna kvinnor. 

”Ambitionen att hålla marginaleffekterna nere gör att det ekonomiska utfallet 

för individen blir relativt stort även vid begränsade arbetsinsatser.” 

Den sociala diskursen går ut på att alla förslag som bidrar till att kvinnor och män kommer ut 

på arbetsmarknaden oavsett omfattning ökar delaktigheten för de här personerna i samhället. 

Risken för att de ska hamna utanför samhället minskar därmed också. Utanförskapet som 

arbetslöshet leder till ökar ojämställdheten i samhället i övrigt. Det viktigaste är att få 

personer tillbaka till arbetslivet för att motverka ojämställdheten. 
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”Att fler kvinnor kan ta ytterligare steg ut i arbetslivet ökar i sin tur 

jämställdheten mellan kvinnor och män.” 

De fem olika diskurserna som tagits fram utgör jämställdhetsperspektivet och är därmed de 

jämställdhetsdiskurser som går att utläsa i texten. 

Textanalys 

Transitivitet 

 I propositionen En arbetslöshetsförsäkring för arbete 2006/07:15 är åtgärderna lämpliga att 

genomföra om de syftar till att uppnå ett legitimt socialt- eller arbetsmarknadspolitiskt mål, 

står det i texten. Här framställs målen som så viktiga och medför så mycket större positiva 

effekter än vad de negativa konsekvenserna skulle bli att det helt enkelt inte finns något annat 

val än att genomföra dem. När målen får status som legitima, legitimeras också åtgärderna för 

att kunna ta sig till dit. En formulering av det här slaget bidrar till att tona ner agentens ansvar 

och visa på att det är något annat som styr, något som står över agentens makt. Regeringen 

representerar agenten och de personer som berörs av propositionen representerar objekten. 

 ”Detta är en legitim målsättning inom social- och arbetsmarknadspolitiken.” 

Det finns flera exempel i texten som, istället för att försöka tona ner agentens roll, fokuserar 

på objektets ansvar för åtgärderna i propositionen. På flera ställen går det att utläsa att 

förslagen är tvungna att genomföra eftersom objekten har missbrukat sin nuvarande ställning 

och ansvaret ligger därför på de enskilda objekten. Genom att föra över ansvaret till de 

enskilda objekten tonar agenten återigen ner sitt eget ansvar för de eventuella negativa 

konsekvenserna som objekten kommer att lida. Händelsen som sker är objektet ansvarig för, 

händelsen förbinds med objektet då objektet ska hållas ansvarig för händelsen. 

”Att ersättningen är lägre eller kommer att bli lägre påverkar sökaktiviteten 

men också kraven som den arbetslösa personen ställer för att acceptera ett 

arbete.” 

I den ekonomiskpolitiska diskursen är även här agentens roll svag och det är den arbetslöse, 

objektet, som själv har ansvar att ta sig ur den situationen hon/han befinner sig i. Åtgärderna 

är nödvändiga på grund av objektets oförmåga att hittills inte ha kunnat arbeta i större 

utsträckning.  
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”Jobbskatteavdraget kommer även att bidra till ekonomisk jämställdhet genom 

att det i större utsträckning kommer att löna sig att arbeta och att utöka sin 

arbetstid från deltid i begränsad omfattning till utökad deltid eller att gå från 

deltid till heltid.” 

Den diskurs som istället för att tona ner agentens ansvar framhäver det och visar på att 

händelsen är agentens ansvar och inte objektets, är jämställdhetsdiskursen. Det är remissvaret 

ifrån TCO som tar upp agentens roll och ansvar för besluten. Diskursen påpekar att förslagen 

kan vara diskriminerande för kvinnor, det vill visa på att agenten har ansvar för beslutet.  

”… regeringens förslag om skärpningen av kraven i det s.k. arbetsvillkoret för 

rätt till arbetslöshetsersättning missgynnar kvinnor mer än män och att det 

därmed kan vara diskriminerande.” 

I den andra propositionen Från sjukersättning till arbete 2007/08:124  framställs agenten som 

positiv i alla de tre dominerande diskurserna. Åtgärderna i propositionen framställs som 

positiva vilket innebär att det inte finns någon anledning till att tona ner agentens roll. Istället 

för att vara passiv intar agenten här en aktiv roll. Objektet är en passiv mottagare av agentens 

beslut. Med nuvarande regler har inte de sjukskrivna kunnat komma tillbaka till arbete vilket 

innebär att det behövs regler som ökar den möjligheten.   

”Mot bakgrund av den höga sjukfrånvaron bland kvinnor anser regeringen att 

alla förändringar som syftar till att få personer tillbaka till arbetslivet från 

sjukersättning kommer att förbättra kvinnors situation.” 

Även under den delen där regeringen till viss del ifrågasätter sina förslag och visar på det 

eventuellt negativa i dem, ifrågasätter inte regeringen dem till fullo och det positiva överväger 

det negativa. Agentens roll fortsätter vara aktiv eftersom det positiva överväger det negativa 

enligt regeringen. Det finns ingen anledning för regeringen att som agent inta en passiv roll, 

händelsen förbinds med objektet som något positivt. 

”Regeringen är dock medveten om att det finns en risk för att det kan befästa 

strukturer som försämrar för kvinnor i allmänhet. Samtidigt är regeringen 

övertygad om att en politik som med fördel kan tillvarata människors 

restarbetsförmåga och uppmuntra till förvärvsarbete, i förlängningen är 

gynnsamt för alla människor som inte är högpresterande. I detta sammanhang 

innebär det en fördel för kvinnor.” 
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Nodalpunkt 

 I propositionen En arbetslöshetsförsäkring för arbete 2006/07:15 finns det i social- och 

arbetsmarknadsdiskursen tre ord som är särskilt knutna till diskursen. Det är orden neutralt, 

objektivt och legitimt. De här orden utgör nodalpunkter i social- och 

arbetsmarknadsdiskursen.  

Ordet neutralt återfinns på flera ställen i diskursen. Direkt i den första meningen i texten om 

jämställdhetsaspekterna finns ordet med.  

”Vissa av de i sig neutralt utformade förslagen i denna proposition kan sedda 

var för sig anses medföra konsekvenser som inte är helt neutrala ur ett 

jämställdhets- eller diskrimineringsperspektiv.” 

Även längre ner i texten finns ordet neutralt med i social- och arbetsmarknadspolitiska 

diskursen och också budskapet med ordet är detsamma. Förslagen är neutralt utformade, det 

är det som utgör poängen i diskursen. Förslagen i propositionen får innebörd av ordet neutral, 

det är förslagen i propositionen som står i relation till ordet neutralt. Diskursen formas runt 

ordet neutralt.  

 ”… även om den är neutralt formulerad” 

Ett annat ord som är nodalpunkt i samma diskurs och som egentligen bara är en synonym till 

ordet neutralt är ordet objektiv.    

”... i praktiken missgynnar en betydligt större andel kvinnor än män, om inte 

denna åtgärd kan anses befogad med hänsyn till objektiva faktorer som inte har 

samband med könsdiskriminering.” 

Det tredje ordet i samma diskurs som också utgör en nodalpunkt är ordet legitimt. Legitimt 

representerar i den här diskursen förslagen i propositionen. Förslagen görs legitima genom att 

målet för förslagen anses vara legitima. De här nodalpunkterna integrerar och förstärker 

varandra i och med att de vill säga ungefär samma sak. 

”Inom området för social trygghet anses en reglering eller åtgärd befogad om 

den syftar till att uppnå ett legitimt social- eller arbetsmarknadspolitiskt mål och 

är lämplig och nödvändig för att uppnå detta mål.” 

”När det gäller syftet med förslagen i propositionen är detta att uppmuntra till 

arbete och att skapa fler arbetstillfällen för att på så sätt minska det utanförskap 
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som arbetslöshet innebär. Detta är en legitim målsättning inom social- och 

arbetsmarknadspolitiken.” 

I propositionen Från sjukersättning till arbete 2007/08:124 finns det i den 

arbetsmarknadspolitiska diskursen ett ord som är särskilt förknippat med den diskursen och 

det är ordet förändring. Diskursen knyter ordet förändring till sig och ger den en positiv 

betydelse. All förändring som kommer att genomföras vars syfte är att få tillbaka kvinnor till 

arbetslivet är positiva, oberoende vad förslaget egentligen innehåller. Förändring gynnar 

särskilt kvinnor, poängteras det också. Förslagen i propositionen blir alltså positiva genom att 

ordet förändring i den här diskursen betyder någonting positivt. Förändring är alltså 

nodalpunkt i den arbetsmarknadspolitiska diskursen eftersom andra ord i texten sätts i 

förhållande till ordet och får sin innebörd av ordet förändring. 

”Mot bakgrund av den höga sjukfrånvaron bland kvinnor anser regeringen att 

alla förändringar som syftar till att få personer tillbaka till arbetslivet från 

sjukersättning kommer att förbättra kvinnornas situation.” 

 Fråga 2. Hur ser jämställdheten ut i jämställdhetsdiskurserna utifrån ett genusvetenskapligt 

perspektiv? 

Resultat av transitiviet  

I En arbetslöshetsförsäkring för arbete 2006/07:15 visar texten på att andelen kvinnor som 

kommer att drabbas hårdare är större än andelen män. Det här vet vi i och med att det står i 

texten och det legitimeras genom att fokusera på att målen är både viktigare och större än de 

negativa konsekvenserna som kommer att drabba kvinnor. Kvinnor som grupp värderas alltså 

lägre än män. Den manliga normen är det som styr. Genussystemet upprätthålls eftersom 

hierarkin mellan könen som lyder att de manliga värderas högre än de kvinnliga är det som 

dominerar (Gemzöe, 2002. s. 93). Det är kvinnorna som ska anpassa sig till de här målen som 

ska uppnås och inte tvärtom. Målen är normen och kvinnorna är avvikande (Beauvoir, 1986. 

s. 13-14 och 162). 

 ”Detta är en legitim målsättning inom social- och arbetsmarknadspolitiken.” 

”Att ersättningen är lägre eller kommer att bli lägre påverkar sökaktiviteten 

men också kraven som den arbetslösa personen ställer för att acceptera ett 

arbete.” 
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”… utöka sin arbetstid från deltid i begränsad omfattning till utökad deltid eller 

att gå från deltid till heltid.” 

Agenten representerar patriarkatet i och med att de vill genomföra beslut som drabbar kvinnor 

mer negativt, men genom att agenten tonas ner tonas också dess ansvar ner. Genom att tona 

ner agentens ansvar fungerar det ideologiskt enligt maktbegreppet i kritisk diskursanalys, 

dominans mönstret att kvinnor underordnas män döljs genom att agentens ansvar tonas ner, 

men dess makt består (Winther Jörgensen & Phillips, 2000. s. 24 och 69). Det är nu den 

underordnade kvinnans eget ansvar att anpassa sig. Objektets ansvar understryks alltså istället. 

Att vara arbetslös är något som du själv har ansvar att ta dig ur. Jag tolkar det som att 

genuskontraktet upprätthålls, hon har nu inget annat val än att försöka anpassa sig efter de 

regler som finns. Innerbörden av det här är att hon kommer att generera sin egen 

underordning eftersom hennes alternativ för handling enbart finns inom genuskontraktets 

gränser. Kontraktet ser fortfarande likadant ut i grunden. Genussystemet upprätthålls genom 

den fjärde delen i genuskontraktet, den så kallade deformeringen (Gemzöe, 2002. s. 91).   

Resultatet i den andra propositionen Från sjukersättning till arbete 2007/08:124  tolkar jag 

som att kvinnor ges den passiva genusrollen som har skapats genom historien. Kvinnan är tyst 

och blyg och behöver hjälp. De behöver hjälp med att ta sig ur sjukersättning till arbete. 

Kvinnors egen förmåga att själva kunna ta sig från sjukersättning är inte tillräcklig och det går 

inte att lita på att de redan har gjort vad de kan för att förändra sin situation. Det kan tolkas 

som att den andra delen i genuskontraktet som tar upp de olika roller som män och kvinnor 

förväntas ha, där mannens uppgift är att ta hand om kvinnan, är det som styr förslagen. Det är 

fler kvinnor än män som är sjukskrivna vilket betyder att de automatiskt är avvikande 

gentemot mannen, eftersom det är den manliga normen som styr (Hirdman, 2003. s. 85). 

Orsakerna till sjukskrivningar spelar inte så stor roll i och med att kvinnor alltid står i 

förhållande till män och inte tvärtom (Beauvoir, 1986. s. 13-14 och 162). Kvinnan är B, hon 

är det andra som inte mannen är. Hon definieras aldrig utifrån sig själv utan alltid till 

förhållande från mannen (Hirdman, 2003. s. 44 och 36-37). Genussystemet upprätthålls alltså 

här. 

”Mot bakgrund av den höga sjukfrånvaron bland kvinnor anser regeringen att 

alla förändringar som syftar till att få personer tillbaka till arbetslivet från 

sjukersättning kommer att förbättra kvinnors situation.” 
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Resultat av nodalpunkt 

En arbetslöshetsförsäkring för arbete Prop. 2006/07:15 

Genom att använda ordet neutralt som nodalpunkt representerar ordet något som i sig själv 

kan anses vara neutralt. Ordet neutralt är normen och representerar i genussystemet att det är 

den manliga normen styr. Om förslagen är neutralt utformade kan det innebära negativa 

konsekvenser som inte är helt jämställda utifrån ett jämställdhets- eller 

diskrimineringsperspektiv där jämställdhets- och diskrimineringsaspekten är det avvikande.  

De ”neutralt” utformade förslagen är normen och jämställdhet och 

diskrimineringsperspektivet det avvikande. Jämställdhetsperspektivet anses vara det 

avvikande eftersom det inte faller under vad som är neutralt (Beauvoir, 1986. s. 13-14 och 

162). Här fokuserar regeringen på jämställdhetsperspektivet som begrepp och inte på 

förslagen. Jämställdhetsperspektiv i sig som begrepp blir avvikande vilket gör att återigen 

verkar regeringen patriarkalt, i och med att de hävdar att förslagen är neutrala. Fokus ligger på 

att det är det avvikande, det som inte ryms inom den manliga normen och därför är också 

ansvaret för att inte vara neutral den avvikandes eget fel. 

”Vissa av de sig neutralt utformade förslagen i denna proposition kan sedda var 

för sig anses medföra konsekvenser som inte är helt neutrala ur ett 

jämställdhets- eller diskrimineringsperspektiv.” 

 ”… även om den är neutralt formulerad” 

Den andra nodalpunkten, ordet objektiv, tolkar jag som att regeringen anser att det finns en 

värld där det finns objektiva faktorer och sedan finns det en värld där det finns 

könsdiskriminering. Även om åtgärden missgynnar kvinnor mer än män finns det ändå 

objektiva faktorer som inte har samband med könsdiskriminering. Kvinnor som grupp är 

fortfarande avvikande. Även om kvinnor missgynnas finns det andra saker som är viktigare 

vilket betyder att kvinnor inte tillhör normen utan är avvikande. Genuset man är neutralt och 

objektivt alltså människa. Genuset kvinna är det som inte är neutralt och objektivt alltså det 

avvikande. Isärhållningens princip inom genussystemet återfinns här genom att mannen 

innehar egenskaper som neutralt och objektiva, kvinna är inte neutral eller objektiv (Gemzöe, 

2002. s. 83). Hierarkin inom isärhållningens princip återspeglas också här eftersom 

konsekvenserna för kvinnorna inte värderas lika högt som de patriarkala förslagen och vad de 

innehåller (Gemzöe, 2002. s. 81 och 93). 
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”... i praktiken missgynnar en betydligt större andel kvinnor än män, om inte 

denna åtgärd kan anses befogad med hänsyn till objektiva faktorer som inte har 

samband med könsdiskriminering.” 

Den tredje nodalpunkten utgörs av ordet legitim som innebär att förslagen får betydelsen 

legitim. Den tredje nodalpunkten återkopplar till tidigare nodalpunkter och de förstärker 

varandra. För att rättfärdiga förslagen tar man upp ett annat mål som kommer att påverkas 

positivt av förslagen. Det andra målet ställs i förhållande till jämställdhet och jämställdhet blir 

det avvikande eftersom det andra målet är viktigare. Målet är legitimt och därmed normen och 

jämställdhet är avvikande. Nodalpunkterna upprätthåller genussystemet. Det går också tolka 

att nodalpunkterna är logik och förnuft alltså representerar förslagen manlighet, medans de 

som avviker ifrån förslagen representerar det kvinnliga och det avvikande blir därmed kropp 

och känsla, alltså inte förnuft och logik (Gemzöe, 2002. s. 83). 

”Inom området för social trygghet anses en reglering eller åtgärd befogad om 

den syftar till att uppnå ett legitimt social- eller arbetsmarknadspolitiskt mål och 

är lämplig och nödvändig för att uppnå detta mål.” 

”När det gäller syftet med förslagen i propositionen är detta att uppmuntra till 

arbete och att skapa fler arbetstillfällen för att på så sätt minska det utanförskap 

som arbetslöshet innebär. Detta är en legitim målsättning inom social- och 

arbetsmarknadspolitiken.” 

I den andra propositionen Från sjukersättning till arbete 2007/08:124 utgör ordet förändring 

nodalpunkt i den arbetsmarknadspolitiska diskursen. Förändringen anses vara positiv så länge 

syftet är att få personer tillbaka till arbetslivet. Jag tolkar det som att kvinnor är i en position 

av B, även som tidigare ges hon en passiv roll. Den positiva förändringen görs åt kvinnorna 

som är sjukskrivna, de är själva inte kapabla till att bestämma över sina liv utan måste tas om 

hand (Hirdman, 2003. s. 88-89). Det finns ett motsatstänkande, där kvinnor är det som män 

inte är och tvärtom (Gemzöe, 2002. s. 83). Det är kvinnorna som ska ändra på sig och ta sig 

tillbaka till arbetslivet, att vara sjukskriven är avvikande. Anledningen till sjukskrivningen 

spelar återigen inte någon roll, kvinnor ska anpassa sig efter de nya förslagen eftersom de är 

de avvikande. Det är kvinnorna som står i fokus och att de är sjukskrivna och inte strukturen 

bakom varför de är sjukskrivna. Kvinnor är avvikande och kan alltså inte definieras i 

förhållande till sig själv utan i förhållande till mannen (Beauvoir, 1986. s. 13-14 och 162). 
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”Mot bakgrund av den höga sjukfrånvaron bland kvinnor anser regeringen att 

alla förändringar som syftar till att få personer tillbaka till arbetslivet från 

sjukersättning kommer att förbättra kvinnors situation.” 

 

Fråga 3. Varför ser texterna om jämställdhetsperspektivet ut som de gör? 

 

Social praktik 

Förutsättningarna för den diskursiva praktiken i den här uppsatsen analyseras inte utifrån 

varken ekonomiska eller institutionella begränsningar utan utifrån begränsningarna för ett 

genusvetenskapligt perspektiv. Uppsatsen handlar om jämställdhet används 

genusvetenskapliga teorier för att analysera den sociala praktiken. Den sociala praktiken 

behöver en metod för att kunna konkret redovisa någon form av resultat. Foucaults 

utestängningsprocedurer används för att kunna analysera den sociala praktiken rent konkret 

samtidigt som det går att göra det utifrån genusvetenskapliga teorier. 

Avskiljandet av vansinnet 

Med anledning av resultaten av den diskursiva praktiken och textanalysen, är jämställdhet det 

som avviker i de båda styckena om jämställdhetsaspekterna. Jämställdhet som begrepp är 

alltid det avvikande i texten. Avskiljandet av vansinnet innebär en motsättning mellan förnuft 

och vansinne. Jämställdhet i texten står för vansinnet, som skiljs från förnuftet vilket består av 

de andra diskurserna. Dårens diskurs, den diskurs som representerar vansinnet, är den diskurs 

som inte får cirkuleras som andra diskurser. Dårens diskurs är det som avviker ifrån normen. 

Jämställdhet representerar alltså dårens diskurs. Även om jämställdhet existerar som officiell 

diskurs går det att jämföra den med dårens diskurs på grund av att den aldrig någonsin 

kommer inta en maktposition. Så länge den inte är i en maktposition kan den existerar men 

om den kommer för nära makten gör patriarkatet den till dårens diskurs. Patriarkatet är 

normen och jämställdhet är det avvikande. Jämställdhetsstyckena kritiseras med feministisk 

vetenskapsteori som utgångspunkt. Patriarkatet vill få innehållet i de båda 

jämställdhetsstyckena klassade som universella sanningar men könet har även här betydelse. 

Själva jämställdhetstyckena är inte en sanning skriven av män för män som resultatet har visat 

på att de försöker göra då jämställdhet som begrepp är det avvikande och därmed 

representerar dårens diskurs (Hallberg, 1992). 
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Viljan till sanning 

Enligt genusvetenskaplig teori utgör den här sociala praktiken en dubbel underordning för 

kvinnor. För det första innebär viljan till sanning att det pågår en kamp om vilka diskurser 

som ska erkännas som kunskap. Kunskap leder till makt men samtidigt är det svårt att få en 

diskurs erkänd som sanning och därmed som kunskap om diskursens bärare inte har makt. 

Jämställdhet är svårt att få erkänd som kunskap då jämställdhet i sig själv är det avvikande 

och därmed har den heller ingen makt. Kvinnor är inte i en maktposition vilket gör att det är 

svårt att få kunskap erkänd som sanning. Jämställdhet i den här uppsatsen har med anledning 

av hur resultatet ser ut inte blivit erkänd som sanning. Den andra underordningen består av att 

i den mån jämställdheten i texterna har en plats i kampen om vad som är sant och vad som är 

falskt, kommer denna kamp inte att vara en jämlik kamp. I propositionen representerar 

jämställdhet kunskap producerad av kvinnor och rangordnas inte lika högt eller värderas inte 

lika högt som förslagen i propositionen, vilket representerar manlig kunskap (Minnich, 2005). 

Hierarkin i genussystemet enligt isärhållningens princip och där det manliga värderas högre 

än det kvinnliga är det som sätter gränserna för den diskursiva praktiken (Gemzöe, 2002. s. 

93). 

I det sanna 

För att kunna säga det sanna måste man först befinna sig i det sanna. En diskurs kan alltså 

bara bli sann om den blir uttalad i det sanna. I jämställdhetsstyckena som uppsatsen faktiskt är 

gjord på är jämställdhet paradoxalt nog det som är det avvikande. Det här innebär att 

jämställdhet aldrig befinner sig i det sanna, eftersom det är avvikande. Jämställdhet i styckena 

ska tillhöra grunden och vara normen men är det som blir avvikande och därför är 

jämställdhet aldrig någonsin i någon diskurs i det sanna. De andra diskurserna begår enligt 

jämställdhet fel men de begår de felen inom reglerna för de politiska diskurserna och därmed 

har de enbart begått ett disciplinerat misstag. Diskurspolisens regler har fortfarande följts. 

Eftersom jämställdhet aldrig befinner sig i det sanna så kan den säga det sanna men diskursen 

kan aldrig blir erkänd som sanning (Minnich, 2005).  

Gallring bland de talande subjekten 

För att överhuvudtaget få komma in i en diskurs och har rätt att uttala sig måste man ha viss 

kunskap om ämnet. En del diskurser är svåra att ta sig in i medan andra diskurser är mycket 

öppna och mer eller mindre vem som helst har rätt att uttala sig. Jämställdhet är en sådan 

diskurs där det inte krävs stor kunskap om ämnet för att ta sig in i diskursen. Diskursen är 

öppet för vem som helst som vill uttala sig. Ju öppnare en diskurs är desto mindre 
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vetenskaplig är den eftersom det inte kräver någon form av expertis att ta sig in i diskursen. 

Regeringen uttala sig i diskursen utan att ha mycket kunskap om ämnet vilket resultatet har 

visat. Den diskursiva praktikens gränser utgörs av genussystemet (Hallberg, 1992). Det är 

jämställdhetens status i samhället som begränsa utrymmet för den diskursiva praktiken. 

Jämställdhetens status är låg i samhället. Eftersom jämställdhet inte har en maktposition på 

grund av att de är de avvikande blir kunskap inte erkänd som sanning och jämställdhet 

befinner sig aldrig heller i det sanna (Minnich, 2005). De talande subjekten blir därför många 

och eftersom regeringen innehar maktpositionen har de auktoritet och det är därmed 

regeringen som talande subjektet som man lyssna till. Jämställdhet lyssnas inte till även när 

ämnet är just jämställdhet, oavsett ämne är jämställdhet det avvikande. 

SLUTSATS 

Syftet med den här uppsatsen har varit att titta på hur språket ser ut för att ta fram det som 

eventuellt är gömt under språket. Syftet har också varit att titta på förhållandet mellan 

genusvetenskap och politik. Politik som ämne har en klart överlägsen maktposition gentemot 

genusvetenskap, genusvetenskap är inte en integrerad del av politiken utan är det som avviker 

och som ska anpassas till politiken och inte någonsin tvärtom. Det finns en stor ojämställdhet 

gömd under språket men den hålls gömd eller behöver inte tas på allvar på grund av att de 

formella reglerna om jämställdhet följs. Ett jämställdhetsperspektiv finns med, vilket är det 

formella kravet. Hur det däremot ser ut spelar mindre roll. 

 

Det har varit svårt att tala om de olika jämställdhetsdiskurserna eftersom det som faktiskt 

handlar om jämställdhet i de båda texterna enbart är jämställdhetsdiskrimineringsdiskursen 

alltså remissvaret ifrån TCO i den första propositionen och argumentationen om att det finns 

risk att det kan befästa strukturer för kvinnor negativt i den andra propositionen. Det är på de 

här två platserna i texterna som kampen om diskursordningen kommer till uttryck. Däremot 

omformas inte någon av de här diskurserna på grund av den här kampen. De ekonomiska 

diskurserna är ekonomiska jämställdhetsdiskurser, men vägen dit har resultatet av 

textanalysen visat på ska ske genom med ojämställda tillvägagångssätt, vilket innebär att även 

de ekonomiska diskurserna inte blir jämställda diskurser. Den feministiska kritiken som 

framförts bemöts med ojämställda argument. Det är fortfarande de dominerande traditionella 

diskurserna som är grunden för jämställdhetsdiskurserna och alltså inte jämställdhet i sig. 

Sättet de diskuterar jämställdhet utifrån är patriarkalisk och inte utifrån en feministisk 
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vetenskapssyn. Diskussionerna kring jämställdhet genererar inget nytt till samhället de tar inte 

steget till att göra något nytt, till att förändra.   

 

Transitivitet och nodalpunkterna visar på, då alla de framtagna diskurserna så starkt kan 

kritiseras ur ett genusperspektiv, att det är en konventionell blandning och inte en kreativ 

blandning som styr diskurserna. Det råder alltså mycket låg interdiskursivitet i de båda 

texterna. Den hegemoniska kampen reproducerar diskursordningen, den hegemoniska kampen 

vinns alltså av de dominerande diskursordningarna så att status quo vidmakthålls.  

Den diskursiva praktiken utmanar inte maktpositionerna eftersom diskurserna i texten formas 

av den sociala praktiken där jämställdhet inte är något som påverkar diskurserna. Det finns 

inte många platser i den diskursiva praktiken där jämställdhetsdiskurserna påverkar den 

sociala praktiken. Den diskursiva praktiken förhåller sig till den yttre världen genom att den 

formas av den yttre världen men den formar inte den sociala praktiken. Verkligheten och de 

sociala relationerna framställs inte på ett nytt sätt. Status quo vidmakthålls i den sociala 

praktiken. Diskursordningen förändras inte vilket betyder att det inte sker en social förändring 

ute i den sociala praktiken. Den diskursiva praktiken påverkas av den sociala praktiken och 

inte tvärtom, det dialektiska förhållandet är svagt.  

 

En av de tydligaste slutsatserna i den här uppsatsen är att jämställdhet i förhållande till politik 

är maktlös och avvikande. Jämställdhet måste bli något som inte är avvikande utan som 

fungerar som en integrerad del av allt i samhället.   

 

Så länge vi bedriver forskning med utgångspunkten att jämställdhet är något som ska läggas 

på och som aldrig kommer förändra diskursordningen kommer jag att vara fast i den fjärde 

delen i genuskontrakten, deformeringen. Om jag skapar mig ett handlingsutrymme där det 

finns ett genusperspektiv men där jag inte i grunden utgår ifrån genusvetenskap utan utgår 

ifrån de rådande normerna fungerar det som kontraktets gränser. Ska vi kunna spränga 

kontraktets gränser måste vi ändra hela vårt sätt att tänka, vi måste vända på allt. Det är först 

när jag vägrar anpassa mig och hela tiden försöker gå ett steg längre som jag kan gå utanför 

kontraktet. 

 

Ska jämställdhet tas på allvar måste experter i ämnet spela en större roll.  

För det första finns det en enorm brist på kunskap i ämnet. De som skrivit 

jämställdhetstyckena har dålig kunskap i ämnet men eftersom genusvetenskap har svårt att bli 
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erkänd som kunskap och därmed inte har någon makt framförs det ingen kritik. Fler experter 

inom ämnet måste tillfrågas. Det behövs en gallring bland de talande subjekten. Uppsatsen har 

visat på att det finns enormt mycket kvar att göra och det är stor brist på forskning kring 

ämnet och mer forskning behövs. Men forskningen måste också fokusera på själva 

jämställdhetsintegreringen och inte på att det ska finnas jämställdhetsintegrering. Fokuserar 

man enbart på att det ska finnas jämställdhetsintegrering riskerar själva 

jämställdhetsintegreringen att enbart bli en pärm i bokhyllan som saknar innehåll. 
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