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Abstract 

The goal for gender equality policy means that men and women should have the same rights, 

opportunities and obligations to shape their lives in all areas of life. To measure gender 

equality in Sweden, statistics based on gender as a single social category are used. This is 

despite the fact that the work on gender equality can be improved if women and men are not 

seen as static and homogeneous groups. Within the social category gender there are more 

subcategories that affect gender equality policy work and in the absence of an intersectional 

perspective, certain groups may be missed. 

The aim of the study is to examine the consequences of the absence of an intersectional 

perspective have in the government’s gender equality policy goals and what an intersectional 

perspective could contribute with. In order to do this the texts of the government’s gender 

equality sub-goal one en jämn fördelning av makt och inflytande, Regeringens skrivelse 

2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid and SOU 

2015:86 – Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämställhetspolitiken are examined 

through a critical discourse analysis. The material is analyzed based on critical discourse 

analysis and its analytical tools based on Machin och Mayr (2012) along with intersectionality 

as an overall theoretical approach that illuminates and questions power structures both within 

and between different social categories. The analysis is further amplified based on Foucault’s 

concepts of power, knowledge and discourse. In the results, four different discourses appear 

which are the discourse of equal gender distribution of power and power positions, the 

discourse of women as subordinate men in relation to equality and power, the discourse of 

inclusion and exclusion of social categories and the discourse on the construction of women 

and men. The discourses are mainly based on a primary social category, gender. A risk with 

the absence of the intersectional perspective is that there is only a certain social category 

which is included. The gender equality is there for not reachable for all groups of people and 

will also affect how human rights are taken advantage of. 

 

Key words: intersectionality, gender equality, critical discourse analysis, power, social 

categories, gender 

  



 
 

Sammanfattning 

Det jämställdhetspolitiska målet innebär att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter för att själva kunna forma sina liv inom alla livsområden. För att 

mäta jämställdhet i Sverige används statistik som grundar sig på kön som ensam social 

kategori. Detta trots att det går att se att arbetet med jämställdhet förbättras om kvinnor och 

män inte ses som statiska och homogena grupper. Inom den sociala kategorin kön finns fler 

underkategorier som påverkar det jämställdhetspolitiska arbetet och vid avsaknaden av ett 

intersektionellt perspektiv riskerar vissa grupper att missas.  

Studiens syfte är att undersöka vilka konsekvenser frånvaron av ett intersektionellt perspektiv 

får i regeringens jämställdhetspolitiska mål samt vad ett intersektionellt perspektiv skulle 

kunna bidra med. För att göra detta granskas texterna regeringens jämställdhetpolitiska delmål 

ett en jämn fördelning av makt och inflytande, Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål 

och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid och SOU 2015:86 – Mål och 

myndighet. En effektiv styrning av jämställhetspolitiken genom en kritisk diskursanalys. 

Materialet analyseras utifrån kritisk diskursanalys och dess analytiska verktyg utifrån Machin 

och Mayr (2012) tillsammans med intersektionalitet som övergripande teoretisk utgångspunkt 

som belyser och ifrågasätter maktstrukturer både inom och mellan olika sociala kategorier. 

Analysen förstärks ytterligare utifrån Foucaults begrepp makt, kunskap och diskurs. I 

resultatet framträder fyra olika diskurser vilka är diskursen om jämn könsfördelning av makt 

och maktpositioner, diskursen om kvinnor som underordande män i förhållande till 

jämställdhet och makt, diskursen om inkludering och exkludering av sociala kategorier och 

diskursen om konstruerandet av kvinnligt och manligt. Diskurserna bygger främst på en 

primär social kategori, kön. Frånvaron av det intersektionella perspektivet riskerar alltså att 

det bara är en viss social kategori som inkluderas. Jämställdhet blir på så vis inte nåbar för 

alla grupper av människor och påverkar då också hur mänskliga rättigheter tas tillvara på. 

 

Nyckelord/sökord: intersektionalitet, jämställdhet, kritisk diskursanalys, makt, sociala 

kategorier, kön 
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1 Inledning 
Ett centralt begrepp inom mänskliga rättigheter är jämställdhet och det finns flera olika 

aktörer som arbetar med att uppnå jämställdhet varav regeringen är en av dem. Jämställdhet 

handlar om att män och kvinnor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 

Regeringen har för att uppnå jämställdhet formulerat ett övergripande mål samt sex delmål. 

Av erfarenhet så vet vi att kvinnor generellt som grupp alltid har varit mer utsatta i samhället 

på grund av sitt kön. Men vad vi också vet är att denna grupp som vi kallar för kvinnor inte är 

en homogen grupp. Inom gruppen finns ytterligare kategoriseringar som har betydelse för att 

alla människor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter vilket också påverkar 

de mänskliga rättigheterna. Dessa kategoriseringar inom grupperna män och kvinnor gör mig 

nyfiken att studera närmare. Hur påverkas dessa underkategorier av att det endast är 

grupperna män och kvinnor som belyses i jämställdhetsmålen? Har dessa benämningar någon 

påverkan och exkluderas vissa grupper genom att vi bara använder oss av kategorier som män 

och kvinnor? Är det så att vissa gruppers mänskliga rättigheter inte skyddas på samma sätt 

som andra grupper som inkluderas i jämställdhetsmålen? För att ta reda på detta kommer jag 

att granska regeringens första delmål genom användandet av ett intersektionellt perspektiv 

samt genom kritisk diskursanalys som metod.  

1.1 Problemformulering 
För att uppnå jämställdhet krävs att alla kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter 

samt möjligheter att forma samhället, sina egna liv och att alla män och kvinnor har samma 

makt för att kunna göra detta. Det är även så som den svenska jämställdhetspolitiken har 

utformat det övergripande målet för jämställdhet. För att uppnå det övergripande målet har 

regeringen formulerat sex delmål vilka är; en jämn fördelning av makt och inflytande, 

ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet, jämställd hälsa samt mäns våld mot kvinnor ska upphöra (Regeringen, 

2016b). Regeringen har beslutat att den statistik som insamlas och analyseras gällande 

jämställdhet och individer ska presenteras efter kön. Detta för att, menar regeringen, både 

kvinnor och män ska vara synliga i statistiken (SCB, 2016:4). Att jämställdhet, som handlar 

om kvinnor och män, är ett centralt begrepp för mänskliga rättigheter och för att alla 

människor ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter att forma sina egna liv 

inom alla livsområden är kanske inte så konstigt. Men vi vet också som nämnt tidigare att det 

inom dessa grupper finns många fler underkategorier. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 
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är ett exempel som behandlar fler kategorier än enbart kön. Diskrimineringslagen omfattar 

förbud mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer eller 

ålder. Diskrimineringslagen syftar därigenom till att främja lika rättigheter för alla människor 

(SFS 2008:567). Regeringens delmål ett handlar om en jämn fördelning av makt och 

inflytande i samhället. Med detta menas att kvinnor och män ska på samma villkor ha 

möjlighet och rätt till att forma villkoren för beslutfattandet inom alla samhällssektorer samt 

ges möjlighet och rätt till att vara aktiva samhällsmedborgare (Regeringen, 2016b). Min fråga 

är dock har alla kvinnor och män samma möjligheter att forma villkoren för beslutsfattandet 

och att vara aktiva samhällsmedborgare? Möjliggör regeringens politiskamål för jämställdhet 

att alla människor inkluderas, ökar dessa mål inkluderingen av alla män och kvinnor eller bara 

en viss kategori av kvinnor och män? Flera teoretiker menar att grupperna män och kvinnor är 

för heterogena för att kunna diskuteras som enbart två grupper. Det kan utifrån detta antas att 

vissa män och kvinnor inte inkluderas i målen och dess insatser då man utgår ifrån 

föreställningar om hur en viss man eller kvinna är. Jämställdhet är viktigt för att tillvarata 

kvinnors rättigheter då kvinnor generellt är en utsatt grupp. Men det gör också att man kan 

tänka sig att mänskliga rättigheter skulle kunna tas tillvara på ännu bättre om 

jämnställdhetsmålen utformas på sätt som erkänner de stora skillnader som finns inom 

grupper av kvinnor och män. Är det möjligt att regeringen försvårar för sig själv att uppnå 

jämställdhet på grund av hur målen är konstruerade och formulerade? Om målet att uppnå 

jämställdhet försvåras kan det även tänkas begränsa vissa gruppers mänskliga rättigheter.  

Nivedita Menon (2004) menar att kvinnors mänskliga rättigheter inte enbart kan ses som en 

kvinnofråga (2004:166). Att enbart tala om det som en kvinnofråga gör att vissa grupper av 

kvinnor exkluderas och ett antagande som grundar sig på att alla kvinnor har någon form av 

delad gemensam erfarenhet är problematiskt. En kvinna har även andra attribut som 

exempelvis religion, etnicitet och klass som tillsammans inverkar på en kvinnas inflytande 

och makt. I Indien ger Menon ett exempel på kvotering inom politiken där det då ska vara lika 

många kvinnor som män. På så sätt menas att allas intressen tas tillvara på och det ses inte 

heller som något som behöver ifrågasättas (ibid. 192-193). Människor sorteras in i kategorier 

utifrån normer gällande bland annat kön, könsuttryck, könsidentitet, etnicitet, religion, ålder, 

klass, sexuell läggning och funktionsvariationer. Länken mellan dessa kategorier och normer i 

samhället ger människor olika förutsättningar vad det gäller levnadsvillkor. Vi kan till 

exempel se att kvinnor statistiskt sett har lägre lön och längre föräldraledighet. Om vi lägger 
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på ytterligare en kategori som exempelvis etnicitet kan vi se att människor som har en annan 

etnisk tillhörighet än svensk i högre grad blir utsatt för diskriminering på arbetet eller har 

svårare att få en bostad. Makten är strukturell och påvisar ett samhälleligt mönster där 

människor, beroende grupptillhörighet, har tillgång till olika mycket makt (Almén, 2016:6).  

Syftet med en intersektionell analys är att identifiera hur olika kategorier konstruerar och 

samverkar med varandra samt skapar maktordning. Genom detta kan en förståelse för 

skapandet av under- och överordning förstås (Almén, 2016:6). Vid jämställdhetsintegrering 

och jämställdhetsarbete anses kön vara en given kategori. Däremot är det viktigt att ha i 

åtanke att andra kategorier än kön spelar roll för jämställdhetsarbete. 

Brottsförebygganderådets rapport NTU 2014 (Nationell trygghetsundersökning) undersökte 

populationens upplevelser av otrygghet. För den totala populationen minskade upplevelsen av 

otrygghet mellan åren 2006-2014. Detta säger däremot ingenting om vilka som upplevde 

otrygghet och trygghet vilket behövs för att kunna sätta in rätt insatser mot rätt områden och 

grupper för att minska otryggheten. Bara genom en analys av skillnader på grund av kön 

framkom att kvinnor i högre grad upplevde otrygghet än män. Genom att lägga på ytterligare 

kategorier som exempelvis ålder, etnicitet och utbildning visade det sig också att den 

upplevda otryggheten skiljer sig åt beroende på vilken kategori vi tillhör (ibid. 10-13). Det går 

att se att jämställdhetsarbetet förbättras om kvinnor och män inte ses som homogena och 

statiska grupper. Genom ett intersektionellt perspektiv inkluderas fler människor i 

jämställdhetsarbetet och fler kan nås av arbetet. Vilket i sin tur kan ge förutsättningar som 

ökar möjligheten till att uppnå de nationella jämställhetspolitiska målen. Vid avsaknaden av 

ett intersektionellt perspektiv riskeras att vissa kategorier utesluts och exkluderas (ibid. 14). 

De mänskliga rättigheterna påverkas av hur jämställdhet kan uppnås vilket gör att 

jämställdhet är ett viktigt begrepp att studera inom ramen för mänskliga rättigheter. Syftet 

med jämställdhet är att uppnå lika rättigheter för kvinnor och män och genom att fler grupper 

av människor inkluderas i jämställdhetmålen finns det större möjligheter för att fler 

människors mänskliga rättigheter säkras.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka konsekvenser frånvaron av ett intersektionellt 

perspektiv får i regeringens jämställdhetspolitiska mål och arbete samt vad ett intersektionellt 

perspektiv skulle kunna bidra med. För att svara på detta ställer jag två frågeställningar. Den 

första är vilka övergripande diskurser, som är knutna till föreställningen om jämställdhet och 
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makt, går att urskilja i regeringens jämställhetsmål? Frågeställning nummer två är vilka 

sociala kategorier inkluderas och exkluderas med anledning av hur regeringens 

jämställdhetsmål är formulerat? Vad som menas med en social kategori förtydligas under 

teoriavsnittet intersektionalitet utifrån Nina Lykke (2005).  

1.2 Disposition  

Studien innehåller totalt sex kapitel exklusive referenser. Det inledande kapitlet i studien 

behandlar problemformulering, syfte och frågeställningar. Kapitel två innehåller studiens 

teoretiska ramverk i form av intersektionalitet och diskurs, kunskap och makt utifrån 

Foucault. Kapitel tre går över till metodkapitlet där kritisk diskursanalys samt dess analytiska 

verktyg utifrån Machin och Mayr (2012) förklaras och tillvägagångssättet för studien beskrivs 

här. Under metodkapitlet presenteras även det empiriska materialet, urval och avgränsningar, 

metodreflektion, studiens trovärdighet samt forskningsetiska överväganden. Det fjärde 

kapitlet är en forskningsöversikt som innehåller tre olika inriktningar vilka är forskning om 

intersektionalitet och multipel diskriminering, forskning om jämställdhet som en politisk fråga 

och forskning om ideal inom jämställdhetsdiskursen. I det femte kapitlet presenteras studiens 

analys och resultat. Det sjätte och avslutande kapitlet innefattar diskussion, avslutande 

kommentarer samt förslag på vidare forskning. 

2 Teoriavsnitt 

2.1 Intersektionalitet som teoretisk utgångspunkt 
Det intersektionella perspektivet visar på att kön är en viktig kategori att ha med vid en analys 

av jämställdhet men det är inte den enda som spelar roll. Utifrån att jämställdhetsmålen är 

formulerade efter kön och att statistik gällande jämställdhet ska baseras på kategorierna män 

och kvinnor är det intersektionella perspektivet en viktig del för min analys. Detta för att 

kunna bryta ner grupperna och identifiera de diskurser som är knutna till jämställdhet och 

makt och vilka grupper som inkluderas och exkluderas. Det intersektionella perspektivet 

belyser vikten av att för att uppnå jämställdhet behöver både de förtryckta och privilegierade 

synliggöras, det ena förutsätter det andra. För att förstå vad som påverkar en människas 

maktposition behöver vi se hur olika sociala kategorier samverkar och konstituerar varandra. 

Genom att använda sig av ett intersektionellt perspektiv vid en analys går det att urskilja hur 

maktordningar skapar inkludering och exkludering. 
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Jämställdhet utgår ifrån män och kvinnor som två grupper och att det innefattar alla 

människor. Men som nämnts tidigare vet vi också att dessa två grupper inte är homogena så 

egentligen säger det ingenting om vilka kvinnor och män det handlar om. Med 

intersektionalitet som teoretisk utgångspunkt för analysen går det att urskilja fler sociala 

kategorier som kan ha betydelse för begreppet jämställdhet och jämställdhetspolitiken. Jag 

inleder detta kapitel med att kort beskriva begreppet intersektionalitet och dess historiska 

hemvist utifrån Nina Lykke (2005) för att sedan gå över på hur det teoretiska perspektivet kan 

användas för att kritiskt granska normer och samhällsstrukturer utifrån Paulina De los Reyes 

och Diana Mulinari (2005). Jag avslutar det intersektionella kapitlet med att beskriva det 

flerdubbla förtrycket och behovet av att även belysa privilegier utifrån Bob Pease (2010).   

Begreppet intersektionalitet har sin hemvist inom feministisk teori och har använts som ett 

verktyg för att analysera hur diskursivt och socialt konstruerade kategorier som exempelvis 

genus, ras, etnicitet, ålder, sexualitet, klass, nationalitet med mera påverkas av maktordningar 

och sociokulturella hierarkier som skapar inkludering och exkludering. En viktig del för 

intersektionalitetsperspektivet är att det är en ömsesidig växelverkan och process mellan dessa 

kategorier där de omvandlas och konstrueras genom samspelet med varandra. Syftet är 

därmed en analys av hur kategorierna omvandlar och konstruerar varandra (Lykke, 2005:8). 

De los Reyes och Mulinari (2005) menar att genom användandet av ett intersektionellt 

perspektiv kan vi belysa frågor om makt och ojämlikhet och hur dessa är sammanvävda med 

uppfattningen av bland annat manlighet, könstillhörighet, vithet, heterosexualitet samt 

klasstillhörighet. Vid en maktanalys kan inte kön, etnicitet och klass behandlas enskilt utan 

måste ses tillsammans då de påverkar varandra. Genom en intersektionell analys kan man 

påvisa att patriarkala strukturer ytterligare kan förstärkas om de även analyseras genom ett 

etnicitetsperspektiv (2005:9-10). Begrepp som exempelvis etnicitet, kön och klass verkar 

tillsammans och utgör en central del i hur makten är konstituerad (ibid. 7). 

Ett intersektionellt perspektiv ifrågasätter redan förgivettagna kategorier som bland annat kön, 

etnicitet och klass samtidigt som det synliggör hur olika maktrelationer av över- och 

underordning konstureras och vidmakthålls genom dessa kategoriers simultana verkan. 

Intersektionalitetsperspektivet bidrar till ytterligare en dimension där diskurser, vedertagen 

kunskap och individer ses som en del av ett ständigt skapande av makt och underordning (De 

los Reyes och Mulinari, 2005:23-25). Det intersektionella perspektivet ger möjligheten till ett 

teoretiskt perspektiv som kan sammanlänka ojämlikhet och makt till individens möjligheter 

att agera som subjekt (ibid. 14-15). Även Bob Pease (2010) menar att intersektionalitet är ett 
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viktigt begrepp och perspektiv vid granskandet av förtryck. Men då begreppet kommer från 

en feministisk medelklass från västvärlden är det viktigt att se på hur begreppet har använts. 

Han menar att vi ska vara kritiska till att kategorin kön har setts som den primära kategorin 

vid diskussionen gällande ojämlikhet (2010:18-19).  

När kön ses som den primära kategorin hamnar andra former av ojämlikhet vid sidan om som 

inte lika viktiga. För att förstå ojämlikhet mellan könen behöver vi se bortom dessa kategorier 

och få en ökad förståelse för vilken betydelse andra kategorier som exempelvis klass och 

etnicitet har. Kontexten har också en betydande roll för hur förtryck och ojämlikhet uppstår 

och beroende på kontext kan kön och etnicitet spela olika stor roll. Pease (2010) menar även 

att vi behöver se till de som ses som privilegierade för att kunna upptäcka de förtryckta och 

hur de som är privilegierade reproducerar förtrycket av andra. En intersektionell analys är inte 

enkel, de flesta personerna upplever både privilegier och förtryck och kan därmed vara både 

privilegierad och icke-privilegierad beroende på kontext. Exempelvis så kan en vit kvinna 

uppleva förtryck utifrån kön medan hon upplever privilegier av att vara vit (2010:19).  

Förtrycket kan beskrivas fungera på tre olika nivåer den personliga, den kulturella samt den 

strukturella. Vi behöver därför se bortom kategorierna privilegierad och icke-privilegierad och 

vi kan genom att reflektera över när vi befinner oss i en förtryckande eller en privilegierad 

position upptäcka och få ökad förståelse för hur dessa processer interagerar med varandra 

(Pease, 2010:20-21). Risken med att grupper belyser det förtryck de är utsatta för är att det 

kan leda till förtryck av andra grupper i en annan kontext. Närvaron av förtryck och 

privilegier är ständig, det ena förutsätter det andra. Enligt ett intersektionellt perspektiv är 

privilegier ingenting som vi kan välja att förkasta eller att ignorera utan något som vi kan 

använda för att bidra till social förändring (ibid. 22-24). 

2.2 Diskurs, kunskap och makt utifrån Foucault  
För att granska och analysera de maktstrukturer som synliggörs genom det intersektionella 

perspektivet behövde teoriavsnittet ytterligare förstärkas av teori om makt, kunskap och 

diskurs. Dessa begrepp är dessutom viktiga redskap vid en kritisk diskursanalys. Både det 

intersektionella perspektivet och Foucaults teori om makt och diskurs belyser både det som 

synliggörs och det som göms vilket är viktigt vid en diskursanalys. Teorierna sammanlänkas 

även genom deras förståelse av kategorier och diskurser som konstruerade av varandra och av 

rådande normer i världen.  
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Begreppet diskurs är för många förknippat med Michel Foucault, för Foucault är relationen 

mellan makt och kunskap och deras samspel helt avgörande för diskursiva konstruktioner. De 

diskursiva formuleringarna avgör vad som ses som sant och inte, de kan även visa på vad som 

genom maktstrukturer inte tillåts komma fram. Genom diskurserna kan vi identifiera vem som 

får tala och vad som ger dem legitimitet att tala. Makt och kunskap knyts samman genom 

sanningsregimer som kan öppna upp för nya sätt att förstå världen (Börjesson, 2003:34-35). 

Med sanningsregim menar Foucault vad som sätter gränser för vad som är tänkbart. En 

diskurs blir då inte bara det som sägs utan även vad som möjliggör att det sägs (Börjesson och 

Palmblad, 2007:12). Makt kan formuleras olika beroende på vem som talar och skriver om 

den och makt är något som ständigt formas och omformas. Det är inte enskilda individer som 

innehar makt utan de befinner sig snarare på platsen där makten utövas. Makten verkar både 

inom och mellan människor, normer är ett exempel på hur styrande normer kan påverka 

människors agerande utan en medveten handling (Bergström och Boréus, 2012:19). 

Vilka kategoriseringar som betraktas som överensstämmande med verkligheten bestäms 

genom de rådande diskurserna i samhället. Vetenskapen kopplad till makten påverkar dess 

utövning och makten finns inbäddad i varje social praktik (Börjesson, 2003:36-37). För att 

synliggöra makten som strukturerar världen studeras vilka kategorier som diskurserna bygger 

på samt hur diskurserna skapar kategorierna. När dessa kategorier identifieras går det också 

att se vilka kategorier som exkluderas (ibid. 38). Makt och maktordningar är tätt förknippat 

med diskursanalysen. Hur människor tänker och handlar begränsas av det språkliga mönstret 

(Bergström och Boréus, 2012:354). Den diskursiva makten består av två delar både av att 

producera och definiera världen. Makt är alltså inte enbart något negativt som exempelvis 

förbud utan också något som skapar och producerar, det är detta som gör makten hållbar. 

Makt formar kunskap och producerar diskurser. Vad som dock är viktigt att komma ihåg är att 

maktförhållanden och legitimitet inte är samma för alla diskurser (Thörn, 2007:71).  

Diskurser kan enligt Foucault skapa möjligheter för vissa men begränsa andra, när diskurser 

skapas innebär det att människor kontrolleras och inkluderas eller exkluderas. Därigenom 

fungerar diskurser i termer av makt. Men det är inte individer som är självständiga subjekt 

och aktörer som kan styra sin egen position. Handlingsutrymmet för subjekten är diskursivt 

skapat inom ramar vilket ger liten handlingsfrihet för individer och organisationer, detta kallar 

Foucault för subjektspositioner. Dessa positioner styr handlingsmöjligheter för subjektet och 

inom detta finns inte hur många olika positioner som helst utan de är begränsade. Diskurserna 

skapar maktförhållanden för vem som kan tala, vad som kan sägas och varifrån det kommer 
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(Bergström och Boréus, 2012:361-362). Subjektspositioner är nära sammanlänkat med 

intersektionalitetsperspektivet, subjektpositionen är begränsad till en människas sociala 

kategorier och handlingsutrymmet för ett subjekt styrs därmed av de attribut som personen 

tillskrivs. Kontexten påverkar också handlingsutrymmet och subjektspositionen spelar olika 

stor roll i olika former av sammanhang precis på samma sätt som sociala kategorier har olika 

stor betydelse i olika kontexter. Det finns inte en enda ren subjektsposition precis på samma 

sätt som det inte finns klara och rena sociala kategorier. 

3 Kritisk diskursanalys som metod 
Det finns inte en enda version av kritisk diskursanalys utan snarare en mängd olika kritiska 

tillvägagångssätt som kan klassas som CDA (Critical discourse analys) enligt David Machin 

och Andrea Mayr (2012). Det alla har gemensamt är synen på språket som socialt konstruerat. 

Språket är både skapat av och skapar samhället vilket också innebär att förgivettagna 

kategorier även de är diskursivt konstruerade. Det är inte språket i sig som är det mest 

intressanta utan den språkliga karaktären av kulturella och sociala processer och strukturer. 

Makten är diskursiv och framsälls därmed genom olika diskurser (2012:4-5). Mats Börjesson 

och Eva Palmblad (2007) beskriver en diskurs på följande sätt ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen” de är resurser förbundna med sociala och kulturella fält i vilka de aktiveras av 

individer (2007:13). I diskursen går att finna hur maktrelationer är praktiserade och 

förhandlade. CDA som metod vill upptäcka och analysera konkreta instanser av samverkan 

mellan språk, makt och ideologi som är gömt för läsaren (Machin och Mayr, 2012:4-5). 

Kärnan i CDA är makt, makt kommer från möjligheten till tillgång av sociala resurser som 

exempelvis utbildning, kunskap och välstånd. Detta i sin tur ger status, auktoritet och 

inflytande till de som styr och kontrollerar underordnade grupper. Ett av syftena med CDA är 

att i texter avslöja vilka typer av maktförhållanden som finns, både implicit och explicit. Då 

språket både producerar och reproducerar maktförhållanden är det viktigt att fråga sig vad 

som skapas och vilka intressen och ojämlikheter texten legitimerar och genererar. Språket är 

inte enbart reflekterande av sociala strukturer och processer utan bidrar också till dess 

reproduktion. Diskurser är inte bara komna ur situationer och sociala strukturer utan är även 

med och skapar dem. Diskurser konstruerar ledande attityder, åsikter och övertygelser på så 

sätt att de uppträder som neutrala och vedertagna medan de egentligen är ideologiska. Ett 

annat av CDAs syften är att synliggöra ideologier som kan vara dolda i texten. Ideologi inom 
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CDA handlar om att ledande grupper i samhället kan utöva sin makt över underordnade 

grupper. Norman Fairclough argumenterar för att många institutioner och organisationer 

tydligt reflekteras av ideologiska intressen och genom att analysera språket inom dessa 

institutioner och organisationer kan vi klarlägga hur dess intressen verkar. Ideologi utmärker 

hur vissa diskurser blir accepterade och på så sätt hjälper till att upprätthålla maktrelationer 

(Machin och Mayr, 2012:24-25). Vad som menas med kritisk i den kritiska diskursanalysen är 

att kartläggandet av den diskursiva praktikens roll i konstituerandet av den sociala världen ses 

som dess huvuduppgift. Genom en kritisk diskursanalys vill man bidra till mer jämlika 

maktförhållanden genom social förändring. Med detta menas inte att den är neutral utan att 

analysen har ett kritiskt angreppssätt för att avslöja ojämlika maktförhållanden och står på de 

grupper som ses som exkluderade och förtrycktas sida (Winther Jørgensen och Phillips, 

2000:69-70). Olika diskurser har olika mycket makt och legitimitet. Diskurser som anses 

privilegierade och framträdande är de som formar verkligheten och får en makt över de 

dagliga diskursernas inflytande. Diskurserna är så djupt rotade att de framstår som naturliga. 

Ett exempel är biologiska diskurser om könsskillnader som har haft stort inflytande på hur 

män och kvinnor uppfattar sig själva som människor (ibid. 71). 

En ingång till diskursanalysen är att studera gränsdragningar mellan sociala kategorier 

(Börjesson och Palmblad, 2007:8). Lykke skriver, som nämnt ovan, att sociala 

kategoriseringar är socialt konstruerade kategorier som exempelvis kön, sexualitet, etnicitet 

och ålder (Lykke, 2005:8). Dessa avgränsningar kan göras på en mängd olika sätt och varje 

individ kan tillhöra flera olika sociala kategorier beroende på vilka attribut personen tillskrivs. 

För diskursanalysen handlar det inte om att identifiera vad som är rätt utan att studera 

gränsdragningar av sociala kategorier för att tyddliggöra de diskurser som gömmer sig bakom 

texten. Genom sociala kategorier kan man även distansera sig från andra sociala kategorier, 

”de andra” som skiljer sig från sin egen. De tillhörigheter och attribut människor tilldelas är 

diskursivt formade och det är detta diskursanalysen försöker att identifiera (Börjesson och 

Palmblad, 2007:8).  

Det intersektionella perspektivet samt Foucaults teori om makt, kunskap och diskurs passar 

väl tillsammans med en kritisk diskursanalys. Både de teoretiska avsnitten och metoden syftar 

till att synliggöra olika former av maktförhållanden och avslöja vad som finns gömt i 

exempelvis texter. De vill belysa hur olika sociala kategorier påverkar, samspelar och 

konstruerar varandra i en förståelse för jämställdhet och makthierarkier. Vad som är av vikt 

för mig utifrån en kritisk diskursanalys i denna studie är att identifiera vad som är taget för 
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givet och vilka sociala kategorier som framkommer i texterna. Men även vad som göms och 

exkluderas i texterna. Analysen syftar även till att avslöja maktförhållanden och upptäcka 

diskurser som kan utges för att vara neutrala och vedertagna men i själva verket är 

konstruerade av ledande attityder och övertygelser. I mitt fall bland annat uppdelningen 

mellan kvinnligt och manligt som också konstruerar ett ”vi och dem” utifrån sociala 

kategorier. Nedan kommer jag att beskriva de analytiska verktyg som jag kommer att använda 

mig av för analysen utifrån Machin och Mayr (2012). Jag kommer att göra en redogörelse för 

deras funktion och innehåll för att sedan under analysdelen applicera verktygen på texterna. 

3.1 Analytiska verktyg och tillvägagångssätt 
Machin och Mayr (2012) presenterar ett flertal analytiska verktyg som är lämpliga att använda 

vid en analys av hur texten är sammansatt. Dessa verktyg kan endast tillåta oss att visa på 

vilka diskurser som går att finna i texten och vad som inte finns. Vi kan inte dra några 

slutsatser om författarens avsikt med texten eller hur läsaren kommer att uppfatta texten 

(2012:10). För denna studie kommer jag att använda några utav dessa analytiska verktyg, 

vilka jag kommer att presentera mer ingående nedan. De analytiska verktyg som har valts ut 

för analysen i denna studie är vad Machin och Mayr kallar för lexikala val, sociala aktörer, 

nominalisering och presupposition (förgivettaganden). 

En lexikal analys är en av de mest grundläggande språkliga analyserna inom CDA. Den har 

en grundläggande betydelse för att identifiera och analysera hur olika lexikala val kan 

identifiera olika diskurser och lexikala fält. Dessa fält och diskurser kommer att representera 

olika värderingar och identiteter och de är nödvändigtvis inte explicita. En författare är styrd 

av olika typer av specifika sociala ändamål eller en viss typ av uppmärksamhet vilket 

påverkar författarens lexikala val (Machin och Mayr, 2012:30-31). Vid användandet av en 

lexikal analys i text kan man helt enkelt ställa frågorna; vilka ord är det som används? Finns 

det exempelvis vissa ord som dominerar texten? Vilka möjliga betydelser har dessa ordval 

(ibid. 32)? I samhället där vissa identiteter och begrepp värderas över andra kan vi fråga oss 

vilka konsekvenser det kan få beroende på vilka ord och begrepp som används i en viss text 

(ibid. 35). Överlexikalisering, en överanvändning av ord ger en känsla av överflöd och 

övertalning. Det är oftast ett bevis på att någonting anses som problematiskt eller är av 

ideologiskt innehåll. Så vid en analys av en text där ett flertal specifika ord eller dess 

synonymer återfinns kan vi hitta en överlexikalisering. Såväl som att vi kan finna 
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överlexikalisering kan vi även finna att vissa begrepp och termer som vi förväntar oss ska 

finnas i texten är frånvarande (ibid. 37-39). 

Det andra analytiska verktyget jag väljer att utgå ifrån i min analys är sociala aktörer. 

Författaren har flera olika val för hur de vill presentera individer och grupper av människor 

och dessa kallas inom CDA för sociala aktörer. Vissa identiteter och grupper kan genom dessa 

val antingen lyftas fram eller uteslutas samt att valet ger möjlighet till att placera in människor 

i den sociala världen. Genom språket kan vi inte på ett neutralt sätt företräda en person. 

Genom de språkliga val vi gör kommer vissa aspekter av identiteter att förknippas med vissa 

typer av diskurser. Exempelvis så finns det många sätt att beskriva en man på; en asiatisk 

man, en pappa till två döttrar, en man som jobbar på kontor och så vidare. Var och en av dessa 

beskrivningar kan verka för sociala, politiska och psykologiska syften med texten för läsaren 

och författaren (Machin och Mayr, 2012:77). Vi kan ställa oss frågorna; på vilket sätt språket 

används för att personalisera eller avpersonalisera en aktör och huruvida aktörerna är 

beskrivna som individer eller som en del av en grupp. Ytterligare frågor som kan ställas är om 

aktörerna är beskrivna som specifika individer eller som en generell typ (specificering eller 

generalisering) exempelvis vad som tillskrivs en viss social kategori, om aktörerna benämns 

för vem de är eller för vad de gör (nominering eller funktionalisering), om aktörerna är 

representerade genom en egenskap (objektifiering) och om aktörerna är beskrivna genom 

kvantitet och behandlad som statistik (aggregation) (ibid. 79-83). Två delar till som är viktiga 

att fundera över är hur författaren använder sig av pronomen eller substantiv och att det som 

exkluderas från en text är precis lika viktigt som det som inkluderas. Genom val av pronomen 

eller substantiv kan författaren skapa en uppdelning av ”vi och dem” (ibid. 84-85).  

Det tredje analytiska verktyget jag kommer att använda mig av är nominalisering och 

presupposition (förgivettaganden). Nominalisering innebär att verb vanligtvis ersätts av ett 

substantiv, vilket kan innebära att författaren avskriver ansvaret för en handling, vad det var 

som egentligen hände och när det skedde (Machin och Mayr, 2012:136). Machin och Mayr 

visar på ett exempel där nominalisering används; ”den globala ekonomin förändrades” och 

”den förändrade globala ekonomin”. I den andra meningen presenteras det som en sak, ett 

substantiv. Det handlar inte om att det har förändrats av en agent, utan det har helt enkelt bara 

förändrats. Detta kan innebära att det uppträder som fakta snarare än som ett resultat av 

politiska beslut (ibid. 138). För att skapa en nominalisering görs följande 1. Identifiera det 

aktiva verbet i satsen. 2. Ändra verbet in till den nominaliserade formen (ibid. 145). 

Presuppositioner är ett sätt för författaren att antyda olika betydelser för texten utan att 
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uttryckligen ange dem eller presentera saker som taget för givet och säkra trots att de kan vara 

ideologiska och motsägande (ibid. 136). Presuppositioner handlar om vilka betydelser som 

ges som förgivettagna i texten. Det som presenteras som taget för givet, där det inte krävs en 

definition, är i många fall djupt ideologiskt. Så genom att titta på och analysera vad som är 

förgivettaganden i en text kan dessa avslöjas. Förklaringar av logiska argument kan vara ett 

exempel på förgivettaganden (ibid. 153-154). I följande exempel går att utläsa hur användbara 

förgivettaganden kan vara för exempelvis politiska talare eller skrifter för att strategiskt 

undvika att uttryckligen förklara vad de menar; ”det riktiga problemet är…” detta förutsätter 

att det finns andra problem men som inte är lika viktiga. Genom detta sätt förklarar de inte 

vidare vad de andra problemen är men det tillåter dem att skapa grunden för vad de kan 

fortsätta prata eller skriva om (ibid. 156-157). Under rubriken resultat och analys kommer jag 

att presentera studiens genomförande och hur jag använt mig av de analytiska verktygen i 

förhållande till det studerade materialet. 

3.2 Material, avgränsningar och urval 
Regeringens mål för jämställhet (2016) är ett övergripande mål som formulerats, då analysen 

kräver ytterligare material för att urskilja diskurser kommer ett särskilt fokus för analysen att 

vara på delmål ett ”en jämn fördelning av makt och inflytande”. Valet av att analysera delmål 

ett är med anledning av att det väl knyter an till det övergripande målet. För utrymmet i denna 

studie är alla regeringens delmål för omfattande att analysera därmed har de övriga fem 

delmålen valts bort. Utöver delmål ett kommer jag även att använda mig av Regeringens 

skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid 

och SOU 2015:86 – Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämställhetspolitiken. Nedan 

följer en kort beskrivning av innehållet i texterna samt motivering till varför just dessa har fått 

tagit plats i studien.  

I Regeringens skrivelse 2016/17:10 Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en 

jämställd framtid” redogörs översiktligt för den jämställdhetspolitiska utvecklingen för de 

senaste tio åren. De fyra jämställdhetspolitiska delmålen makt och inflytande, ekonomisk 

jämställdhet, obetalt hem- och omsorgsarbete och mäns våld mot kvinnor ska upphöra är 

utgångspunken i beskrivningen av utvecklingen. Två nya delmål, jämställd utbildning och 

jämställd hälsa, presenteras i skrivelsen samt jämställdhetspolitikens inriktning. Den särskilda 

jämställdhetssatsningen 2007-2014 presenteras genom dess genomförande och vilka 

erfarenheter och effekter man kunnat se av denna. En sammanhållen och långsiktig styrning 
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presenteras tillsammans med åtgärder för jämställdhetspolitikens område. Gällande delmålen 

redogörs för de viktigaste insatserna under regeringens mandatperiod. Avsnittet gällande 

regeringens insatser presenteras bland annat utifrån Jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86) 

Mål och myndighet. En effektiv styrning av jämställhetspolitiken som i sin tur behandlar fyra 

olika delar. De fyra olika delarna är en analys av utvecklingen gällande jämställdhet mellan 

kvinnor och män de senaste tio åren, effektiviteten av genomförandet av 

jämställdhetspolitiken, en bedömning av huruvida det har funnits skäl att se över de 

jämställdhetspolitiska målen samt gällande behov av förändring av organisering och 

genomförande av jämställdhetspolitiken. Avgränsningen för utredningen har utgått ifrån 

jämställdhetspolitikens delmål (SOU 2015:86).  

Valet av att inkludera regeringens skrivelse som material för analysen är med anledning av att 

den är del av samma diskursiva konstruktion som regeringens delmål för jämställdhetspolitik. 

Som skrivet ovan utgår beskrivningen gällande regeringens insatser och utveckling utifrån de 

fyra första delmålen. Även SOU 2015:86 är tätt sammanlänkad med de två andra texterna. 

Även om det inte är regeringen som har skrivit Jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86) så 

använder de sig själva av den i sin skrivelse när de utgår ifrån de insatser som har gjorts 

gällande jämställdhet. De kan därmed antas stämma överens med vad som skrivits och tagits 

fram i utredningen. De tre texterna kan ses som sprungna ur samma diskursiva konstruktion. 

För analysen har jag enbart fokuserat på kapitel 2.1 ”Makt och inflytande” i Regeringens 

skrivelse 2016/17:10 samt kapitel 4 ”Jämn fördelning av makt och inflytande” i SOU 

2015:86. Att jag har valt att analysera just delmål ett är också då det inte finns några skäl att 

tro att resultatet skulle visa på något annat genom en analys av något av de andra delmålen. 

Min bedömning är att de alla representerar liknande formuleringar och innehåll.  

Då syftet är att med hjälp av kritisk diskursanalys som metod identifiera de diskurser som 

finns i regeringens politiska jämställdhetsmål delmål ett är texten i sig ett viktigt material. 

Inom samhällsvetenskapen ses texten ses som ett uttryck för samhället och dess 

konstruktioner vilket man vill komma åt genom att studera den (Boréus, 2015:158). Genom 

att analysera texten går det att få fram de diskurser som formar samhället och vilka diskurser 

som inkluderas respektive exkluderas.  

3.3 Metodreflektion 
Inom samhällsvetenskapen är diskursanalys en relevant teori och metod. Den sociala 

kontexten är föremål för diskursanalysen och den betonas starkt (Alvesson och Sköldberg, 
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2008:459-460). Inom diskursanalysen är det inte av intresse att undersöka vilket typ av 

material som är mest sanningsenligt, det viktiga är att alla former av material gör ett anspråk 

på att säga något om verkligheten. Det finns inte heller någon forskningsdesign som är neutral 

eller helt oskyldig. Med utgångspunkt i det teoretiskaramverket ges möjligheter till 

inkludering och exkludering. Genom en bestämd kategorisering av något görs ett aktivt val att 

utesluta andra kategorier. Detta kan innebära att det i forskningen utesluts vissa diskursiva 

mönster. Men man måste också ha i åtanke att vad som ska studeras också måste bestämmas 

på något sätt (Börjesson och Palmblad, 2007:17-18). Genom valet av intersektionalitet som 

teoretisk utgångspunkt för studien kommer detta också innebära att vissa diskurser exkluderas 

vid analysen av texterna. Det som kommer att belysas är det som är möjligt inom ramen för 

det intersektionella perspektivet. Men då syftet är att just undersöka om regeringens politiska 

jämställdhetsmål får konsekvenser av avsaknaden av ett intersektionellt perspektiv är det 

också motiveringen till varför andra diskurser exkluderas och för denna studie inte ses som 

lika relevanta och viktiga för resultatet. 

3.4 Förförståelse och studiens trovärdighet 
Det viktiga för diskursanalysen är att urskilja mönster i vad som skrivits och det centrala är då 

själva diskursen i sig. Genom att urskilja mönster kan vi se vilka olika diskursiva 

framställningar får för konsekvenser för verkligheten. Forskarens roll kan utmanas vid en 

analys av diskurser som man är nära. Ens egna värderingar, åsikter och kunskap behöver 

hållas åt sidan för att det inte ska påverka analysen. Ytterligare en risk med att befinna sig 

nära diskursen är att man kan missa att se den som en diskurs som är socialt konstruerad. Då 

forskare är ute efter att avslöja förgivettaganden kan det vara svårt när man befinner sig nära 

och delar dessa förgivettaganden som finns i materialet. Det krävs att forskaren ställer sig 

främmande inför sitt material för att på ett så objektivt sätt som möjligt kunna analysera det 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2007:28). Att som forskare vara helt objektiv rationell anses 

vara orealistiskt. Det viktiga är hur forskaren förhåller sig till detta. Ett behov av att alltid 

kritiskt granska val av begrepp, teori och empiriska resultat är ständigt närvarande och att 

utgångspunkten för studien grundar sig på forskarens utgångsposition (ibid. 76-77). 

Trovärdigheten för en kvalitativ studie måste skapas på andra sätt gentemot en kvantitativ 

studie. Ett sätt för att göra en kvalitativ studie trovärdig för läsaren är transperens. 

Transparens handlar om textens genomskinlighet och innebär att forskningsprocessen, 

motivering och beslut kring metodval och hur man har gått tillväga i sin analys är tydligt 

presenterat och tillgängligt för läsaren att ta del av (Svensson och Ahrne, 2011:27).  
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Jag har gjort valet att studera det intersektionella perspektivet i relation till begreppen 

jämställdhet och makt utifrån ett eget intresse. Diskurserna ligger därmed nära tillhands och 

kan utan en medvetenhet om detta påverka analysen. Det viktiga är diskurserna i sig och 

förhållningssättet till dem genom en tydlig presentation av hur jag ska gå tillväga i min analys 

och genom att redogöra för de diskurser som inkluderas och exkluderas så transparent som 

möjligt. Under avsnittet analys och resultat presenteras tillvägagångssättet för hur de olika 

diskurserna har identifierats och hur just dessa diskurser kom fram ur texterna. Under arbetets 

gång har val av material, teoretisk ansats, metod och analytiska verktyg presenterats och 

motiverats. Genom en beskrivning av tillvägagångssätt, förklarande resonemang och tolkning 

av material för analysen är resultatet så transparent som möjligt. Då både texterna som har 

analyserat samt att min analys finns tillgänglig kan andra läsare göra sina egna tolkningar och 

därmed även ifrågasätta mina. Analysen har därmed ett viss mått av intersubjektiv prövbarhet, 

även om det är självklart att inte alla skulle göra exakt samma analyser. 

3.5 Forskningsetiska bedömningar 
I denna studie är det inte några enskilda individer eller specifik grupp som studeras men det 

finns ändå en betydelse att tänka över vilka etiska aspekter just denna studie kan vara 

påverkad av. Då studien behandlar grupper av människor som ur ett samhälleligt perspektiv 

generellt sett kan ses som socialt utsatta grupper kan studiens bidrag påverka till ytterligare en 

förstärkning av utanförskapet. Det är viktigt att belysa problematiken utan att fastställa 

diskurserna som en verklighet. Utifrån det teoretiska perspektivet och den metod jag har tagit 

i anspråk för denna studie går det att säga att ingen verksamhet eller individ kan ses som helt 

utanför diskursen. En studie av denna typ kan aldrig vara helt oskyldig i sitt konstruerande av 

grupper och kategorier, risken för reproduktion och produktion är ständigt närvarande. Det 

viktiga som jag har försökt att genomsyra denna studie med är att vara så transparent och 

medveten som möjligt i mitt förhållningssätt till innehållet i studien. Men jag anser att det 

genom denna studie kan visas på att dessa grupper behöver inkluderas och vara en del av 

jämställdhetsfrågan och deras position kan stärkas genom att problematiken belyses. 

4 Forskningsöversikt 
Ett resultat av forskningsöversikten för denna studie är att det finns en mängd tidigare 

forskning gällande intersektionalitet och jämställdhet som en politisk fråga. Forskning 

gällande jämställdhet och intersektionalitet är vanligt förekommande i studier samt forskning 
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gällande jämställdhet och politik. Dock är det inte särskilt vanligt förekommande där dessa 

analyseras tillsammans. Därav är det av intresse för mig att studera intersektionalitet och 

jämställdhetspolitik tillsammans. I forskningsöversikten nedan presenteras under första 

rubriken en rad studier som behandlar intersektionalitet och multipel diskriminering. Jag 

redogör först för hur intersektionalitet kan användas vid en analys för att sedan presentera 

studier som visar på vikten av att behandla sociala kategorier tillsammans och inte enskilt, 

något som forskarna kallar multipel diskriminering. Under rubrik två redogörs för tidigare 

forskning gällande jämställdhet som en politisk fråga och där de som berörs av jämställdheten 

är män och kvinnor som då också beskrivs som två homogena grupper. Studiernas resultat 

visar på jämställdhetspolitikens fokus på kön samt en jämn fördelning av kön. De visar även 

på vilka som inkluderas i diskursen om jämställdhet samt hur begreppet jämställdhet skapar 

maktordningar och en uppdelning av ”vi och dem”. Den tredje och avslutande delen i 

forskningsöversikten berör ideal gällande jämställdhet, exempelvis vilka sociala kategorier 

som sammankopplas med jämställdhet eller om det verkliga syftet med jämställdhet är just 

jämställdhet, vad jämställdhet utgår ifrån och vilka som inkluderas. 

4.1 Forskning om intersektionalitet och multipel diskriminering 
Ann-Dorte Christensen och Sune Qvotrup Jensen (2012) ger i sin artikel ett förslag på hur en 

intersektionell analys kan genomföras i kvalitativ forskning. Det övergripande syftet med en 

intersektionell analys handlar om att upptäcka skärningspunkterna mellan olika 

maktstrukturer och hur människor kategoriseras in i olika kategorier som exempelvis kön, 

klass och etnicitet. Genom att i högre grad inkludera kategorier som anses ha mer makt som 

exempelvis vithet och maskulinitet ges vi mer kunskap om kategorier som oftast inte nämns i 

maktanalyser. Det är viktigt att inkludera majoritetsgrupper i en intersektionell analys då 

dessa kategorier som är privilegierade konstruerar och påverkar icke-privilegierade 

kategorier. En intersektionell analys verkar på flera nivåer som betonar samspelet mellan kön, 

klass och etnicitet. Att dessa kategorier är i fokus är av tidigare kunskap om att dessa 

kategorier påverkar livet för de flesta människor. Detta innebär inte per automatik att andra 

kategorier inte har betydelse men att dessa tre är utgångspunkten. De har genom att analyserat 

två intervjuer med kvinnor som migrerat från Somalia identifierat ytterligare kategorier och 

hur olika dessa kvinnor upplever ursprung, tillhörighet och processen av identifikation. 

Kvinnorna har samma ursprung från Somalia och har upplevt flykt från hemlandet till 

Danmark. Kvinnornas erfarenheter och självuppfattning av att tillhöra en etnisk minoritet är 

knutet till kön men upplevelsen av tillhörighet och ursprung även är kopplat till klass och 
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ålder. Genom analysen av dessa historier kan komplexiteten i kategorierna kön, klass och 

etnicitet ses i förhållande till tillhörighet och ursprung. En intersektionell analys är användbart 

för att förstå hur flerdubbel ojämlikhet verkar både på makro- och mikronivå (2012). 

Kimberle Crenshaw (1989) visar på i sin artikel för problematiken med att hantera frågor 

gällande kön och etnicitet som två skilda kategorier. Utgångspunkten i studien är svarta 

kvinnors upplevelser av diskriminering utifrån både etnicitet och kön. Genom att enbart 

studera kön eller etnicitet osynliggörs svarta kvinnors dubbla förtryck utifrån att både vara 

svart och kvinna. Detta blir extra tydligt i rättsfallet DeGraffenreid och General Motors. En 

svart kvinna nekas jobb på fabriken och menar att det är med anledning av hon är en svart 

kvinna. Domstolen dömer att ingen form av diskriminering skett då både svarta män och vita 

kvinnor jobbar på arbetsplatsen. Det domstolen och lagstiftningen inte tar hänsyn till är den 

multipla diskrimineringen som en svart kvinna utsätts för.  Vid exkluderandet av ett 

intersektionellt synsätt riskeras denna typ av diskriminering att fortgå (1989). Liknande 

exempel går också att finna i en svensk kontext. I SOU 2014:34 Inte bara jämställdhet. 

Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet framgår att trots 

förändringar i diskrimineringslagstiftningen och införandet av samtliga 

diskrimineringsgrunder under ett och samma tak är inte utgångspunkten för detta 

intersektionell. Vid fall där löne- och könsdiskriminering tas upp går att utläsa att de ofta har 

sin utgångspunkt i att vita kvinnor har blivit diskriminerade i förhållande till sina manliga 

kollegor. Det är i synnerligen få fall som fler än en diskrimineringsgrund lyfts och det är 

endast ett fåtal mål som har lett till ett konstaterande av diskriminering på grund av etnicitet. 

Vid frågan om diskriminering har det ofta handlat om ett antingen eller, inte att det kan vara 

både och (SOU 2014:34, s. 68-69). För att nå förändringar i personalstyrkor är arbetsgivare i 

Sverige endast skyldiga att arbeta med den könsmässiga jämvikten och inte utifrån 

exempelvis etnisk tillhörighet. På detta sätt görs en form av markering att könsfrågan är den 

prioriterade frågan inom jämställdhetspolitiken (ibid. 66-67).  

Även Sarah Hannet (2003) visar på detta utifrån en brittisk kontext vilket tydliggör att detta är 

problematiskt världen över. Hannett menar att multipel diskriminering faller utanför brittisk 

diskrimineringslagstiftning. Det är svårt att hävda och identifiera problemen med multipel 

diskriminering och det har gjorts flera försök för att implementera flera grunder. 

Diskrimineringslagstiftningen gör enbart anspråk på enskilda sociala kategorier som 

exempelvis kvinna vilket osynliggör skillnader inom gruppen kvinnor. Lagstiftningen tar 

hänsyn till diskriminering på grund av enbart kön men en kvinna som även tillhör en 
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minoritetsgrupp kan då också utsättas för diskriminering på grund av etnicitet. Denna kvinna 

är då mer utsatt än en kvinna från en majoritetsgrupp. Ett vidgande av ett intersektionellt 

perspektiv och multipel diskriminering ger potential vid hävdandet av diskriminering utifrån 

flera sociala kategorier. Ett antagande om kön som en homogengrupp kommer påverka 

missgynnade grupper inom kategorin kön på ett negativt sätt vilket i sin tur leder till 

strukturella problem (2003). Begreppen multipel diskriminering och intersektionalitet är tätt 

sammanlänkade men inte synonymer. Att en person blir diskriminerad på mer än en grund 

kan beskrivas som multipel diskriminering. Medan intersektionalitet även säger något om hur 

dessa diskrimineringsgrunder samverkar, vilket kan sägas vara effekten av multipel 

diskriminering (SOU 20014:34, s. 63). 

Paula Mulinari och Rebecca Selberg (2013) argumenterar för behovet av att inkludera ett 

intersektionellt perspektiv i arbetslivet och forskning kring detta område. När ett 

intersektionellt perspektiv infördes och började användas i ett svenskt sammanhag ledde detta 

till ett ökat intresse och förståelse för ojämlikhet och olika former av identitet. Det 

intersektionella perspektivet utmanar forskning om genus och dess förståelse av privilegier, 

makt och relationer av över- och underordning (2013).  Sedan kritiken mot att feministiska 

teorier talade för alla kvinnor har medvetenheten förändrats radikalt av begränsningarna att 

enbart använda sig av kön som ensam analytisk kategori. Vissa menar att intersektionalitet har 

kommit till att bli det viktigaste teoretiska bidraget till feministiska studier men att det också 

setts som ett komplicerat metodologiskt verktyg. Leslie McCall (2005) skriver att hur 

begreppet intersektionalitet används vid en analys styrs av vad som studeras och att det inte 

går att inkludera begreppets alla komplexa delar i en och samma analys. Detta är viktigt att 

vara medveten om och att hela den aktuella kontexten inte kan inkluderas för att förklara 

ojämlikheter (2005). 

4.2 Forskning om jämställdhet som en politisk fråga 
Malin Rönnbloms (2011) slutsats i sin studie med syftet att ”studera vilka problem som 

jämställdhetspolitiken avser lösa samt vilka politiska konsekvenser dessa konstruktioner får” 

är att när åtgärder och metoder för att uppnå jämställdhet blir till en administrativ rutin 

minskar det politiska jämställdhetsarbetet. Genom att metoder och teknik för integrering får 

fokus minskar maktanalysen. Det finns verktyg för jämställdhetsintegrering och frågan nu är 

snarare vad det är som ska integreras. Studiet av jämställdhetspolitik är intressant utifrån hur 

konstruktionen av kön kan förstås. En reproduktion av heteronormativa föreställningar av hur 
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samhället bör se ut har i tidigare studier visat sig i forskning gällande jämställdhetspolitik. 

Kvinnor antas ha samma vilja och samma intressen och frågan gällande jämställdhet tenderar 

ofta att handla om kvinnor och kvinnor som en homogengrupp. I sin analys av 

jämställdhetspolitikens mål diskuteras hur problempresentationen framhäver att de finns ett 

samhälleligt system som producerar en ojämn fördelning av makt mellan kön. Det som dock 

utesluts i målen är vem den ojämna fördelningen drabbar det går inte heller att utläsa vem 

som ansvarar för problemet. Tydligt är dock, med några undantag, att män och kvinnor 

konstrueras som homogena grupper. Jämställdhet presenteras också som en fråga om 

representation, där det existerar en skillnad i antal mellan män och kvinnor i synnerhet 

gällande frågor om makt och inflytande. De gånger som kvinnor skrivs fram som personer i 

behov av åtgärder för att uppnå jämställdhet skrivs de dels fram som en homogen grupp, dels 

som ansvariga för att genomdriva den förändring som anses nödvändig (2011). 

I rapporten Report Analysig Intersectionality in Gender Equality Policies for Sweden and the 

EU (2008) studerar Elin Kvist konsekvenserna av korsningen av multipla sociala kategorier i 

svensk jämställdhetspolitik. Syftet är att undersöka hur ojämlikheter och korsningen mellan 

dessa olika sociala kategorier påverkar, konstruerar och (re)producerar varandra. 

Jämställdhetsfrågan har främst fokuserat på den ojämnt fördelade makten mellan de två könen 

och det har saknats perspektiv utifrån exempelvis etnicitet, ålder, sexuell läggning, klass och 

religion. Den svenska jämställdhetspolitiken har byggts på kön som ett homogent begrepp och 

har främst kopplats till kvinnor och mäns lika villkor på arbetsmarknaden. Kön ses som den 

viktigaste och mest grundläggande sociala kategorin. Att tala om jämställdhet utifrån enbart 

kön riskerar en normativ konstruktion av kvinnor och män, som en heterosexuell, vit 

medelklass. Att inte tala om andra sociala kategorier ökar risken för exkludering av utsatta 

grupper i samhället därför bör fler sociala kategorier synliggöras och inkluderas i 

jämställdhetspolitiken. Den ensidiga approachen gällande jämställdhet har utmanats och 

förändring börjar ske även om det dock fortfarande tycks vara kön som enskilt är den sociala 

kategori som ses som mest betydelsefull (2008). 

Mia Liinason (2017) undersöker hur jämställdhet konstrueras och vilken betydelse begreppet 

får inom tre olika samhällsarenor i Sverige idag, varav en av dem är regeringens uppfattning 

om jämställhet och dess vidare betydelse nationellt och internationellt. Liinason identifierar 

kopplingar mellan andra begrepp som exempelvis effektivitet, kvalitet, kvinnors rättigheter 

och jämställdhet. Studien syftar till att visa på hur jämställdhet både ges och ger betydelse 

genom interaktionen med andra begrepp och hur den diskursiva konstruktionen påverkar och 
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blir påverkad inom olika samhällsarenor. I sin analys fann Liinason att i regeringens 

jämställdhetspolitik är förståelsen av jämställdhet ett begrepp som används för att rättfärdiga 

maktrelationer inom sociala kategorier som till exempel etnicitet, klass, ras och nationalitet 

och används för att forma normaliseringsprocesser. Detta gjordes genom en beskrivning av att 

regeringens ambition var att effektivt realisera jämställdhet. Det framkommer i studien att en 

diskurs om jämställdhet bland annat inom regeringspolitik skapar maktordningar och 

synliggör skillnader mellan ”vi och dem”. Vi är en vit medelklass född i Sverige dem är 

personer födda i ett annat land och som präglas av migration och arbetarklass (2017). 

4.3 Forskning om ideal inom jämställdhetsdiskursen  
Jonna Arousell med flera (2017) visar på i sin studie att jämställdhetsfrågan inom reproduktiv 

hälso- och sjukvård prioriterar kön som kategori. De ser inte detta som helt oönskat men att 

det därmed blir en spänning mellan förespråkandet av jämställdhet (mellan kvinnor och män) 

samtidigt som kulturell mångfald och individualisering inom vården ska respekteras. När 

jämställdhet prioriteras som en könsfråga riskerar vårdpersonal att missa exempelvis viktiga 

kulturella aspekter. Detta menar de är en ny aspekt av jämställdhetsfrågan för multikulturella 

välfärdsinstitutioner att hantera. När kön prioriteras i jämställdhetsfrågan menar de att det kan 

vara på bekostnad av andra principer inom sjukvården som berör förståelse för människors 

kulturella skillnader samt de principer som betonar tolerans och respekt (2017).  

Josefin Kjellberg (2013) skriver att den svenska jämställdhetsdiskursen har kritiserats för att 

reproducera maktrelationer och även för att utgå från ”den nya mannen” som bygger på en 

heterosexuell vit man. Detta i sin tur exkluderar då en rad andra män i diskursen och ger vissa 

män privilegier inom jämställdhetsdiskursen. Jämställdhet förknippas med svenskhet och de 

som då inte tillhör denna kategori ses som problem för upprätthållandet av jämställdhet. Den 

jämställda mannen har vissa förväntningar på sig att vara familjeorienterad och emotionell 

och agera enligt traditionella former av kvinnlighet men samtidigt behålla sin maskulinitet. I 

studier av jämställdhet och män har det visat sig att det ligger andra faktorer bakom som gör 

att en man agerar jämställt än fokus för att uppnå jämställdhet. Exempelvis att dela jämnt på 

föräldraledigheten handlar inte bara om kvinnors möjlighet att få arbeta utan mer ett krav på 

män att vara en närvarande förälder. Jämställdhetsfrågan handlar då mer om en tanke om hur 

familjen och därmed även fadern ska vara och får då ett mer barnorienterat perspektiv (2013). 

Även Thomas Johansson och Roger Klinth (2008) menar att tankar gällande jämställdhet inte 

alltid bygger på själva jämställdhetstanken. Nya ideal om hur en man bör vara som pappa, 
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exempelvis närvarande, kan istället vara en avgörande faktor för män att ta ut mer 

föräldraledighet. Det barnorienterade perspektivet tycks vara den faktor som ökar 

jämställdheten mest, framförallt i frågan gällande föräldraledighet, inte själva 

jämställdhetsfrågan i sig (2008). Jenny Alsarve och Katarina Boye (2012) kommer i sin studie 

fram till likanande resultat. Studien syftade till att analysera blivande föräldrars 

beslutsfattande gällande fördelning av föräldraledighet. Fördelning av föräldraledigheten 

bygger inte bara på att det ska vara jämställt utan tankar om exempelvis barnets bästa. Ideal 

om en jämställd fördelning av föräldraledigheten är starkt påverkat av normer och andra ideal 

gällande bland annat moder- och faderskap (2012).  

Utifrån vad som redogjorts för i forskningsöversikten går jag vidare i denna studie med att 

analysera regeringens jämställdhetsmål med hjälp av ett intersektionellt perspektiv och kritisk 

diskursanalys som metod. Tidigare forskning visar på att både jämställdhet och 

intersektionalitet är två viktiga begrepp inom samhällsvetenskapen. Men vad som inte 

framkommer i forskningsöversikten är sammankopplingen mellan jämställdhetspolitik och 

intersektionalitet vilket är utgångspunkten och vad som också är utmärkande för denna studie. 

Denna studie kan därmed bidra med ny kunskap om hur jämställdhetspolitik kan förstås från 

ett intersektionellt perspektiv. 

5 Analys och resultat 
Då diskursanalysen inte betraktar data på samma sätt som i andra former av analysmetoder 

behöver empiri och de vetenskapsteoretiska frågorna behandlas mer tillsammans (Börjesson 

och Palmblad, 2007:16). Därav har jag gjort valet att presentera resultat och analys under 

samma rubrik. Detta också för att på ett så tydligt sätt som möjligt presentera för läsaren hur 

de analytiska verktygen används för att lyfta fram de diskurser som identifierats i texterna. 

Texterna har studerats med hjälp av de valda analytiska verktygen utifrån Machin och Mayr 

(2012) som presenterats ovan. Utifrån detta har fyra diskurser identifierats och dessa diskurser 

kommer att analyseras och presentas var för sig nedan. De fyra diskurserna är diskursen om 

jämn könsfördelning av makt och maktpositioner, diskursen om kvinnor som underordande 

män i förhållande till jämställdhet och makt, diskursen om inkludering och exkludering av 

sociala kategorier och diskursen om konstruerandet av kvinnligt och manligt. Identifieringen 

av de fyra diskurserna har skett genom att jag flera gånger har läst varje text och markerat ord 

och meningar som har varit återkommande och relevanta utifrån mina frågeställningar och 



22 
 

syftet för studien. Jag har haft de analytiska verktygen samt min teoretiska utgångpunkt för 

studien ständigt närvarande när jag har läst texterna. Exempel på begrepp och ord jag har 

markerat utifrån den första diskursen är ”jämn representation av kvinnor och män”, ”samma 

tillgång till makt och inflytande” samt ”målet om könsbalans”. De belyser både vilka sociala 

kategorier som inkluderas samt hur makt är kopplat till jämställdhet. Diskurserna är 

presenterade i den ordning de är funna.  

5.1 Diskursen om jämn könsfördelning av makt och maktpositioner 
På flera ställen i alla tre texterna går diskursen jämn könsfördelning av makt och 

maktpositioner tydligt att urskilja genom de lexikala val som författarna gör. Vanligt 

förekommande uttryck i texterna är ”samma tillgång till makt och inflytande”, ”jämn 

representation av kvinnor och män”, ”att den reella makten fördelas jämnt mellan könen”, ”en 

jämnare könsfördelning”, ”könsbalans i beslutsfattande positioner”, ”kvinnorepresentation” 

och ”målet om könsbalans”. För att visa på obalansen av innehavandet av maktpositioner och 

en (o)jämn könsfördelning använder sig författarna av statistik. Den statistik som redovisas är 

ofta från toppskiktet och toppositioner, som till exempel riksdagsledamöter, ledande 

positioner inom statliga förvaltningar, ledande positioner inom näringslivet samt ledande 

positioner inom högskolan. Det tas även förgivet att de grupper som redogörs för i denna 

diskurs har samma intressen och mål, kvinnor som en grupp och män som en annan. 

I den här diskursen skrivs kvinnor som sociala aktörer fram som aktörer för sin egen makt. 

Exempel på detta går bland annat att finna i SOU 2015:86 under rubriken ”andelen kvinnor 

och män i riksdagen”. Det framgår också att det är en långsam utveckling av ökandet av 

kvinnor och minskandet av män i riksdagen. En tydlig ökning förklaras dock genom kvinnors 

aktörskap som citaten nedan visar på.  

… kvinnors ökade krav på ett mer demokratiskt samhälle med 

könsbalans i beslutsfattande församlingar. (s. 99) och 

… krav på ökad närvaro i det offentliga rummet som flera partiers 

kvinnoförbund ställde mot bakgrund av nedgången i 

kvinnorepresentation… (s. 99) 

Kvinnor skrivs fram som en homogen grupp som alla ställer krav för att få tillgång till makt. I 

det första citatet skrivs kvinnorna som grupp fram för något de försöker att åstadkomma och 

inte för vilka dessa kvinnor är. I det andra citatet är det tydligt att det är kvinnor inom 
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politiken men det säger ändock väldigt lite om vilka dessa kvinnor är. De kvinnor som inte 

inkluderas i denna homogena grupp riskerar att exkluderas från utvecklingen av en jämnare 

representation av kvinnor och män i ledande positioner och att uppnå en könsbalans. Målet är 

att det endast är kvinnor som grupp som ska öka i statistiken oberoende av kvinnornas sociala 

kategorier. Då statistiken grundar sig på ledande positioner kan det antas att de kvinnor som 

inkluderas är en vit medelklass och de som då riskerar att missgynnas vid frånvaron av ett 

intersektionellt perspektiv är personer med utländskbakgrund och med sämre socioekonomisk 

bakgrund. Det intersektionella perspektivet hjälper till att belysa utsatta grupper och tar 

hänsyn till fler sociala kategorier än kön. Enligt tidigare forskning, bland annat utifrån 

Rönnblom (2011), skrivs grupperna män och kvinnor inom jämställdhetspolitiken fram som 

homogena grupper, hon menar att detta bidrar till att vi inte vet vem ojämlikheten drabbar och 

vem som ansvarar för den. Jämställdheten tycks mer handla om statistik och en jämn 

representation än om vilka som faktiskt inkluderas. Precis så som citaten ovan visar handlar 

ökningen av kvinnor om kvinnors ökade krav på delaktighet. Det som är synligt i denna 

diskurs är ett tydligt fokus på att det ska vara en jämn fördelning av män och kvinnor oavsett 

vilka män och kvinnor det handlar om.  

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har alla infört någon 

form av könskvotering. Också inom de borgerliga partierna har olika 

former av rekommendationer och målsättningar om en jämn fördelning 

av kvinnor och män införts… (SOU 2015:86, s. 111) 

Tanken om varannan man och varannan kvinna, alltså fokus på kön, riskerar utifrån det 

intersektionella perspektivet att missa andra sociala kategorier när det kommer till en jämn 

representation av kvinnor och män. Vad som är synligt i Rönnbloms studie men även i denna 

är att ansvar för åtgärder för förändring läggs på kvinnorna där de också skrivs som en 

homogengrupp och ett antagande om att ha samma mål och intressen. Även om målet är att 

det ska vara jämställt mellan kvinnor och män finns det också skillnader inom dessa grupper 

som problematiserar ett jämställdhetsarbete baserat enbart på kön. Vid frånvaron av ett 

intersektionellt perspektiv i arbetet med en jämn representation riskeras utsatta grupper att 

missas. Ett jämställdhetsarbete utan ett intersektionellt perspektiv riskerar att förbigå andra 

problem inom grupperna män och kvinnor grundat på andra sociala kategorier. 

När det kommer till män som sociala aktörer och deras beskrivning är det som att oberoende 

av vad som görs så hamnar de i maktpositioner. Det skrivs fram mer eller mindre som 
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presuppositioner och fakta än som något som har påverkats av den politik som förs. Detta kan 

ses som ett normaltillstånd i denna diskurs. Det ”normala” är att om ingenting aktivt görs för 

att påverka de maktstrukturer och den ojämna könsbalansen så hamnar män i maktpositioner.  

Detta i sin tur beskrivs väl genom det analytiska verktyget nominalisering, att författaren 

avskriver sig ansvaret för vad som sker, det bara händer. Risken här är också att diskursen 

leder oss in i normaltillståndet som handlar om kvinnor och män, alltså en ensam social 

kategori – kön. Denna diskurs riskerar att leda oss in på diskussionen och ifrågasätta 

privilegier och underordning endast mellan kvinnor och män. Ett intersektionellt perspektiv 

bidrar till att på ett kritiskt sätt granska och analysera denna diskurs och även ställa frågor om 

vilka män det är som får tillgång till denna makt. Det intersektionella perspektivet visar på en 

hierarkisk ordning inom sociala kategorier. I denna diskurs är män också ofta är en homogen 

grupp som kategoriseras som en vit medelklass man vilket är värt att poängtera. Så de 

personer som ”bara hamnar” i maktpositioner är också en viss grupp av män. Ett 

intersektionellt perspektiv bidrar med förståelsen för vilka som riskerar att hamna i utkanten 

av diskursen och vilka som hamnar i maktpositioner.  I förhållande till ökning av kvinnor 

skrivs kvinnor fram som ansvariga för detta. När det kommer till ökningen av män handlar det 

om som beskrivet ovan utifrån det analytiska verktyget nominalisering att det är någonting 

som bara sker utan att någon tar ansvar för händelsen och det saknas en verklig aktör. Detta 

kan också beskrivas utifrån att om det endast finns män att välja på, då kvinnor inte har 

samma fördel av att bara hamna i maktposition, är sannolikheten stor att det bara kommer att 

bli fler män. Och då även en specifik grupp av män då utgångspunkten är en vit medelklass. 

I takt med att män har ökat sin andel bland riksdagsledamöterna vid de 

senaste två valen har även utskotten fått en mer ojämn könsfördelning. 

(SOU 2015:86, s. 106) 

Här ställs handlingen för vad som sker utanför det offentliga att påverka. Män ökar av 

oförklarliga anledningar, något som bara sker utan aktiva återgärder. Vem som är ansvarig för 

vad som sker framgår inte. Det offentliga avskrivs ansvaret genom ett normaltillstånd som 

bara sker vilket har identifierats med hjälp av analysverktyget nominalisering. Vad som är 

orsaken till varför män är överrepresenterade inom exempelvis näringslivet redogörs inte för. 

I textens formuleringar döljs vem som är den ansvariga aktören för den ojämna 

könsfördelningen. Utifrån texten är det kvinnorna och männen som är gemensamt ansvariga 

för sin inkludering och exkludering. Kvinnor genom aktivt aktörskap och män genom ett 

normaltillstånd. Det politiska jämställdhetsarbetet ställs därmed utanför kontexten och 
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avskrivs någon form av ansvar då detta hamnar på individerna som är inkluderade i kontexten. 

De personer som exluderas i målen kan då inte heller påverka sin egen inkludering för att 

uppnå jämställdhet. I båda dessa fall hjälper analysverktyget nominalisering oss att se hur 

ansvar avskrivs genom formuleringar i texten. Förändringarna skrivs fram som fakta och inte 

som något påverkat av den jämställdhetspolitik som förs. Ansvaret för handlingen avskrivs de 

verkliga beslutsfattande aktörerna. I texterna skrivs ”män har ökat” eller ”kvinnors ökade 

krav”. Vad som tydligt framgår i denna diskurs är att män och kvinnor är de som inkluderas. 

Den sociala kategorin kön är den primära. Frånvaron av ett intersektionellt perspektiv i 

jämställdhetfrågor riskerar att missa maktstrukturer som är knutet till ojämlikhet. För att förstå 

ojämlikhet mellan kvinnor och män behöver även andra sociala kategorier inkluderas för att få 

en ökad förståelse för deras betydelse för jämställdhet. I texten framgår också att för att män 

ska få tillgång till betydelsefulla maktpositioner finns det vissa mekanismer som gynnar män, 

men vilka dessa mekanismer är beskrivs inte. 

Utvecklingen tyder på att det finns mekanismer som gynnar män när det 

gäller att få betydelsefulla positioner inom näringslivet. (Regeringen, 

2016a, s. 11) 

Det tas förgivet att det finns mekanismer som påverkar jämställdheten. Och genom att skriva 

på detta sätt görs det även omöjligt för någon att komma åt dem då vi inte vet vad för 

mekanismer som det menas med och vem som är aktör för att kontrollera och påverka dessa 

mekanismer. Utifrån de analytiska verktygen nominalisering och presupposition kan det 

redogöras för att det i dessa citat saknas en verklig aktör till de handlingar som sker och det 

tas förgivet att det finns mekanismer som påverkar ojämställdheten. När det saknas en verklig 

aktör för händelsen saknas det också ansvar för vem som ska agera och förändra. I texten görs 

en ansvarsfriskrivning och jämställdhetspolitiken oskyldigförklarar sig själv genom detta sätt 

att skriva på. Det sista citatet visar även på att det finns en utveckling men om denna är bra 

eller dålig och vad för typ av utveckling det är framgår inte av texten. Att det sker en 

utveckling tas förgivet och skrivs fram som fakta snarare än ett arbete för att uppnå 

jämställdhet. Mannen skrivs fram som en person med makt och inflytande och som någon 

som kan styra sin maktposition. Detta reproducerar den bild av mannen som det 

jämställdhetpolitiska målet säger sig vilja förändra. Kvinnan skrivs också fram som någon 

som är del av sin egen förändring men som inte har tillgång till makt och inflytande utan 

måste skaffa sig det på egen hand. Mannen har dessutom mekanismer som verkar i hans 

fördel för att vidmakthålla hans makt. Detta kan också förstås utifrån Foucaults 
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subjektspositioner där individers handlingsutrymme är begränsat av de diskursiva ramar de 

befinner sig inom. Subjektpositionen styr handlingsutrymmet och maktförhållanden 

produceras på så vis och möjliggör för vad som kan sägas och göras och inte (Bergström och 

Boréus, 2012:361). Dessa mekanismer är något som finns inom ramen som möjliggör för män 

att nå ledande positioner. Utifrån det intersektionella perspektivet kan dessa mekanismer 

också förstås utifrån etnicitet, ålder och klass. De män som gynnas av dessa mekanismer är 

också en specifik grupp män med specifika attribut som talar till deras fördel. Män med andra 

attribut har inte samma fördel av dessa mekanismer som verkar till deras fördel. Att verka för 

jämställdhet och en ökning av kvinnor på ledande positioner skrivs också fram som en del i 

ett modernt samhälle. 

… det finns en uppfattning bland företagsledare att det inte ser bra ut 

med en skev könsfördelning. Enligt företagsledarena kan företagens 

varumärke skadas av en mansdominans i ledningen. (SOU 2015:86, s. 

124) 

Jämställdhet kopplas därmed samman med rådande normer. Jämställdhetsfrågan tyck inte 

alltid handla om just jämställdhet utan grundar sig på vad som exempelvis gynnar företaget 

eller den enskilda individen. Författarna Johansson och Klinth (2008) och Kjellberg (2013) 

skriver just om ideal inom jämställdhet och att orsakerna för att agera för ett jämställt 

samhälle grundar sig på individuella fördelar med jämställdhet eller för att själv framstå på ett 

fördelaktigt sätt och inte på själva jämställdhetstanken i sig. Om diskursen enbart fortsätter att 

handla om att det är kvinnor som ska inkluderas kan en ledning exempelvis enbart bestå av 

personer med en svensk nationalitet. Ett intersektionellt perspektiv kan ytterligare ifrågasätta 

hur dessa strukturer ser ut. Närvaron av ett intersektionellt perspektiv bidrar till att även andra 

sociala kategorier inkluderas och inte bara kvinnor med en specifik nationalitet och klass. Vid 

ett sådant synsätt kan det också tänkas att ett varumärke skadas av att enbart ha personer med 

samma etniska bakgrund eller klass vilket skulle öppna upp för fler människor att inkluderas 

på annars svåra arenor att ta plats på. 

Vad som också framgår i diskursen om jämn könsfördelning av makt och maktpositioner är 

att det inte enbart räcker med en jämn könsfördelning för att få tillgång till makt. Författarna 

uttrycker sig på följande sätt: 
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Även om könsbalans i beslutsfattande positioner är ett viktigt mål i sig 

betyder det inte att ökad representation alltid ger reellt inflytande i 

motsvarande grad. (SOU 2015:86, s. 107) 

Vissa motsägelser framträder alltså inom denna diskurs. Å ena sidan framkommer det tydligt 

att en jämn könsbalans och en jämn representation är något som eftersträvas i statistik men 

texten visar också på att detta i sig inte betyder att kvinnor och män uppnår samma reella 

makt och inflytande. En jämn fördelning i siffror är inte detsamma som reell makt. Foucault 

menar att ledande diskurser och styrande normer påverkar våra handlingar utan en 

medvetenhet om vår handling (Bergström och Boréus, 2012:19). I texten framgår att en jämn 

fördelning är något som eftersträvas för att detta enligt statistiken skulle innebära att det blir 

mer jämställt mellan kvinnor och män. Vilket då blir en motsägelse när det också 

framkommer i texten att en jämn fördelning per automatik inte innebär tillgång till reell makt 

men också ett uttalande som är styrt av normer och en tanke om att jämn fördelning är något 

bra. Denna motsägelse identifieras också av analysverktyget presuppositioner då det görs ett 

förgivettagande att jämn fördelning är något positivt och värt att sträva efter. Vad som inte 

framkommer i texten är varför man strävar efter en jämn fördelning trots att detta inte innebär 

tillgång till reell makt. Ett svar på den frågan skulle kunna vara att statistik är något fast och 

konkret att hantera och jämställdheten blir mätbar. Vad som menas med reell makt och 

tillgång till detta tydliggörs inte och är då svårare att mäta. Vad som också blir tydligt är att 

det är lättare att mäta jämställdhet utifrån en social kategori, kön, istället för flera sociala 

kategorier som skulle kunna bidra till förståelsen för ojämställdhet och olika former av 

makthierarkier. De följande två citaten säger en del om vad som å ena sidan anses 

grundläggande men sedan å andra sidan inte säkrar den reella makten. Då begreppen jämn 

könsfördelning och jämn representation är överrepresenterade i dessa texter kan det utifrån 

det analytiska verktyget lexikala val och överlexikalisering ses som ett sätt att övertala 

läsaren. Läsaren förmedlas att jämställdhet uppnås genom jämn representation och lika 

fördelning av makt och inflytande. Exempel på detta är nedanstående citat: 

… andelen kvinnor ökat över tid, med en könsfördelning som i dag i de 

flesta fall ligger inom intervallet 40–60 procent, ett intervall som brukar 

användas som ett mått på en acceptabel, om än inte optimal 

könsfördelning. (Regeringen, 2016a, s. 9) 
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En jämn könsfördelning i riksdagen är en grundläggande förutsättning 

för kvinnors och mäns makt och inflytande i politiken och samhället. 

(SOU 2015:86, s. 98) 

Vad som även stärker denna analys är att ord som positiv utveckling och en ökning av 

kvinnor ofta används tillsammans med jämn fördelning mellan könen. Detta ses som något 

positivt, något som bör eftersträvas och som ett mål i sig för ett jämställt inflytande och 

innehavande av makt. Trots att den reella makten kanske inte kan uppnås genom jämna siffror 

i statistiken så är det detta som eftersträvas. Den statistik som är framtagen för dessa 

positioner grundar sig dessutom enbart på kön. Texten ställer sig inte frågan om vilka kvinnor 

det handlar om och då inte heller vilka kvinnor det är som får makt. Deras sociala kategorier 

måste också synliggöras för att få en ökad förstålse för jämställdhetens komplexitet. När 

insatser för ökad jämställdhet riktas mot en viss grupp kvinnor riskerar andra grupper av 

kvinnor att uteslutas. Det intersektionella perspektivet kan bidra med en förståelse för hur en 

priviligierad grupp kvinnor kan genom sin tillgång till makt och inkludering i 

jämställdhetsdiskursen knuffa ut andra grupper av kvinnor med mindre tillgång till makt 

utifrån andra sociala kategorier.  

Det intersektionella perspektivet visar på att både män och kvinnor riskerar att förlora utifrån 

fokus på en ensam social kategori.  Pease (2010) menar att om vi belyser en grupps förtryck 

riskerar andra grupper att hamna utanför. En grupp kan vara både förtryckt och privilegierad 

beroende på kontext därför kan vi inte enbart tala om det ena. Även inom en privilegierad 

grupp finns former av förtryck som bör erkännas (Pease, 2010:22-24). Inom grupperna män 

och kvinnor finns det alltså även hierarkiska ordningar som påverkar vem som faktiskt har 

tillgång till makt och maktpositioner. Detta diskuteras mer under diskursen om inkludering 

och exkludering av sociala kategoriseringar. Men vad som inkluderas i texten gällande 

jämställdhet är en jämn representation i data och statistik. Jämställdhet kopplas samman med 

jämn fördelning. Utifrån en kritisk diskursanalys är därmed en viktig fråga vad som 

exkluderas men som också bör kopplas samman med jämställdhet. De diskursiva 

formuleringarna är enligt Foucault avgöranade för vad som utifrån rådande maktstrukturer 

tillåts komma fram och därmed också vad som inte tillåts sägas (Börjesson, 2003:34). Vad 

som inte lyfts i denna diskurs är andra sociala kategorier än kön, utifrån ett intersektionellt 

perspektiv innebär det att andra viktiga delar inom jämställdhetsarbetet inte synliggörs. 
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5.2 Diskursen om kvinnor som underordnade män i förhållande till 

jämställdhet och makt 
I diskursen om kvinnor som underordnade män skrivs även här kvinnor och män fram som de 

sociala aktörerna i regeringens jämställdhetspolitiska delmål ett. I det inledande stycket av 

delmål ett går att finna: 

… kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att… (Regeringen, 

2016b) 

Män och kvinnor skrivs även utifrån ett antagande om en grupp kvinnor och en grupp män 

som ska uppnå jämställdhet. Texten i sig säger ingenting om deras individuella egenskaper. 

De sociala aktörerna tillskrivs en form av under- och överordning genom de lexikala val och 

formuleringar som görs i texten, män som överordnade och kvinnor som underordnade. I 

texten är det underförstått att kvinnor inte har samma möjligheter till att forma sina egna liv 

och vara delaktiga samhällsmedborgare. Man menar att inflytande är av vikt för att kvinnor 

ska uppnå halva den reella makten. Detta förutsätter att det finns en verklig makt som inte 

bara innefattar beslutsfattande, deltagande och inflytande. Utifrån det analytiska verktyget 

presupposition går att finna att författaren av texten presenterar detta som ett förgivettagande i 

texten utan någon ytterligare förklaring. Texten förutsätter också att det finns ekonomiska och 

sociala aspekter som hindrar en kvinna till att vara jämställd med en man. Ett exempel på 

detta är: 

Formella hinder liksom ekonomiska och sociala aspekter ska inte hindra 

kvinnor från att ha samma möjligheter som män att vara aktiva 

samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet… 

(Regeringen, 2016b) 

Vad som tydligt går att urskilja genom de analytiska verktygen presupposition och lexikala 

val i alla tre texterna är att kvinnor och män skrivs fram som under- och överordnade och ses 

som homogena grupper. I förhållande till begreppen jämställdhet och makt är det den sociala 

kategorin kön som i de allra flesta fall omnämns utan ytterligare utveckling eller 

problematisering, vilket i sig kan beskriva frånvaron av ett intersektionellt perspektiv. Det 

intersektionella perspektivet kan hjälpa till att belysa andra viktiga sociala kategorier som har 

betydelse för över- och underordning samt för att synliggöra maktstrukturer. Denna sociala 

kategori behandlas dessutom i Regeringens skrivelse 2016/17:10 och i SOU 2015:86 i många 

fall som kvantitet i form av statistik. Kön är i denna diskurs den primära sociala kategorin. 
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Enligt Pease (2010: 19-21) riskeras då andra sociala kategorier att uteslutas och ses inte heller 

som lika viktiga i diskussionen gällande jämställdhet. För att kunna reda i och förstå hur 

ojämlikhet uppstår mellan män och kvinnor behöver andra kategorier som exempelvis 

etnicitet och klass hjälpa oss att förstå hur de samverkar och påverkar förtryckta och 

privilegierade grupper. I enlighet med Pease menar även De los Reyes och Mulinari (2005) att 

kön inte kan vara den enda sociala kategorin för att analysera och upptäcka maktstrukturer. 

Sociala kategorier påverkar varandra och maktstrukturer kan förstärkas beroende på vilka 

sociala kategorier som samverkar i en viss kontext. 

Även om jämställdhet i första hand handlar om jämställdhet mellan kön visar det 

intersektionella perspektivet att vi riskerar att missa andra viktiga sociala kategoriseringar 

som också påverkar maktstrukturer och under- och överordning. McCall (2005) menar att det 

är en begränsning av förståelsen för maktstrukturer att enbart använda kön som analytisk 

kategori. I denna diskurs går inte att urskilja vilka kvinnor eller män som är under- och 

överordnade, utan det handlar om alla kvinnor och män.  

Exempel på detta är att det på flera ställen i texten går att finna lexikala val från författarna 

där kvinnor generellt sätt skrivs fram som minoritet och som en grupp med mindre eller utan 

tillgång till makt. Och även om det är en jämn könsfördelning är det inte säkert att kvinnan 

har tillgång till reell makt. Kvinnan är oavsett jämn könsfördelning underordnad mannen. Så 

som Foucault uttrycker sig så skapar diskurser maktförhållanden för vem som får tala och 

inte, detta påverkar även handlingsutrymmet. Något som också styr diskursen är rådande 

normer i samhället (Bergström och Boréus, 2012:361). Vad vi kan se från dessa texter är just 

att rådande normer är att män har mer tillgång till makt och inflytande och också de som har 

ett större handlingsutrymme utifrån sin maktposition. Män skrivs generellt sett fram som 

majoritet och som en grupp med tillgång till makt och inflytande. Och då även till den ”reella 

makten” som författarna uttrycker sig. En tydligare förklaring görs som sagt inte av den reella 

makten men att män har olika strukturella synliga och osynliga faktorer som spelar till deras 

fördel. Det handlar för det mesta om synen på kvinnan som oftast har högre krav på sig och 

det finns en lägre tolerans för misstag. Rådande normer och könsstrukturer påverkar kvinnor 

negativt för att få tillgång till den reella makten. Fokus hamnar i texten på jämn representation 

och statistik vilket är mätbart och då även mer hanterbart. Att hantera och förändra normer 

och ledande diskurser kräver mer och andra former av inkludering där intersektionalitet skulle 

kunna vara en bidragande faktor för komplexiteten i denna fråga. Att det då inte bara handlar 

om statistik utan även tydligare vilka det faktiskt är som inkluderas och därmed har tillgång 
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till reell makt. Utifrån det intersektionella perspektivet skulle jag säga att det inte handlar om 

att alla män har tillgång till reell makt utan en begränsad grupp av män. 

För att kvinnor ska kunna uppnå halva den reella makten… (Regeringen, 

2016b) 

En jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män 

inom samhällets alla sektorer är självfallet inte någon garanti för att den 

reella makten fördelas jämnt mellan könen… (Regeringen, 2016b) 

Som nämnt ovan innebär inte en jämn könsfördelning per automatik att makten också fördelas 

jämnt. Då handlingsutrymmet påverkas av maktstrukturer och rådande normer begränsas 

alltså kvinnors reella makt genom deras begränsade handlingsutrymme som subjekt. Genom 

att använda det intersektionella perspektivet kan vi så som De los Reyes och Mulinari (2005) 

menar synliggöra maktrelationer av över- och underordning (2005:23-25). I denna diskurs är 

det en frånvaro av ett intersektionellt perspektiv i texterna vilket medför att vissa sociala 

kategoriseringar exkluderas. De som inkluderas är en homogen grupp av kvinnor och män. En 

könsstyrd jämställdhetspolitik riskerar enligt Kvist (2008) att utsatta sociala kategorier 

exkluderas och att kön fortsätter att bestå av en normativ konstruktion. I denna grupp 

inkluderas heterosexuella, vita, medelklass kvinnor och män. Citatet nedan visar på att 

kvinnor kan komma åt maktpositioner men att det trots detta är män som består av makteliten. 

Hur högt upp en kvinna än befinner sig verkar det som att det alltid finns en man högre upp.  

… andelen kvinnor på maktpositioner inom olika delar av samhället har 

ökat markant sedan början av 1990-talet, samtidigt som den stora 

majoriteten av makteliten fortfarande består av män. (SOU 2015:86, s. 

97) 

… den politiska makten fördelas jämställt på riksnivå, men mindre 

jämställt på lägre nivåer. Utredningen fann dock även på riksnivå 

systematiska skillnader i könsfördelningen av maktpositioner. (SOU 

2015:86, s. 97) 

Citatet ovan diskuterar politisk makt och maktpositioner men det framgår inte vem som 

definierar maktpositioner och vad en sådan innebär. Det enda som framgår som viktigt är att 

dessa fördelas lika mellan könen, en tydlig avsaknad av ett intersektionellt perspektiv. Makt, 

enligt Foucault, handlar om vad som tillåts komma fram, vem som får legitimitet att tala och 
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vem som ger den legitimiteten (Börjesson, 2003:34). I dessa texter är det män som skrivs fram 

som de som innehar makt och som överordnade kvinnor. Återigen en avsaknad av ett 

intersektionellt perspektiv i texten då dessa grupper av män och kvinnor inte beskrivs utifrån 

andra sociala kategorier. Begreppet jämställdhet möjliggör gör även enligt Liinason (2017) 

för specifika maktrelationer, vilket tydligt kan urskiljas i denna diskurs. 

Jämställdhetsbegreppet skapar maktordningar som i sin tur synliggör skillnader mellan ”vi 

och dem”. Vi blir i detta fall män och dem blir kvinnor. Vi som innehar makt och dem som 

inte ges tillgång till makt och inflytande. Dessa vi och dem är också specifika grupper med 

särskilda attribut och utifrån vad denna analys har visat på så handlar det i de allra flesta fall 

om en vit medelklass både när det kommer till kvinnor och män. Pease (2010) menar också att 

vi måste se bortom statiska kategorier där kvinnor ses som underordnade och män som 

överordnade (2010:21). Vid ett sådant synsätt riskeras multipel diskriminering och situationer 

där exempelvis kvinnor är överordnade män att missas, som då inte ses som ett 

normaltillstånd. Detta synsätt osynliggör grupper av kvinnor som är överordnade män.  

En generell hierarkisk ordning utifrån det intersektionella perspektivet är att grupper av vita 

medelklasskvinnor skulle ses som överordnade män med lägre socioekonomisk status med 

utländsk bakgrund. I detta avseende är det män som då skulle påverkas negativt av 

ojämställdhet utifrån statiska och homogena kategorier. Ett intersektionellt perspektiv 

synliggör dessa maktstrukturer som i denna diskurs osynliggörs. Detta innebär att olika 

former av ojämställdhet inte kommer fram till ytan. Inom gruppen kvinnor finns det flera 

sociala kategorier och i Christensen och Qvotrup Jensens (2012) studie synliggörs kvinnors 

olika upplevelser och hur dessa påverkar dem. Även Hannet (2003) menar att utsatta grupper 

inom kategorin kön kommer att påverkas än mer negativt av en frånvaro av ett intersektionellt 

perspektiv vilket också leder till strukturella problem. Strukturella problem som exempelvis 

svårigheter för en kvinna med utländsk bakgrund att utbilda sig eller för en man med lägre 

utbildning som påverkar möjligheten till att göra karriär. 

5.3 Diskursen om inkludering och exkludering av sociala kategorier 
Som nämnt ovan är den sociala kategorin kön, män och kvinnor, överrepresenterad i de 

sociala kategorier som det skrivs om i förhållande till jämställdhet, makt och inflytande. I de 

två längre texterna går det dock att finna några andra sociala kategorier. De sociala kategorier, 

utöver kön, som omnämns är ålder, etnicitet, ursprung, utbildning och socioekonomisk status 

(klass). Dessa sociala kategorier omnämns i texten i förhållande till politiskt inflytande och 
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delaktighet i politiska partier och civilsamhällets organisationer. Etnicitet och ursprung 

omnämns även i förhållande till andelen riksdagsledamöter och antalet förtroendevalda i 

kommuner och landsting. Ålder diskuteras kort i förhållande till valdeltagande och i SOU 

2015:86 redovisas statistik på valdeltagandet i förhållande till kön och ålder men det är inte 

något som diskuteras vidare. Den primära sociala kategorin i jämställdhetspolitiken är kön. 

Dock visar det sig i denna diskurs att när andra sociala kategorier inkluderas påverkas även 

kategorin kön. Första exemplet på detta går att läsa nedan: 

Utrikes födda är därmed underrepresenterade i riksdagen i förhållande 

till sin andel i befolkningen. Med tanke på att kvinnor generellt sett är 

underrepresenterade bland de förtroendevalda skulle det kunna förväntas 

att gruppen utrikes födda kvinnor är sämre representerade än gruppen 

utrikes födda män. Så är inte fallet. (SOU 2015, s. 105) 

Texten visar att etnicitet och ursprung spelar roll för deltagande i den politiska sfären och för 

en jämn fördelning av makt och inflytande. Kön kan inte enbart ses som den primära sociala 

kategorin då detta riskerar att andra sociala kategorier exkluderas. Det görs ett 

förgivettagande, presupposition, utifrån att kvinnor ses som underordnade män bör även 

kvinnor med utländsk härkomst vara underordnade män med utländsk härkomst i lika mån. 

Men enligt statistiken är detta antagande felaktigt. Detta i sin tur leder till att problemen tros 

kunna lösas på samma sätt. Om det nu visar sig att det inte ser likadant ut innebär det inte 

samma utmaningar och samma handlande för att hantera problemen. Olika problem behöver 

olika former av lösningar som riskerar att missas vid frånvaron av ett intersektionellt 

perspektiv. I texten framkommer att det finns ett antagande om att underordningen är linjär. 

Dock så visar detta exempel på hur sociala kategorier kan få olika innebörd beroende på 

kontext och hur de samspelar med varandra. Enligt tidigare forskning från Crenshaw (1989) 

och Hannett (2003) har kontexten en betydande roll för hur sociala kategorier samverkar med 

varandra. I detta fall görs en presupposition som skulle kunna påverka missgynnade grupper 

utifrån en felaktig bild av underordning.  I de fall där gruppen utrikes födda är den sociala 

aktören beskrivs de på likande sätt som gruppen kvinnor. En grupp med mindre tillgång till 

makt och inflytande och som underordnade en svensk etnicitet. I denna del av texten förs 

intersektionalitet in och det ett kort resonemang förs utifrån olika sociala kategorier men det 

tas inte vidare till när det ska beslutas om mål gällande jämställdhet. Intersektionalitet får 

därmed inget reellt inflytande och påverkan på hur de jämställdhetpolitiska målen utformas 

trots att författarna i texten visar på att intersektionalitet har betydelse för representation och 
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inkludering. De sociala kategorier en individ tillskrivs styr dess handlingsutrymme precis som 

de diskursiva ramar Foucaults begrepp subjektspositioner skapar. Handlingsutrymmet för 

individer som exkluderas med anledning av deras sociala kategorier begränsas genom 

diskursen och valet att utesluta dem i statistik och text. 

Texten redogör för vilka grupper som är aktiva inom politiken och civilsamhället. Dessa 

grupper tillskrivs attribut som exempelvis högutbildande, resursstarka personer med svenskt 

ursprung, det är även främst män som tillhör denna grupp. I texten går det att urskilja att 

personer som är aktiva inom politiken har högre utbildning än befolkningen i övrigt. De skrivs 

därmed fram som en grupp människor med åtråvärda attribut som är önskvärda för alla 

människor. En beskrivning av denna grupp som bättre än andra med hög utbildning och 

resursstarka formulerar hur människor bör vara för att inkluderas i denna diskurs. Motsatsen 

till denna grupp är något som utesluts. Sociala kategoriseringar som utesluts i stort i texten är 

personer som saknar utbildning, socioekonomiskt resurssvaga personer samt annan etnicitet 

än svensk och nordisk. Citatet nedan visar på två grupper, en önskvärd och en icke-önskvärd. 

De som är aktiva inom civilsamhällsorganisationer och politiska partier 

är i huvudsak välutbildade och socioekonomiskt resursstarka personer. 

Män är i större utsträckning än kvinnor engagerade i 

civilsamhällesorganisationer … Liknande tendenser finns inom 

partierna. De partiaktiva har generellt en högre utbildning än 

befolkningen. Partierna har svårare att locka unga och utrikes födda, och 

personer från socioekonomiskt utsatta bostadsområden är 

underrepresenterade bland företrädarna. (Regeringen, 2016a, s. 15) 

Citatet visar även på en något problematisk formulering. Å ena sidan så är gruppen som är 

aktiva inom politiken och civilsamhället en grupp som har hög utbildning och svensk 

härkomst och å andra sidan har partierna svårt att locka personer med utländsk härkomst och 

från socioekonomiskt svaga områden. Genom att beskriva en grupp som mer högutbildad än 

befolkningen i övrigt exkluderas andra grupper, de tillåts inte vara en del av gruppen. En 

beskrivning av ”vi och dem” görs på detta vis. Vi som har hög utbildning och är resursstarka 

och de som är outbildade och resurssvaga. Kjellberg (2013) skriver att jämställdhet förknippas 

med svenskhet vilket då innebär att alla som inte ses som svenskar utesluts ur diskursen 

gällande jämställdhet, detta lyfter även Kvist (2008) i sin rapport. I texterna utesluts till stor 

del sociala kategorier som exempelvis etnicitet och ursprung och de omnämns sällan i 
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förhållande till jämställdhetsfrågan. De som inte tillhör gruppen med attribut som förknippas 

med svenskhet kommer sällan fram i texten och utesluts till stor del i diskursen. 

I denna diskurs skapas konstruktioner av ”vi och dem” men utifrån fler sociala kategorier än i 

tidigare diskurs där vi och dem representerades av män och kvinnor. Vi är gruppen som 

inkluderas i målet om jämställdhet samt de som faktiskt tillhör de grupper som lyfts, 

diskuteras och problematiseras. Dem är den grupp som utesluts genom de lexikala val som 

görs i texten. Statistiken grundar sig på kön som i sin tur grundar sig på toppositioner där det 

går att se att det främst är högutbildade män med svensk härkomst som innehar dessa. Vi är 

alltså i de allra flesta fall dessa män, och ibland kvinnor som då också har samma sociala 

kategoriseringar utöver kön. Vilket då innebär att man kommer att inkluderas i denna diskurs 

om man uppnår kriterierna för att inkluderas. Dock är detta inte möjligt för alla men för en del 

som har möjlighet till utbildning som möjliggör för deltagandet inom exempelvis politiken på 

högre nivå. Jämställdheten kan säga villkoras mot utbildning och etnicitet. Det är bara en viss 

social kategori som kan inkluderas i jämställdhetsdiskursen och tillhör du inte denna är du 

automatiskt exkluderad. Enligt Bergström och Boréus (2012) styr det språkliga mönstret hur 

människor agerar och tänker, det begränsar även människors handlande (ibid. 354). När 

diskursen sammanlänkar jämställdhet med en viss nationalitet skapas maktförhållanden och 

en hierarkisk ordning mellan sociala kategorier. De sociala kategorierna män och kvinnor är 

underförstått en grupp som har hög utbildning och svensk härkomst om inget annat ytterligare 

förklaras. Författaren väljer att utgå ifrån presuppositioner om vilka dessa kvinnor och män är. 

Om det handlar om andra grupper av kvinnor eller män än just den förgivettagna görs en 

tydligare beskrivning av denna grupp. Exempelvis skrivs då kvinnor fram som utrikesfödda 

eller som bosatta i socialt utsatta områden.  

Bland de utrikes födda kvinnorna och männen… födda utanför Europas 

gränser. (SOU 2015:86, s. 106) 

 … jämställdhetsinsatser som syftade till att dels stärka kvinnor som 

tillhörde nationella minoriteter… (Regeringen, 2016a, s. 17) 

När jämställdhet förknippas svenskhet riskeras insatser för att främja jämställdhet endast 

stödja de som förknippas med jämställdhet. Vilket också har visat sig handla om en 

homogengrupp av en vit medleklass. Sociala kategoriseringar som ses som utsatta och 

underrepresenterade förklaras ofta utifrån enskilda kategorier. Citatet nedan visar exempelvis 
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att kvinnor är en utsatt grupp men också att utrikes födda är det. Samspelet dessa emellan är 

dock ingenting som lyfts fram i texten.  

… finns en stark vertikal ojämlikhet för såväl kvinnor som utrikes födda 

i kommunalpolitiken. Utrikes födda är underrepresenterade på alla nivåer 

i kommunalpolitiken, som kandidater på partilistorna, ledamöter i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsens ordförande. Graden av 

underrepresentation ökar ju högre upp i hierarkin som studeras. (SOU 

2015:86, s. 114) 

Båda de sociala kategorierna är utsatta för ojämlikheter och texten visar även på att 

utsattheten och underrepresentationen ökar ju högre upp i hierarkin man kommer. Samspelet 

mellan dessa sociala kategoriseringar beskrivs inte och lyfts inte heller som något 

problematiskt. Utifrån det intersektionella perspektivet är det just samspelet dessa 

kategoriseringar emellan som är avgörandet för förtryck och privilegier. Som skrivits i 

tidigare diskurser handlar jämställdhet om en jämn könsfördelning där författarna med hjälp 

av statistik visar på att män är överrepresenterade och att det är även de som innehar flest 

ledande positioner i samhället. Denna statistik exkluderas därmed utrikes födda, personer med 

låg socioekonomisk status samt låg utbildningsnivå. I enlighet Börjesson (2003) är det genom 

de rådande diskurserna och vad som ses överensstämmande med verkligheten som skapar 

kategorierna och genom att se till vilka sociala kategorier som inkluderas kan även de 

exkluderade sociala kategorierna identifieras (ibid. 36). Vad som i detta avseende menas med 

de som exkluderas är att de inte synliggörs i statistiken då denna endast grundar sig på kön 

som social kategori. I texten är det flera sociala kategorier som utesluts framförallt genom 

regeringens beslut att grunda all statistik gällande jämställdhet på kön. Redan där har ett 

beslut fattats om vad som anses som den viktigaste sociala kategorin. Den grupp som 

framförallt exkluderas genom detta är personer som inte identifierar sig som varken kvinna 

eller man. Men då det också visat sig att jämställdhet förknippas med en viss grupp män och 

kvinnor är det även många andra sociala kategorier som exkluderas genom valet av att basera 

jämställdhetspolitiken på kön. Att denna grupp som varken identifierar sig som män eller 

kvinnor inte diskuteras mer ingående är med anledning av att det inte är inom ramen för 

denna studie. Jag har därför valt att inte gå vidare med detta för denna analys utöver att 

identifiera att de är en utsatt grupp i jämställdhetsarbetet. 
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Vad som också är viktigt att lyfta i denna diskurs är att sociala kategorier inte är någonting 

som vi själva kan välja att tillhöra utan det är något som konstitueras i en samhällelig kontext. 

Det handlar inte om en känsla av tillhörighet till en viss kategori utan om en kategorisering 

utifrån rådande normer och maktstrukturer. I sina lexikala val formulerar författarna till dessa 

texter olika kategorier och deras hierarkiska ordning. Precis som män överordnas kvinnor, 

överordnas även svenskhet framför andra nationaliteter. Vi kan inte själva välja att tillhöra en 

viss social kategori. Hur målen formuleras och vilka sociala kategorier som inkluderas och 

exkluderas i texten är därför av stor vikt för vilka som i sin tur nås av målen och det 

jämställhetspolitiska arbetet.  

5.4 Diskursen om konstruerandet av kvinnligt och manligt 
Den fjärden och sista diskursen som identifierats i denna studie är hur texterna konstruerar 

och reproducerar uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Utifrån de tre tidigare 

diskursen går att utläsa att kön är den primära kategorin som regeringen väljer att fokusera 

målet en jämn fördelning av makt och inflytande på. Så utifrån det fann jag även diskursen 

om kvinnligt och manligt. Diskursen visar att politiken inte skiljer sig från andra arenor när 

det kommer till synen på kvinnan och mannen som statiska kategorier. Exemplet nedan visar 

på hur politiken speglar stora delar av samhället i helhet. 

I politiken finns ofta en horisontell arbetsdelning mellan kvinnor och 

män. Det innebär att det finns ett könsmönster där kvinnor företrädesvis 

finns representerade i utskott som bereder sociala frågor och frågor om 

vård, omsorg, utbildning och kultur, medan män dominerar på områden 

relaterade till ekonomi, teknik och försvar. (SOU 2015:86, s. 107) 

Om det inom politiken, det område som formulerar mål om jämställdhet, tydligt visar på att 

kvinnor och män är olika och därmed har olika ansvarsområden är det högst sannolikt att 

resterande arenor kommer att följa samma spår. I texten görs presuppositioner om vad som är 

kvinnligt och manligt om till fakta. Det tas förgivet att kvinnor är på ett visst sätt och därmed 

ska de då arbeta med områden som de anses bra på och detsamma gäller män. Det tas förgivet 

att kvinnor är bra på exempelvis omsorg och vård och att män är bra på exempelvis teknik och 

ekonomi. I texten skrivs detta fram som en självklarhet utan ytterligare förklaring. I texten går 

man vidare med att beskriva fördelningen av män och kvinnor inom dessa områden och 

skillnader mellan olika år. Men utan förklaring till orsaken varför kvinnor och män är ojämlikt 

representerade inom olika områden.  Det intersektionella perspektivet hjälper oss enligt 
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Mulinari och Selberg (2013) att utmana dessa förgivettaganden av genus och hjälper till att 

belysa relationer av över- och underordning. Då språket är socialt konstruerat formas våra 

tankar om hur män och kvinnor är genom de formuleringar som görs i bland annat texter. Ett 

könsmönster konstrueras och vidmakthålls genom lexikala val och presuppositioner om vad 

som är kvinnligt och manligt i texterna. I enlighet med detta menar Börjesson (2003) att det är 

genom diskursiva formuleringar som avgör vad som är sant och inte (ibid. 34). När kön 

konstrueras på ett visst sätt genom lexikala val och presenteras som fakta framstår det för 

läsaren en text om vad som är sant och falskt. Kvinnor och män fortsätter att konstrueras 

utifrån tankar om vad som är kvinnligt och manligt. 

Citatet nedan stärker denna analys ytterligare. Kvinnan presenteras traditionellt som den som 

har ansvar för hem och familj. En förklaring till varför kvinnor inte når toppositioner är 

utifrån antagandet om individuella skillnader mellan män och kvinnor som exempelvis 

utbildning, yrkesval, familjeansvar och arbetskraftsdeltagande.  

En typ av förklaringsmodeller fokuserar på individnivå och utgår från 

skillnader i bl.a. utbildning, familjeansvar, frivilliga val, nätverk och 

kontakter, riskbenägenhet och diskriminering. Bristen på kvinnor i 

toppositioner kan enligt dessa modeller förklaras som en konsekvens av 

skillnader i kvinnors och mäns familjeansvar, arbetskraftsdeltagande 

samt utbildnings- och yrkesval. (SOU 2015:86, s. 123)  

Antagandet om kvinnan som ansvarig för familjen och att familjen går före arbete fortsätter 

att beskrivas i texterna, bland annat på följande sätt: 

… kvinnor har svårare än män att kombinera det politiska uppdraget med 

ett familjeliv. I SCB:s studie av de folkvaldas villkor uppgav 32 procent 

av de kvinnor som hade lämnat sina uppdrag i förtid att familjeskäl hade 

betydelse för avhoppet. (Regeringen, 2016a, s. 11) 

Ökningen av kvinnor på ledande positioner skrivs inte heller fram som individuella 

egenskaper och funktioner utan utifrån ett antagande om en generell typ av kvinna som är bra 

på sociala frågor, vård och omsorg. Anledningen har ingenting att göra med individerna i sig 

utan antaganden om kvinnligt och manligt. Flera författare, bland annat Alsarver och Boye 

(2012) och Johansson och Klinth (2008), skriver om att mäns agerande för jämställdhet inte 

alltid handlar om själva jämställdhetstanken utan om andra krav som ställs på män idag att 
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exempelvis vara en närvarande förälder eller ta mer ansvar i hemmet. Så en ökning av kvinnor 

kan förklaras utifrån rådande normer om hur män och kvinnor bör vara idag.  

Ökningen av andelen kvinnor i ledningar och styrelser i privata företag 

kan bl.a. förklaras av privatiseringen av offentlig verksamhet, särskilt i 

branscher inom vård, omsorg och sociala tjänster. (SOU 2015:86, s. 121) 

Lösningen av jämställdhetsmålet blir genom författarnas ordval att kvinnor ska arbeta med 

vad de antas vara bra på och män med vad de antas vara bra på. Problematiskt med detta 

synsätt är att alla andra som inte passar in på just den beskrivningen av kvinnligt och manligt 

inte inkluderas i diskursen om jämställdhet. En kvinna med andra egenskaper ses inte som 

något som gynnar henne för att nå toppositioner eller en jämn könsfördelning inom 

exempelvis politiken. Vissa egenskaper och sociala kategorier ses som fördelaktiga för att 

uppnå jämställdhet. Normer styr våra handlingar utan att vi medvetandegör oss om detta. 

Rådande normer som får ta plats i texter om jämställdhetspolitik får legitimitet genom 

diskursen om vad som är sant och falskt. Utifrån tidigare diskurser där en jämn representation 

är fokus för jämställdhetsarbetet blir denna diskurs än mer problematisk. Om målet är att 

uppnå en jämn representation av kvinnor och män så spelar en starkt könad arbetsfördelning 

mellan olika arbetsområden ingen roll. Detta blir inte ifrågasatt så länge en jämn 

representation förväntas uppnås och siffrorna i sin helhet ser bra ut. 

Vad som skrivs fram som manligt i denna diskurs är även utbildningsnivå, yrkesval och 

etnicitet. På toppositioner beskrivs en homogen grupp av män med liknande utbildning, yrke 

och ofta med svensk härkomst. Män med andra attribut kategoriseras inte in i 

jämställdhetsdiskursen. Männen antas också vara en homogengrupp med samma egenskaper 

och funktioner och att detta är anledningen till varför de innehar ledande positioner. Ett 

intersektionellt perspektiv hade varit mer tillåtande och öppnat upp den bipolära 

kategorisereringen och inkluderat andra sociala kategorier som påverkar jämställdhetsarbetet. 

Intersektionalitet stannar inte bara i vad som är kvinnligt och manligt utan ifrågasätter även 

dessa konstruktioner tillsammans med andra sociala kategorier som har betydelse för 

inkludering och exkludering. 

Förutom att det huvudsakligen är män som sitter i styrelserna visar studier att 

de manliga styrelseledamöternas utbildningsnivå och yrkesmässiga 

inriktning är likartad och att de oftast är av svensk härkomst. (SOU 

2015:86, s. 123-124) 
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Männen som tillhör toppskiktet och makteliten är också grundat på sociala kategorier och 

egenskaper som anses som mer fördelaktiga för att inneha en ledande position. Män som inte 

tillhör denna sociala kategori är inte inkluderad i talet om en jämn könsfördelning. När kultur 

och medier lyfts i texterna antas kvinnor och män även där ha olika intressen, idéer och mål. 

Vad som är viktigt och vad en person tycker utgår ifrån ett antagande om kvinnligt och 

manligt. Kön anses som det primära sociala kategorin i hur kultur och medier formas och 

presenteras. Utifrån analysverktyget presupposition gör författarna ett antagande om att 

kvinnor och män har olika idéer gällande kultur och medier, men också ett antagande om att 

det gäller alla kvinnor och män. Utifrån vilken kultur eller andra tankar om medier antas inte 

vara relevant i denna fråga om jämställdhet. De redan ledande normerna inom medier och 

kultur om vad som är kvinnligt och manligt får fortsätta ta plats. 

Målet om jämn fördelning av makt och inflytande handlar också om att 

kvinnor ska ha samma möjligheter som män att delta i och påverka det 

som formar våra föreställningar, normer och idéer om oss själva och vårt 

samhälle. Det gäller bl.a. kultur och medier, inklusive sociala medier. 

(Regeringen, 2016a, s. 12) 

Kvinnor och män kategoriseras även här in i statiska och homogena grupper. De som inte 

tillhör dessa exkluderas. Arousell med flera (2017) menar att kulturell mångfald och 

individualisering måste få ta större plats. Om normer gällande kvinnligt och manligt får styra 

riskeras det ske på bekostnad av andra principer som till exempel kulturella skillnader. 

Liksom i de övriga diskurserna är de sociala aktörerna även i denna diskurs kvinnor och män. 

Utifrån det analytiska verktyget sociala aktörer kan vi se att dessa beskrivs utifrån ett generellt 

antagande om kvinnligt och manligt samt utifrån en egenskap om att vara man och kvinna. 

Kvist (2008) menar exempelvis att tala om jämställdhet utifrån enbart kön riskerar en 

normativ konstruktion av kvinnor och män, som en heterosexuell vit medelklass. Att inte tala 

om andra sociala kategorier ökar risken för exkludering av utsatta grupper i samhället. 

Makt är ständigt närvarande i alla fyra diskurserna, författarna gör lexikala val med vilka de 

väljer att inkludera vissa och exkludera andra. Styrande normer gör att människor agerar utan 

reflektion för sin handling. Den ter sig naturlig utifrån den samhälleliga kontexten (Bergström 

och Boréus, 2012:19). Makt handlar även om vad som möjliggörs att säga och inte (ibid. 362). 

I denna diskurs möjliggörs att tala om vad som kopplas samman med kvinnligt och manligt 

och det är på så vis författarna styr sin text. Men genom detta stänger de ute andra diskurser 
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som exempelvis diskussionen om ett tredje kön för personer som varken identifierar sig som 

man eller kvinna. Dessa personer ges inte legitimet att tala eller synas i diskursen. 

6 Diskussion och avslutning 
Under analys och resultat har de diskurser som är knutna till föreställningen om jämställdhet 

och makt identifierats, presenterats och analyserats. Makt och jämställdhet har visat sig vara 

tätt knutet till kön som nästintill ensam social kategori i dessa texter, vilket belyser 

avsaknaden av ett intersektionellt perspektiv. Konsekvenserna av att regeringen formulerar 

det jämställdhetspolitiska målet utifrån kön och därmed inte integrerar intersektionalitet är att 

flera andra sociala kategorier till stor del exkluderas. Detta påverkar även vissa gruppers 

tillgång till mänskliga rättigheter i form av människors olika livsvillkor, tillgången till makt 

och inflytande samt rättigheten och möjligheten att själv kunna forma sitt liv. Diskurserna är 

byggda på antaganden om kategorin kön som grundar sig på statistik av en viss grupp män 

och kvinnor. Denna statistik grundar sig dessutom på toppositioner inom bland annat politik 

och näringsliv. Ett ökat intersektionellt perspektiv inom jämställdhetspolitiken skulle kunna 

bidra med en ökad och bredare förståelse för hur även andra sociala kategorier samverkar och 

påverkar jämställdhetsfrågan om man även tittar på andra positioner än toppositioner med 

makt och inflytande. Om ett intersektionellt perspektiv tillämpas kan vi se och förstå 

maktstrukturer inom vad som tycks vara en homogen grupp. Skillnader mellan olika grupper 

av män och kvinnor skulle tydliggöras och bidra till hur insatser för att öka jämställdheten kan 

riktas mot fler människor om en förståelse för skillnader inom grupper kommer fram. Vilket 

också innebär att mänskliga rättigheter kan tas tillvara på ännu bättre. Även inom 

priviligierade grupper finns en hierarkisk struktur. Exempelvis så visar studien på att gruppen 

män framställs som överordnade kvinnor. Men även inom denna grupp existerar skillnader 

där det enbart handlar om en viss grupp män som har andra specifika sociala kategorier som 

också påverkar deras position i samhället. De män som det syftas på i dessa texter är vita 

medelklassmän som innehar toppositioner vilket då utesluter en rad andra män med andra 

sociala kategorier med annan etnicitet eller klass.  

Jämställdhet som begrepp har som tidigare nämnts i det analyserade materialet visat sig vara 

knutet till specifika sociala kategorier som till exempel en vit medelklass och då ofta sociala 

kategorier som redan tillhör en priviligierad grupp med tillgång till makt och inflytande och 

att den reella makten endast tycks vara nåbar för män från en vit medelklass. Trots att kvinnor 
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når en jämn representation betyder det inte att de har tillgång till reell makt och inte heller 

män som inte tillhör ”rätt” social kategori. De som inkluderas i de jämställdhetspolitiskamålen 

och dess insatser är kanske därmed inte de som behöver det mest. De som har störst behov av 

att få stöd och hjälp med att inkluderas är också de som har minst möjlighet att påverka detta 

själv. Dessutom är det även de som påverkas mest av hur de jämställdhetspolitiska målen är 

formulerade, utifrån kön som primär social kategori och uteslutandet av andra sociala 

kategorier som exempelvis etnicitet och ursprung. Om de då inte heller inkluderas där riskerar 

de att hamna långt ifrån tillgången till makt och ett jämställt liv. De som behöver jämställdhet 

mest är de som har minst tillgång till det. Detta är även en fråga om mänskliga rättigheter i 

och med att formulerandet av jämställdhetsmålen gör att vissas rättigheter tas tillvara på bättre 

än andras. De människor som har svårast att utöva och åtnjuta mänskliga rättigheter blir även 

försummade i viktiga styrdokument. 

Vad som också tydligt har visat sig i denna studie är att det finns ett övergripande fokus på en 

jämn representation och jämn fördelning av män och kvinnor trots att man säger att detta i 

praktiken inte betyder att alla har tillgång till reellt inflytande och makt. Målet är att uppnå 

lika många män och kvinnor på bland annat ledande positioner inom politiken trots att det 

finns en vetskap om att detta inte innebär en jämn fördelning av reell makt. Frågan är då 

varför det är så viktigt med en jämn representation. En jämn representation har också visat sig 

vara viktigt oavsett vilka sociala kategorier utöver kvinnor och män som inkluderas. Fokus är 

riktat på att kvinnor ska inkluderas. Detta innebär ett mål med fokus på en jämn fördelning av 

kvinnor och män ställer andra kategorier som exempelvis etnicitet, ålder och religion i 

skuggan. Något som inte har visat sig i mitt resultat men som ändå återkommit i mina egna 

reflektioner är att det är lättare att uppnå ett mål ett fokus på lika sociala kategorier män och 

kvinnor. En jämn representation är något som är mätbart och något som man kan hänvisa 

tillbaka till för att påvisa hur jämställt ett land faktiskt är. Den reella makten och inflytandet är 

dock svårare att komma åt och inte mätbar på samma sätt vilket också kan visa på att det inte 

är så jämställt som siffrorna faktiskt visar. I denna del är frånvaron av ett intersektionellt 

perspektiv hög, vilket då också påverkar insatserna för att inkludera andra 

underrepresenterade grupper. Vad som visar sig i texterna är bland annat att utlands födda och 

personer med låg utbildning är underrepresenterade när det kommer till ledande positioner 

inom politiken likväl som att kvinnor som kategori är underrepresenterade. Om då målet för 

insatser för att det ska bli jämställt är att öka representationen av kvinnor kommer fortfarande 
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grupper med utländsk bakgrund och lägre utbildning att missas. Målet riktar sig då bara till en 

viss social kategori av kvinnor. 

Rådande normer om vad som är kvinnligt och manligt styr till viss del hur frågan gällande 

jämställdhet hanteras och utifrån dessa normer formas insatser för inkludering av vissa 

grupper. Ett intersektionellt perspektiv skulle här bidra med en förståelse för att det finns stora 

skillnader inom grupperna kvinnor och män och vad en kvinna och man har för egenskaper. 

Ett antagande om att alla kvinnor är bra på exempelvis vård och omsorg eller att alla män är 

bra på teknik utesluter en stor grupp människor som inte tillhör denna kategori. Insatserna för 

en ökad jämställdhet riskeras därmed att inte nå full effekt. 

Det ska inte uteslutas i denna text att författarna i de analyserade texterna på några ställen 

lyfter andra sociala kategoirer än kön, som till exempel utrikes födda. Men när dessa sociala 

kategorier som exempelvis utrikes födda och socioekonomisk utsatta beskrivs är det också de 

som inte har tillgång till makt, inflytande och delaktighet. De fortsätter att konstrueras som 

utsatta och missgynnade grupper genom att förklaras som bland annat resurssvaga. 

Handlingsutrymmet styrs av ens sociala kategorier vilket då påverkar en grupp som beskrivs 

vara helt eller delvis utan makt och inflytande. Samspelet kategorierna emellan lyfts inte 

heller. Vissa grupper exkluderas helt som till exempel religion och sexuell läggning medan 

andra bara delvis, exempelvis etnicitet, ursprung och socioekonomisk status. Ett 

intersektionellt perspektiv stannar inte bara i vad som ses som manligt och kvinnligt utan 

ifrågasätter detta och ser på hur dessa konstruktioner samverkar med varandra. Det 

intersektionella perspektivet tillåter oss att inte bara rada upp olika sociala kategorier som 

inkluderas och exkluderas utan belyser även hur de samspelar med varandra och hur sociala 

kategorier påverkas av den konstext de befinner sig i. Intersektionalitet ifrågasätter 

maktstrukturer inom sociala kategoriseringar och skulle kunna bidra med en ökad förståelse 

för hur detta påverkar jämställdhetsfrågan. Diskurserna är främst byggda på en primär social 

kategori, kön. Jämställdhetspolitiken skulle ha mycket att vinna på att även i formuleringen av 

de jämställdhetpolitiska målen inkludera ett intersektionellt perspektiv. 

Det intersektionella perspektivet bidrar till av vi tvingas söka mer kunskap om fler sociala 

kategorier. När andra kategorier än de som anses som priviligierade inkluderas ges till 

exempel mer kunskap om icke-priviligierade. Det hjälper oss att ställa frågor kring hur vi 

samlar statistik och bidrar i denna analys till att visa på att vissa former av maktstrukturer och 

hierarkiska ordningar inte synliggörs. Det blir då även en bredare fråga som även inkluderar 
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kunskap om makt och jämställdhet som är av vikt för alla människors lika rättigheter. Så som 

målet nu är formulerat med kön som primär social kategori riskeras att kategorier med mer 

makt som vithet och maskulinitet normaliseras och får ta plats utan en medvetenhet om detta. 

6.1 Avslutande kommentarer och förslag till vidare forskning 
Avslutningsvis vill jag återknyta till syftet och frågeställningarna för denna studie. På 

frågeställning ett vilka övergripande diskurser, som är knutna till föreställningen om 

jämställdhet och makt, går att urskilja i regeringens jämställhetsmål är det de fyra diskurser 

jag har presenterat och analyserat under rubriken analys och resultat som besvarar denna 

frågeställning. De fyra diskurserna är diskursen om jämn könsfördelning av makt och 

maktpositioner, diskursen om kvinnor som underordande män i förhållande till jämställdhet 

och makt, diskursen om inkludering och exkludering av sociala kategorier och diskursen om 

konstruerandet av kvinnligt och manligt. På frågeställning två vilka sociala kategorier 

inkluderas och exkluderas med anledning av hur regeringens jämställdhetsmål är formulerat 

är det som mest tydligt att den sociala kategorin kön ses som den primära. Andra sociala 

kategorier som delvis inkluderas men inte diskuteras i förhållande till varandra är bland annat 

utrikes födda, etnicitet, ursprung, ålder, socioekonomisk status och utbildning. Sociala 

kategorier som inte alls är synliga i texten är bland annat könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning och funktionsvariationer. 

Som en sista avslutande kommentar vill jag i denna studie tillägga att det intersektionella 

perspektivet har betydelse för förståelsen av hur olika sociala kategorier samverkar och 

påverkar jämställdhet. Även om begreppet jämställdhet i grund och botten handlar om 

kategorierna kvinnor och män bidrar det intersektionella perspektivet till en ökad förståelse 

för fler grupper av människor. Det ifrågasätter förgivettagna kategorier och maktstrukturer 

och kan bidra till att insatserna för att öka jämställdheten riktas till rätt grupper. 

Intersektionalitet kan behandla en mer komplex kontext och inkludera fler människor som 

annars riskerar att uteslutas. Det belyser både de priviligierade och icke-priviligierade som är 

nödvändigt för att skapa social förändring. Intersektionalitet är ett viktigt perspektiv för 

mänskliga rättigheter och kan bidra med att mänskliga rättigheter tas tillvara på ännu bättre 

utifrån förståelsen av skillnader inom grupperna män och kvinnor. Intersektionalitet kan 

stärka gruppers åtnjutande av mänskliga rättigheter genom att de synliggörs och inkluderas i 

viktiga styrdokument och insatser som påverkar dem som exempelvis mål för att uppnå 

jämställdhet. 



45 
 

Som avstamp i denna studie skulle det vara av intresse att vidare undersöka fler av 

regeringens delmål för att uppnå jämställdhet. Detta är något som är för omfattande för denna 

studie men skulle ytterligare kunna bidra till en förståelse för vikten av ett intersektionellt 

perspektiv vid implementering och mål för jämställdhet. Vidare skulle det även vara av 

intresse att studera andra texter som exempelvis läroplaner eller andra styrdokument som även 

behandlar statistik men inte utifrån toppositioner som dessa texter gör för att se om det är 

någon skillnad.  
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