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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att kritiskt granska rådande jämställdhetspolitiska arbete på 

regeringsnivå för att presentera en översiktlig bild över dess problematiker och förtjänster. 

Studien har haft ett särskilt fokus på det jämställdhetspolitiska arbetets inkluderande och 

exkluderande konsekvenser. Studien bygger på en kvalitativ textanalys samt en mindre 

kvantitativ undersökning av två regeringsskrivelser som presenterar genomförda och 

planerade jämställdhetspolitiska åtgärder mellan åren 2007-2014. 

Jag har i huvudsak utgått ifrån ett intersektionalitetsteoretiskt perspektiv för att undersöka 

materialets användning av kategorin kön. Utöver detta har jag identifierat tre framträdande 

mönster i materialet; en diskrepans mellan problemformuleringar och problemlösningar, att 

män som grupp generellt är osynliga i materialet, samt att mäns våld mot kvinnor ofta 

artikuleras i termer av hedersrelaterat våld och förtryck. Den intersektionella delen av studien 

visar att jämställdhetspolitiken generellt visar en bristande förståelse för hur olika 

maktasymmetrier samverkar för att skapa ojämställda förhållanden mellan kvinnor och mellan 

män. Vidare visar den att politiken tar sin utgångspunkt i kvinnor (och män) som besitter 

privilegierade positioner samt att en vit, heterosexuell, fullt funktionell medelklassnorm 

lämnas oproblematiserad. Den övriga analysen visar att politiken har en förändringspotential 

på ett övergripande plan som dock går förlorad när den konkretiseras samt att männens 

generella frånvaro (re)producerar en manlig norm. Vidare visar analysen att ojämställdheten 

tydligast artikuleras genom en andrafiering av problematiska män (våldsverkande och 

sexköpande män) men främst i termer av att det kopplas samman med en ”icke-svensk” 

etnicitet. Jämställdhet blir en etnisk markör som hör svenskheten till.  
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Inledning 
 

Bakgrund 
Då jag efter några år ute på arbetsmarknaden sökte mig till Uppsala Universitet för att studera 

Genusvetenskap hade jag ambitionen att denna utbildning skulle leda mig in i arbete med 

jämställdhetsfrågor. Jag ställde mig då odelat positiv till begreppet och jämställdhetsarbete 

som sådant, något som jag i takt med mina genusstudier har fått omvärdera. Jag har börjat 

fundera över hur fruktbart det kan vara då det i grund och botten verkar utgå ifrån kvinnor och 

män som två homogena, stabila kategorier. Genusvetenskapen har gett mig insikt i teoretiska 

perspektiv som just ifrågasätter begrepp som ”kvinna” och ”man”, som tecknar hur kön 

konstrueras i simultan samverkan med andra maktasymmetrier såsom ”ras”/etnicitet, klass, 

funktionalitet och sexualitet och som söker destabilisera dessa till synes fasta kategorier. 

Samtidigt kan det finnas vinster i att fokusera på kön för att det inte ska försvinna i mängden 

då Sverige, trots rankningen som ett av världens mest jämställda länder (UNDP 2013; World 

Economic Forum 2012) fortfarande har lång väg att gå innan påståendet 100 % jämställt är 

sanningsenligt (se exempelvis SCB 2009).1 

Denna ambivalenta hållning som jag har utvecklat till jämställdhet som begrepp och arbete 

har varit grunden för inriktningen för denna studie. I ett land som Sverige, där jämställdhet 

närmast ses som en självklarhet och där det utvecklats till en del av den nationella självbilden 

(se exempelvis Eduards 2002, 122; de los Reyes & Mulinari 2005, 83) är det viktigt att 

kritiskt granska dess innehåll. 

Jämställdhetsarbete bedrivs inom många olika områden och på olika nivåer, allt ifrån 

individnivå upp riksdags- och regeringsnivå. Den sistnämnda nivån kan antas angripa 

jämställdhetsarbete utifrån ett helhetsperspektiv på ett sätt som individer eller andra 

organisationer inte har möjlighet till. Det är här som agendan sätts för hur jämställdhetsarbete 

ska och bör bedrivas. Beslut som tas på högsta politiska nivå sipprar sedan ned i det praktiska 

jämställdhetsarbetet på myndigheter och andra organisationer samt ibland ut i den privata 

näringslivssektorn och människors privatliv via exempelvis lagstiftning.  

                                                 
1 Jag vill tillägga att det inte finns någon samstämmig syn på vad som anses vara uppnådd jämställdhet. Vad jämställdhet 
betyder och bör innehålla skiljer sig åt mellan individer, organisationer, ideologier och politiska partier och därmed skiljer sig 
också resultatsynen åt. Exempelvis menar vissa att jämställdhet går att uppnå genom förändringar inom rådande 
samhällsordning medan andra menar att det måste utvecklas en alternativ samhällsordning för att det ska kunna hända. 
Anledningen till att jag tog SCB som exempel är att statistiska värden ofta används i internationella jämställdhetsmätningar.  



 5 

På regeringens hemsida kan man läsa att ”[s]edan 2007 genomför regeringen en 

omfattande satsning på att utveckla och förstärka jämställdheten. Jämställdhetspolitiken 

tillfördes 1,6 miljarder kronor för åren 2007-2010, och nästan en miljard 2011-2014. 

Sammantaget är det den största satsning på jämställdhet som har genomförts i Sverige” (“För 

ett jämställt Sverige” 2013). Det är alltså inga småsummor som satsas för att nå de 

jämställdhetspolitiska målen vilket gör det än mer angeläget att granska. Hur ser den svenska 

jämställdhetspolitiken ut idag? Är den stelbent uppdelad efter två homogena och fasta 

könskategorier? Eller har det skett en utveckling där riktad kritik har tagits i beaktande och 

aktuell forskning implementerats? Hur jämställdhetspolitiken formuleras och bedrivs påverkar 

vad och vem som får ta del av den, och därmed även vad och vem som ställs utanför.  

 

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att kritiskt granska rådande jämställdhetspolitiska arbete på regeringsnivå för att 

presentera en översiktlig bild över dess problematiker och förtjänster med särskilt fokus på 

dess inkluderande och exkluderande konsekvenser. För att kunna uppfylla mitt syfte ämnar 

jag att svara på följande frågor: 

- Vad och vem prioriteras i det jämställdhetspolitiska arbetet? 

- Vad och vem ryms inte inom det jämställdhetspolitiska arbetet? 

- Vad får detta för konsekvenser? 

Jag har medvetet valt att analysera både problematiker och förtjänster för att kunna 

presentera en nyanserad analys och därmed undvika att ge en alltför ensidig bild av det 

jämställdhetspolitiska arbetet. 

 

Material och urval 
I mitt syfte beskriver jag att jag vill presentera en översiktlig bild över det 

jämställdhetspolitiska arbetets problematiker och förtjänster. Detta kräver också ett material 

som omfattar alla dess olika områden, varför jag började söka publikationer om regeringens 

jämställdhetsarbete på regeringens hemsida.   

I anslutning till regeringens stora jämställdhetssatsning 2007-2014 har regeringen 

publicerat två skrivelser, en som syftar att redovisa satsningens innehåll och resultat för åren 

2007-2010 (Regeringens skrivelse 2010) och en om jämställdhetspolitikens inriktning 2011-

2014 (Regeringens skrivelse 2011). Dessa skrivelser ger en översiktlig presentation över 

jämställdhetspolitikens genomförande och planer mellan åren 2007-2014. Vidare har 
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regeringen i anslutning till jämställdhetssatsningen publicerat fyra informationsfoldrar samt 

tre handlingsplaner och en strategi.2 Dessa har jag efter genomläsning av allt ovanstående 

material valt bort då deras innehåll till största delen återfinns i de skrivelser jag ämnar 

undersöka. Handlingsplanerna och strategin ger förvisso en djupare bild av delar av det 

jämställdhetspolitiska arbetet, som i de båda skrivelserna ibland tenderar att bli för 

övergripande. Dock skulle en analys av alla handlingsplaner och strategin göra materialets 

omfång för stort för denna studie, varför jag har valt att fokusera på de två skrivelserna. Dessa 

ger den mest kompletta helhetsbilden över det jämställdhetspolitiska arbetet. Jag vill dock 

poängtera att jag genom min genomläsning av bortvalt material har med mig en fördjupad 

kunskap för området. Mitt material, som består av 126 sidor text utan bilder eller andra 

grafiska element, kommer således bestå av två regeringsskrivelser: 

• Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen – Skr. 2009/10:234 

• Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014 – Skr. 2011/12:3 

 

Metod – materialinsamling och analys 
Som jag beskrivit ovan har min metod för att hitta och samla in material inte följt någon 

specifik metodologisk princip och jag har inte heller haft en obruten, kronologisk linje mellan 

val av ämne, syfte, frågeställningar och material. Dessa har snarare påverkat och 

(om)formulerat varandra. 

Då skrivelserna har ett väldigt sakligt och korrekt språk, ofta med översiktliga 

beskrivningar av politikens innehåll, valde jag att göra en kvalitativ textanalys och hämta 

inspiration ifrån hermeneutiken och den hermeneutiska cirkeln för att hjälpa mig komma 

under ytan på texten. Metoden beskrivs i Textens mening och makt på detta sätt: ”En viktig 

aspekt av den är att delar i en text tolkas utifrån texten som helhet och helheten utifrån 

delarna. Innebörden av en speciell term i en text kanske måste tolkas utifrån det större 

sammanhanget, textens helhet. När termens innebörd står klar framstår kanske hela texten i ett 

nytt ljus” (Bergström & Boréus 2012, 31). Som beskrivs i boken Metodpraktikan i kapitlet 

”Kvalitativ textanalys” kommer jag också att ”läsa aktivt, att ställa frågor till texten och att se 

efter om texten, eller man själv, kan besvara dessa frågor” (Esaiasson m.fl. 2012, 210). De 

frågor jag ställer till texten är: Vem talar man om här? Vad handlar texten om? Vad händer 

                                                 
2 Informationsfoldrarna berör jämställdhetssatsningen ur olika fokusområden; en med en övergripande presentation, en med 
fokus på våld och förtryck, en med fokus på prostitution och människohandel samt en med fokus på arbetsmarknad och 
näringsliv. Handlingsplanerna rör bland annat mäns våld mot kvinnor, prostitution, människohandel och giftermål mot sin 
vilja medan strategin behandlar jämställdhet på arbetsmarknaden och näringslivet. 
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om jag läser det som beskrivs ur perspektiv som exempelvis funktionalitet, sexualitet, 

”ras”/etnicitet, klass etc.? I och med denna prioritering, vad har prioriterats bort? Vad är det 

som inte tas upp under respektive avdelning/underrubrik? 

Mer specifikt kommer min analysmetod följa fem steg. Initialt kommer jag att göra en 

översiktlig läsning av materialet, följt av en mer noggrann läsning där jag börjar göra 

marginalanteckningar. Sedan kommer jag att genomföra en närläsning av materialets olika 

delar, kategorisera mina marginalanteckningar och del för del reflektera över vad som tas upp 

och vad som hade kunnat tas upp. Därefter kommer jag att se över mina kategoriseringar och 

reflektioner för att se om det finns återkommande teman eller om det spretar åt olika håll. 

Slutligen kommer jag att göra en ny omläsning av hela materialet utifrån mina nyvunna 

insikter. 

Vidare kommer jag att genomföra en mindre kvantitativ undersökning för att få klarhet i 

hur de jämställdhetspolitiska åtgärderna som riktar sig direkt till kvinnor eller män fördelas 

procentuellt samt för att se vilka åtgärder som resursmässigt prioriteras inom politikens olika 

områden. Detta kommer jag att göra genom en grov uppdelning av alla åtgärder i kategorierna 

riktade till kvinnor, riktade till män samt neutrala. Med hjälp av att alla åtgärder i den 

redovisande skrivelsen presenteras i tabeller, där respektive åtgärds pengasumma preciseras 

kan jag räkna på vad som resursmässigt prioriteras.   

Jag kommer att använda mig av en uttolkande strategi vilket innebär att jag fokuserar på 

min egen tolkning av materialet och inte vad avsändaren ”vill” med texten eller hur de tänkta 

mottagarna upplever den. Bergström och Boréus betonar att denna tolkningsstrategi blir 

beroende av uttolkarens egen förförståelse (något jag återkommer till i nästkommande avsnitt) 

och att det därför är väldigt viktigt att argumentera för sina tolkningar (Bergström & Boréus 

2012, 31–32). Men jag vill också inspireras av en diskursanalytisk tolkningsstrategi, då den 

har fördelen att den kan användas för att analysera vad som kan och inte kan sägas i en text. I 

enlighet med att jag är intresserad av jämställdhetsarbetets problematiker och förtjänster med 

fokus på vad och vem som inkluderas och exkluderas så är det helt nödvändigt med ett 

angreppssätt som fokuserar både på vad som sägs men också på vad som inte sägs i en text.  

 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt och positionering  
Jag är en del av en genusvetenskaplig forskningstradition som kännetecknas av vissa specifika 

metodologiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Jag vill här kortfattat redogöra för 

huvuddragen i dessa då det färgar min syn på kunskap och forskning. En omdefinierad syn på 

objektivitet genomsyrar dessa utgångspunkter: kunskap och forskning är inte objektiv i dess 
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betydelse värdeneutral, kunskap är tätt sammankopplat med makt och forskaren kan inte ställa 

sig utanför sin forskning utan är med och konstruerar den. Därför är det viktigt att ta ansvar 

för sin forskning genom ett reflexivt förhållningssätt och en tydlighet i sin metodologiska 

process. Vidare grundar sig genusvetenskaplig forskning i ett kritiskt förhållningssätt till det 

givna där marginaliserade perspektiv och bortglömda eller alternativa kunskaper lyfts fram 

och synliggörs.  

Själv förkroppsligar jag på de flesta sätt en privilegierad position, där min vita hy, fullt 

funktionella kropp, heterosexuella läggning och medelklassbakgrund gör att jag i de flesta 

avseenden med enkelhet ”passerar” i det svenska samhället. I enlighet med en genus-

vetenskaplig forskningstradition anser jag att min position och levda erfarenhet påverkar hela 

forskningsprocessen och skapar både möjligheter och begränsningar. En stor begränsning 

ligger i att jag i många avseenden aldrig kommer kunna tillgodogöra mig den kunskap som 

kommer genom levd erfarenhet. Att fokus i denna studie dessutom delvis sätts på vad som 

inte skrivs ställer ännu hårdare krav på att jag reflekterar över min positions påverkan över 

vad jag ser, respektive inte ser. Därför blir min förförståelse central för att jag ska kunna 

kompensera min positions begränsningar och därmed genomföra ansvarstagande, valid 

forskning.3  

Genom min genusvetenskapliga utbildning har jag fått mycket kunskap i teoretiska 

perspektiv som tar sin utgångspunkt i marginaliserade grupper. Detta ökar min förförståelse 

och möjlighet att se på materialet utifrån olika synvinklar. För att ytterligare stärka min 

förförståelse och för att hjälpa mig att arbeta reflexivt kommer jag att ta del av annan kritisk 

forskning på ämnet jämställdhet innan jag genomför min metodiska läsning av materialet. 

Skulle detta göras efteråt så riskerar jag att missa relevanta infallsvinklar. Denna kritiska 

forskning presenteras i nästkommande avsnitt. 

 

Tidigare forskning 
Forskning med koppling till jämställdhet är ett stort och tvärvetenskapligt forskningsfält, och 

att ge en heltäckande bild av denna forskning skulle vara en egen uppsats i sig. Jag har därför 

valt att begränsa denna presentation till den svenska forskning som har mest relevans utifrån 

mitt syfte och mina frågeställningar. Den svenska avgränsningen kan motiveras av den unika 

position som jämställdhet har och har haft inom svensk politik. Jag har även utan framgång 

                                                 
3 Se exempelvis Bergström & Boréus 2012, 41–42, för diskusson av validitet och konstruktivistisk syn på forskning. 



 9 

sökt efter forskning som behandlar jämställdhet och jämställdhetspolitik utifrån dess 

förtjänster, därför finns det ingen presentation av sådan forskning i detta avsnitt.  

Den diskursiva förståelsen av jämställdhet på partipolitisk nivå har undersökts av 

psykologen Eva Magnusson som visar att trots en tvärpolitisk positiv inställning till 

jämställdhet så råder inget konsensus om dess innehåll. Magnusson identifierar sex4 olika, 

ibland motstridiga diskurser om jämställdhet och drar bland annat slutsatsen att politiker och 

andra bör revidera vad det betyder att vara ”för” jämställdhet (Magnusson 1999). 

I statsvetarens Katharina Tollins avhandling beskrivs hur dagens jämställdhetspolitik har 

kommit att se ut som den gör. Jämställdhetspolitikens utveckling till att bestå av individuella 

rättigheter, administration och metodutveckling samt ett isärhållande av jämställdhetspolitik 

från övrig politik har enligt Tollin försvårat möjligheten för en alternativ jämställdhetspolitik 

förespråkande social jämlikhet. Vidare menar Tollin att dagens jämställdhetspolitik håller sig 

inom ramarna för rådande samhällsordning istället för att sträva efter att utforma en alternativ 

samhällsordning (Tollin 2011).   

Forskning som kritiskt granskar jämställdhet som idé och arbete har visat på dess inbyggda 

heteronormativitet och dess konserverande av nuvarande samhällsordning (Eduards 2002; 

Dahl 2005; Magnusson, Rönnblom, & Silius 2008) samt dess starka koppling till svenskhet 

(de los Reyes & Mulinari 2005; Eduards 2007; Gottzén & Jonsson 2012). Jämställdhetens 

svenskhet framkommer också i Maria Carbins avhandling rörande hedersvåld i svensk 

offentlig politik där Carbin visar hur våld mot svenska kvinnor och hedersrelaterat våld 

separeras genom andrafierande konstruktioner (Carbin 2010). Vidare har Maria Wendt Höjer 

visat hur mäns våld mot kvinnor, trots artikulationen som en fråga om jämställdhet och 

maktobalans mellan könen, har avpolitiserats i termer av att det har blivit en konsensusfråga 

där konflikter mellan könen tonats ned (Wendt Höjer 2002). 

Statsvetaren Malin Rönnblom, som i en granskning av jämställdhetskonstruktioner i 

svensk politik bland annat analyserar delar av mitt material, kommer fram till den 

övergripande slutsatsen att jämställdheten har reducerats ner till administrativa tekniker som 

skjuter undan jämställdhetens politiska potential att utmana ordningen (Rönnblom 2011). Likt 

Rönnblom menar Birgitta Jordansson, i sin kartläggning över kunskapsutbytet mellan 

jämställdhetspraktik och genusforskning, att jämställdhetspolitikens förändringspotential i och 

med dess uttalade könsmaktsperspektiv, ofta går förlorad i det praktiska jämställdhetsarbetet 

där kortsiktiga kvantifierbara mål tar överhanden (Jordansson 2005). 
                                                 
4 Diskurser som betonar konsensus, individualism, skillnadstänkande, mäns förhållande till jämställdhet, kvinnors 
förhållande till jämställdhet samt jämställdhetens gränser mot det extrema.  
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Mitt bidrag till denna forskningstradition är att fortsätta den kritiska granskningen av 

jämställdhet och jämställdhetspolitik, något som är i ständig förändring och därmed ständigt 

behöver granskas. Mitt fokus kommer att ligga på vilka konsekvenser det jämställdhets-

politiska arbetet får utifrån vad och vem som inkluderas och exkluderas i detsamma.  

 

Teori och begrepp 
Mina teoretiska utgångspunkter har inte varit förutbestämda, utan materialets innehåll (och 

min tolkning av det) har styrt valen av dessa. Dock har jag haft en övergripande idé över vilka 

teorier som kan komma att bli användbara, vilket har hjälp mig att utforma de frågor jag ska 

ställa till materialet under min läsning.   

Min huvudsakliga teoretiska utgångspunkt är att se på materialets användning av kategorin 

kön utifrån ett intersektionalitetsteoretiskt perspektiv så som det presenteras i boken 

Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap av Paulina de los 

Reyes och Diana Mulinari (2005). Perspektivet uppstod i en amerikansk kontext på 1990-talet 

där en antirasistisk kritik mot feminismen synliggjorde att kön alltid är rasifierat och att ”ras” 

alltid är könat (de los Reyes & Mulinari 2005, 15). Att använda ett intersektionalitets-

perspektiv som utgår ifrån diskriminering, handlar om att blottlägga hur olika 

maktasymmetrier samverkar simultant för att (re)producera relationer av underordning och 

överordning mellan olika människor, både på individ- och gruppnivå (de los Reyes & 

Mulinari 2005, 17–18), och grundar sig i en dynamisk och mångdimensionell förståelse av 

makt. Makt definieras alltså inte som något endimensionellt, eller som något beständigt som 

innehas av vissa men inte av andra. Makt ses snarare som en komplex intersektionell 

konstruktion som kan förstås på såväl struktur- som individnivå. de los Reyes och Mulinari 

lyfter fram maktasymmetrierna kön, ”ras”/etnicitet och klass som särskilt viktiga då de menar 

att dessa är kopplade till samhällets grundläggande hierarkiska organisering (de los Reyes & 

Mulinari 2005, 40). Att tala om kön på ett oproblematiserat sätt innebär att indirekt hänvisa 

till könets manlighet, vithet, medelklassposition och heterosexualitet på grund av dessa 

positioners inomkategoriska hegemoniska ställning (de los Reyes & Mulinari 2005, 99). 

Utöver de los Reyes och Mulinaris betonade maktasymmetrier kön, ”ras”/etnicitet och klass 

har jag också använt sexualitet och funktionalitet. Av de intersektionella forskningsstrategier 

som de los Reyes och Mulinari presenterar använder jag mig framför allt av strategin 

”ifrågasätta entydiga (atomiserade) representationer” där jag fokuserar på hur binära 

kategoriseringar, i mitt fall kvinna/man osynliggör andra erfarenheter av förtryck (de los 

Reyes & Mulinari 2005, 126–127).  
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Det finns ingen enhällig syn på hur intersektionalitetsperspektivet rent praktiskt ska 

användas inom forskning då det inte är helt tydligt huruvida det är en teori, ett koncept eller 

en metod (Davis 2008). Jag vill därför här tydliggöra att jag använder perspektivet som ett 

slags teoretiskt grundantagande. I analysen kommer min utgångspunkt inte vara att detaljerat 

beskriva hur olika maktasymmetrier interagerar med varandra och vad detta får för 

konsekvenser, då mitt material innehållsmässigt inte är tillräckligt utförligt för att kunna 

genomföra en sådan analys. Jag kommer därför analytiskt inrikta mig på att identifiera om ett 

intersektionellt perspektiv finns närvarande i den svenska jämställdhetspolitiken samt hur 

detta tar eller inte tar sig uttryck. Att mitt material begränsar möjligheterna till en mer 

djupgående intersektionell analys hindrar inte att jag utifrån materialet kan identifiera 

inkluderande och exkluderande mönster. 

de los Reyes och Mulinari menar att det finns hierarkiska förhållanden mellan olika 

feminismer och att en hegemonisk5 feminism ramar in vilken/vilka problemformuleringar i 

den feministiska diskursen som definieras som rätta, normala och möjliga. Den svenska 

hegemoniska feminismen beskrivs som en diskursiv formation utifrån olika interagerande fält, 

där jämställdhetspolitiken är ett utav dem. Kombinationen av den hegemoniska ställningen 

och dess utgångspunkt i en etnisk svensk, vit medelklassposition resulterar i exkludering och 

nedvärdering av andra problemformuleringar och positioner (de los Reyes & Mulinari 2005, 

kap 5, 78–88). Jag kommer att använda begreppet hegemonisk feminism i dess svenska 

kontext för att problematisera användandet av kategorin kön i mitt material.  

Begreppet den könslösa medborgaren är formulerat i feministisk politisk teori och en kritik 

mot att politiska begrepp som ”medborgare” och ”demokrati” tar det manliga könet som 

utgångspunkt. Den könslösa medborgaren maskerar den manliga normen och gör den på 

samma gång till självklar. Inbyggt i den feministiska kritiken ligger också en intrikat 

feministisk paradox – för att kunna förändra måste de orättvisor som man vill utplåna 

benämnas, belysas och dessutom kategoriseras till olika grupper av människor som därmed 

utpekas som avvikande ifrån normen.6 Jag kommer använda begreppet för att se och 

problematisera huruvida kön i jämställdhetspolitiken – en politik där kön explicit benämns 

och görs till utgångspunkt – också handlar om män i könad mening. 

I denna studie kommer jag använda mig av kategorierna kön, ”ras”/etnicitet, klass, 

funktionalitet och sexualitet. Jag vill förtydliga att jag genom detta kategoriserande inte 
                                                 
5 De los Reyes och Mulinari använder begreppet hegemoni ”i en gramsciansk bemärkelse, […] som en dominansform 
baserad på konsensusskapande och socialt sanktionerade överenskommelser om vad som är rätt, normalt och verkligt” (de los 
Reyes & Mulinari 2005, 79). 
6 För en bra översikt över politikens paradoxer inom feministisk politisk teori, se Wendt Höjer & Åse 1999. 
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hänvisar till någon inneboende essens utan att jag snarare utgår ifrån ett synsätt som menar att 

dessa kategorier är föränderliga och att de konstrueras genom sociala, kulturella, historiska 

samt rumsliga processer och relationer. Att jag sällar mig till ett sådant synsätt betyder inte att 

jag förnekar vare sig dessa kategoriers identitetsskapande verkan, eller den materiella 

betydelse som de får i människors liv till följd av de asymmetriska maktrelationer som 

kategorierna omgärdas av. Just på grund av detta menar jag att det är viktigt att tala i dessa 

kategoritermer.  

Jag vill förklara närmare varför jag använder mig av begreppet ”ras” då det är ett infekterat 

ord laddat med en historisk stigmatisering. Likt de los Reyes och Molina menar jag att ”ras” 

är en central kategori för att förstå och problematisera ojämställda maktförhållanden. Att 

enbart hänvisa till etnicitet som begrepp negligerar rasismen som fenomen och förekomsten 

av rasistiska föreställningar i det svenska samhället (de los Reyes & Molina 2006, 296). 

Begreppet etnicitet innefattar inte de fysiska attribut som föreställningar om ”ras” utgår ifrån. 

I regeringens skrivelser förekommer inte ”ras” som kategori och ordet etnicitet förekommer 

sparsamt. Då det förekommer används det oftast till att framhålla en ”etnisk mångfald” (se 

exempelvis Regeringens skrivelse 2010, 11, 36, 53). Jag kommer att använda mig av både 

”ras” och etnicitet, ibland tillsammans och ibland var för sig.   

 

Disposition 
I det följande kommer jag först presentera mitt material, därefter kommer jag att redogöra för 

den undersökning jag har genomfört av materialet. Slutligen kommer jag att föra en 

diskussion kring de slutsatser som undersökningen har lett fram till. I denna avslutande del 

kommer även nya resonemang introduceras utifrån delar av materialet som inte tidigare har 

redovisats.   
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Materialpresentation och undersökning 
 

Skrivelsernas innehåll och uppbyggnad 
Då det material jag valt att använda har långa och något besvärliga titlar har jag valt att från 

och med nu använda förkortade titlar: redovisningsskrivelsen (Redovisning av den särskilda 

jämställdhetssatsningen, Skr. 2009/10:234) samt inriktningsskrivelsen (Jämställdhets-

politikens inriktning 2011-2014, Skr. 2011/12:3). 

Drygt två tredjedelar av mitt material består av redovisningsskrivelsen. I denna redovisas 

hur de 1,6 miljarder kronorna som avsatts till den särskilda jämställdhetssatsningen har 

använts, åtgärder presenteras och resultatbedömningar görs. Den största delen av 

redovisningsskrivelsen består av åtgärdsbeskrivningar. Åtgärderna beskrivs oftast översiktligt 

var för sig och det hänvisas många gånger till SOU:er (Statens Offentliga Utredningar) och 

forskningsrapporter. Utöver åtgärdsbeskrivningar så innehåller varje kapitel en eller flera 

introduktionsdelar där förutsättningarna för kapitlets område presenteras. I kapitlet 

”Ekonomisk jämställdhet” beskrivs exempelvis delmålets innebörd, vad som är centralt i 

denna del av jämställdhetspolitiken och hur mycket medel området har tilldelats. 

Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att 

forma samhället och sina egna liv. Målet beskrivs ha två syften; att ”motverka och förändra 

system som konserverar en ojämställd fördelning av makt och resurser mellan könen på en 

samhällelig nivå” och att ”skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt och 

möjlighet att påverka sin livssituation” (Regeringens skrivelse 2010, 3). Målet är utformat för 

att sträva efter ett samhälle som är rättvist, demokratiskt och som främjar ekonomisk tillväxt. 

Det övergripande målet kompletteras av fyra delmål – en jämn fördelning av makt och 

inflytande, ekonomiskt jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Mäns våld mot kvinnor 

inkluderar hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och 

människohandel för sexuella ändamål. I redovisningsskrivelsen presenteras dock delen om 

prostitution och människohandel separat från det övriga som ingår i mäns våld mot kvinnor.  

Totalsumman har fördelats till insatser inom de olika delmålen, till jämställdhets-

integrering samt till forskning och kunskapsutveckling (se bilaga 1 för en översikt över 

fördelningen). Det mest prioriterade området anges vara mäns våld mot kvinnor som också 

har tilldelats störst ekonomiska resurser (453,2 miljoner kronor exklusive prostitution och 

människohandel, vilket nästan är 30 % av totalsumman).   
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I inriktningsskrivelsen tydliggörs på första sidan att insatserna under perioden 2011-2014 

främst ”syftar till att fullfölja reformarbetet mot bakgrund av kunskap och erfarenhet av den 

särskilda jämställdhetssatsningen föregående mandatperiod” (Regeringens skrivelse 2011, 1). 

Uppföljning, säkring och integrering av redan genomförda insatser lyfts fram som centralt och 

mäns våld mot kvinnor får fortsatt högst prioritet. Den övergripande inriktningen är att arbeta 

med jämställdhetsintegrering på central, regional och lokal nivå vilket kompletteras med 

riktade åtgärder under respektive delmål. Jämställdhetspolitiken har tilldelats knappt 1 miljard 

kronor under denna period. I inriktningsskrivelsen presenteras åtgärderna mycket mer 

kortfattat än i redovisningsskrivelsen. 

 

Undersökningens disposition 
Jag inleder med att presentera och diskutera huruvida ett intersektionalitetsperspektiv är 

närvarande eller frånvarande och hur detta tar sig uttryck i jämställdhetspolitiken samt 

diskuterar konsekvenserna av detta. Detta är uppdelat efter jämställdhetspolitikens fyra 

delmål. Därefter följer en diskussion över två i materialet framträdande mönster, nämligen 

diskrepanser mellan problemformuleringar och problemlösningar samt den generella 

frånvaron av män i materialet. Undersökningens samtliga tre delar inleds med en redogörande 

del som följs av en mer analyserande diskussion.  

 

Intersektionalitet 
En jämn fördelning av makt och inflytande 

Den högst prioriterade åtgärden under detta delmål i redovisningsskrivelsen är att främja 

karriärutveckling för kvinnor i staten med syfte att öka andelen kvinnor på chefs- och 

expertfunktioner (Regeringens skrivelse 2010, 9–10). Av de satsade medlen på detta delmål 

(40,5 miljoner) har nästan hälften gått till karriärutvecklingsprogrammet. Dock finns det 

ingenting i åtgärden som tyder på en medvetenhet om att ”kvinnor” inte är en enhetlig grupp. 

Även de (män) som innehar de ledande positionerna behandlas som en helt homogen kategori. 

Detta går igen i inriktningsskrivelsen där män och kvinnor behandlas som homogena 

kategorier i relation till politisk och ekonomisk beslutsfattandemakt och där karriär-

utvecklingsprogrammet fortsätter vara en central åtgärd (Regeringens skrivelse 2011, 6, 20). 

Resterande medel har bland annat fördelats på satsningar för ökat inflytande mot nationella 
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minoriteter7 med särskilt fokus på samiska kvinnor (Regeringens skrivelse 2010, 10–12). Det 

poängteras i dessa åtgärder att undersökningar har visat att det finns vissa gemensamma 

behov mellan minoritetsgrupperna och mellan kvinnorna i dessa grupper men att det också 

finns olikheter som måste tas hänsyn till. Vad dessa olikheter är specificeras inte men det 

visar på en viss medvetenhet om att kategorin ”kvinna” inte är enhetlig, en intersektionell 

ansats där kön och etnicitet samverkar kan anas.  

Den del av detta delmål där det explicit uttrycks skillnader inom kategorierna ”kvinna” och 

”man” är när idéformande verksamheter såsom kultur, massmedia och utbildning omtalas. 

Bland annat uppmärksammas i inriktningsskrivelsen kvinnor och flickor med utländsk 

bakgrund som har lägre engagemangsgrad i idéformande verksamheter än genomsnittet 

(Regeringens skrivelse 2011, 21) och i redovisningsskrivelsen kan vi läsa att ”[o]avsett ålder, 

kön, eventuell funktionsnedsättning eller etnisk, socioekonomisk eller religiös bakgrund ska 

barn och unga kunna ta del av och utforska kultur och konstnärliga uttryck i alla former” 

(Regeringens skrivelse 2010, 13). Trots att denna formulering inte visar på att det finns en 

tanke om att dessa olika kategorier interagerar så visar den att det finns en medvetenhet om 

olika maktasymmetrier som kan verka begränsande och diskriminerande. Dock är 

formuleringar som denna sällsynta. 

Det prioriterade karriärutvecklingsprogrammet innebär att kvinnor med arbete, som 

dessutom har den kompetens eller erfarenhet som behövs för en chefsposition främjas. I och 

med det frånvarande intersektionalitetsperspektivet görs inte någon reflektion över vilka dessa 

kvinnor (och män) som innehar maktpositioner i samhället blir (och är). Den hegemoniska 

feminismens utgångspunkt i en privilegierad vit medelklassposition blir synlig i detta delmål i 

och med det prioriterade karriärutvecklingsprogrammets outtalade inriktning mot välutbildade 

kvinnor med stadigvarande arbete. Med hjälp av statistik kan utgångspunkten i 

medelklasskvinnan även tillskrivas en vit ”ras”/etnicitet. Statistik från SCB visar exempelvis 

att utrikes födda som grupp står längre ifrån arbetsmarknaden och har osäkrare anställningar 

än inrikes födda som grupp. Detta är extra tydligt bland utrikes födda kvinnor och personer av 

utomeuropeiskt ursprung (SCB 2009). Statistiken skisserar en tydlig åtskillnad i 

arbetsmarknadsdeltagande som skapas i skärningspunkten mellan kön och ”ras”/etnicitet. 

Med hjälp av statistiken och den hegemoniska feminismen menar jag att avsaknaden av ett 

intersektionellt perspektiv i denna åtgärd får direkta konsekvenser; de ojämställda 

maktförhållandena inom kategorierna kvinna och man osynliggörs och marginaliserar därmed 
                                                 
7 Sveriges fem erkända nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar (“Sveriges Nationella 
Minoriteter” 2013). 
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personer av ”icke-svensk” etnisk bakgrund och ”icke-svenskt” utseende, särskilt kvinnor, 

medan maktens vithet och medelklassposition förblir förbisedd och obenämnd. 

I övriga åtgärder som redovisats ovan finns en öppning för att kön och ”ras”/etnicitet 

samverkar för att skapa ojämställda förhållanden. Dock är denna öppning väldigt begränsad 

då den dels inte återfinns i det för delmålet mest prioriterade området och dels för att åtgärder 

med kön och ”ras”/etnicitet i fokus i stort sett begränsas till kvinnor och män inom nationella 

minoriteter. Andra kvinnor och män med ”icke-svensk” etnisk bakgrund och ”icke-svenskt” 

utseende blir osynliga och därmed nedprioriterade.  

 

Ekonomisk jämställdhet 

I båda skrivelserna anges att ekonomisk självständighet livet ut är den centrala utgångs-

punkten för politiken (Regeringens skrivelse 2010, 14; Regeringens skrivelse 2011, 8, 21). 

Det innefattar samma möjligheter och villkor för kvinnor och män att ta del av utbildning och 

kunna försörja sig genom betalt arbete.  

Det högst prioriterade området inom detta delmål i redovisningsskrivelsen, med drygt 

hälften av de totalt satsade 273,8 miljonerna, är att minska könsuppdelningen på 

arbetsmarknaden och inom näringslivet genom att genomföra jämställdhetsåtgärder mot 

utbildningsväsendet med särskilt fokus mot högskolan (Regeringens skrivelse 2010, 15–21). 

Precis som i delmålet en jämn fördelning av makt och inflytande behandlas kvinnor och män 

som helt homogena kategorier i de prioriterade åtgärderna. I övriga åtgärder som inriktar sig 

mot att arbeta för jämställda villkor i arbete och entreprenörskap samt ett jämställt deltagande 

i arbetslivet, är frånvaron av ett intersektionellt perspektiv påtaglig. Det finns dock några få 

åtgärder där könskategorierna inte behandlas som helt homogena kategorier. Två av dessa 

syftar till att minska det arbetsmarknadsmässiga utanförskapet; en är riktad till unga föräldrar 

som beskrivs ha högre risk att hamna utanför arbetsmarknaden, den andra är riktad mot 

utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av socioekonomiska, 

språkliga och familjerelaterade orsaker. Dessa åtgärder har tilldelats 4,5 % av delmålets totala 

summa. Vidare finns det en åtgärd där kvinnor inom de nationella minoriteterna ingår i en 

satsning för att främja kvinnors entreprenörskap (Regeringens skrivelse 2010, 23, 25). I dessa 

åtgärder finns implicita antaganden över hur kön samverkar med ålder, ”ras”/etnicitet och 

klass samt hur detta skapar negativa ojämställda förhållanden för de beskrivna grupperna. I 

inriktningsskrivelsens avdelning om ekonomisk jämställdhet är ett intersektionellt perspektiv 

helt frånvarande.   
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Då de prioriterade åtgärderna riktas mot jämställdhet i högskolan finns det anledning att se 

hur fördelningen av högskolestudenter ser ut. Tillgänglig statistik från den period när den 

särskilda jämställdhetssatsningen startade 2007 visar på en underrepresentation av studenter 

med arbetarbakgrund på högskolor och att andelen studerande med utländsk bakgrund ligger 

betydligt längre ifrån regeringens uppsatta mål än studerande med svensk bakgrund (SCB 

2006a; SCB 2006b). På handikappombudsmannens8 hemsida presenteras statistik som visar 

att andelen högskolestuderande bland gruppen funktionshindrade ligger betydligt lägre än 

personer utan funktionshinder (“Handikappombudsmannen, HO” 2013). Konsekvenserna av 

det frånvarande intersektionella perspektivet är att de ojämställda förhållandena i utbildnings-

väsendet inom kategorierna kvinnor och män utifrån klass, ”ras”/etnicitet och funktionalitet 

som statistiken ovan visar på, inte problematiseras eller prioriteras i det jämställdhetspolitiska 

arbetet. Samtidigt innebär detta att de prioriterade åtgärderna per definition inriktar sig mot en 

(blivande) välutbildad medelklass. Ambitionen att minska könsuppdelningen på 

arbetsmarknaden och i näringslivet inriktar sig dessutom uteslutande på utbildningsväsendet. 

Därmed nedprioriteras de ojämställda möjlighetsstrukturer som råder på arbetsmarknaden och 

i näringslivet, möjlighetsstrukturer som verkar mer diskriminerande mot vissa kvinnor och 

män än andra. Det är ett osynliggörande av den klassmässiga exploateringen och den 

”ras”/etniskt segregerade arbetsmarknadens effekter9.  

Likt föregående delmål så premierar de prioriterade satsningarna den privilegierade vita 

medelklassen som genom den genomgående homogeniserade användningen av kategorierna 

kvinna och man förankras som obenämnd norm. Även här kan man se hur kopplingen mellan 

jämställdhetspolitiken och den hegemoniska feminismen (de los Reyes & Mulinari 2005, 82) 

får konsekvenser för politikens utformning i form av dess utgångspunkt. 

Då ekonomisk självständighet anges som den centrala utgångspunkten för delmålet är det 

anmärkningsvärt att inte strukturella orsaker till utanförskap blir inkluderat och prioriterat i 

det jämställdhetspolitiska arbetet och att inte fler grupper av människor som påverkas negativt 

av dessa strukturer synliggörs genom riktade insatser. Det är dock positivt att se hur den 

intersektionella ansatsen i de undantagna åtgärderna uppmärksammar de ojämställda 

förhållanden som råder för olika grupper av människor i samhället. Men då åtgärderna präglas 

                                                 
8 Handikappsombudsmannens verksamhet upphörde vid årsskiftet 2008/2009 och bedrivs nu under myndigheten 
Diskrimineringsombudsmannen.  
9 En rapport från 2005 om etnisk segregation på den svenska arbetsmarknaden visar på en omfattande etnisk segregation och 
en korrelation mellan arbetsplatser med många invandrare, en lägre lönenivå och en dålig förankring på arbetsmarknaden. 
Effekterna av detta diskuteras både utifrån en positiv syn på segregation där det kan ses som en språngbräda till andra typer 
av arbeten men också ur ett negativt perspektiv där segregation kan ses möjlighetsbegränsande (Nordström Skans och Åslund 
2005). 
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av en försiktighet och har sin utgångspunkt i att fånga upp människor som behöver stöd 

istället för att angripa och försöka förändra strukturella orsaker till diskriminering och 

utanförskap, ger detta förmodligen ingen långsiktig samhällsförändrande effekt. I åtgärden 

riktad mot utrikes födda kvinnor är målet att ”ge denna grupp ett ökat stöd att bryta 

utanförskapet och träda in på arbetsmarknaden [min kursivering]” (Regeringens skrivelse 

2010, 25). Detta ensidiga fokus på kvinnornas egna beteende kan illustrera den bristande 

strukturella ansatsen. 

 

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

Detta delmål har i redovisningsskrivelsen tilldelats minst resurser av alla (17,7 miljoner) och 

innehåller endast två åtgärder; en tidsanvändningsundersökning och en enkätstudie om 

jämställt föräldraskap som ska genomföras av SCB (Statistiska centralbyrån) (Regeringens 

skrivelse 2010, 31–32). I kapitlets (som endast består av en sida) introduktion lyfts 

möjligheten att kombinera arbete och familj fram som en central utgångspunkt i politiken. I 

inriktningsskrivelsen kan man läsa att en familjs ansvarsfördelning ”går utanför politikens 

gränser. Däremot är det politikens uppgift att skapa förutsättningar för kvinnor och män att på 

lika villkor ta ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet” (Regeringens skrivelse 2011, 

23). Därefter lyfts både möjligheten till RUT-avdrag och jämställdhetsbonusen i 

föräldraförsäkringen fram som två viktiga jämställdhetsåtgärder (som har finansierats utanför 

den särskilda jämställdhetssatsningen).  

I detta kapitel är ett intersektionellt perspektiv helt frånvarande. I redovisningsskrivelsen 

framkommer inte ens kön som en central maktasymmetri genom att det blir helt osynligt att 

det är kvinnor som till största delen utför det obetalda arbetet medan det i inriktnings-

skrivelsen framkommer redan i första meningen: ”Omsorg om andra utgör en del av det 

obetalda arbete som kvinnor utför i större utsträckning än män” (Regeringens skrivelse 2011, 

22).  

Frånvaron av ett intersektionellt perspektiv gör att frågor om exempelvis förskoleutbudet 

för skift- eller deltidsarbetande föräldrar på obekväma arbetstider inte behöver ställas vilket 

missgynnar främst arbetarklasskvinnor. Eller att RUT-avdraget kan presenteras som en viktig 

jämställdhetsåtgärd utan att reflektera över att det är en fråga om kön, klass och 

”ras”/etnicitet. Genusvetaren Emma Strollo, som har undersökt debatten om hushållsnära 

tjänster ur ett historiskt perspektiv menar att arbetet både nu som då ofta utförs av kvinnor 

från andra länder, och att RUT-avdraget motiveras av ett behov definierat utifrån en övre 

medelklass och medelklass (Strollo 2009). Att hänvisa till RUT-avdraget som en 
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jämställdhetsåtgärd är att prioritera (vita) medelklasskvinnor och män och samtidigt 

osynliggöra arbetets ”ras”/etniska segregering.  

Det mest anmärkningsvärda i detta delmål är hur en heteronormativ utgångspunkt i 

jämställdhetspolitiken tydliggörs genom att åtgärderna och problembeskrivningarna enbart 

inriktar sig mot att den jämna fördelningen ska ske mellan kvinnor och män. I 

inriktningsskrivelsen där statistik presenteras över hur fördelningen ser ut, görs jämförelserna 

uteslutande mellan män och kvinnor. Formuleringar som ”det är en mycket liten andel 

kvinnor respektive män som upplever att de delar allt lika” och ”[a]nalysen kommer ligga till 

grund för överväganden av behov av ytterligare insatser för att stödja kvinnor och män att ta 

lika stort ansvar för föräldraskapet” kan exemplifiera detta (Regeringens skrivelse 2011, 23).  

Detta sätt som delmålets innehåll formuleras på förutsätter en heterosexuell tvåsamhet där 

relationer mellan människor av annan sexualitet och familjebildningar som inte ryms i 

tvåsamhetsnormen osynliggörs och därmed lämnas utanför det jämställdhetspolitiska arbetet. 

Ulrika Dahls queeranalys av jämställdhetspolitik i Jämtland visar på just detta, att 

jämställdhet förutsätter en heteronormativ samhällsordning vilket hon menar är paradoxalt då 

hon samtidigt ser en ökad medvetenhet om samhällets heteronormativitet, även i 

jämställdhetspolitiken (Dahl 2005). Detta kommer jag att återkomma till i nästa avsnitt. Dahl 

ställer en del frågor som också aktualiseras av mitt resonemang ovan: Hur kan 

jämställdhetspolitiken svara på frågor om arbetsfördelning inom homosexuella relationer? 

Vad skapar den normativa bilden av familjen som mamma, pappa, barn för svårigheter för 

samkönade par att uppfostra barn? (Dahl 2005, 68). 

Dahls frågeställningar kan överföras till en diskussion om detta delmåls avsaknad av ett 

problematiserande kring funktionalitet. Den normativa bilden av en fullt funktionell kropp 

kan resultera i svårigheter i funktionshindrades föräldraskap.   

 

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

Detta delmål är, som jag angav i materialpresentationen, det högst prioriterade delmålet i båda 

skrivelserna. I redovisningsskrivelsen anges att 453,2 miljoner har gått till mäns våld mot 

kvinnor och 184,7 miljoner har gått till att motverka prostitution och människohandel för 

sexuella ändamål (Regeringens skrivelse 2010, 33, 55). Regeringen använder en något 

utvidgad våldsdefinition som inkluderar fysiskt, sexuellt och psykiskt våld (Regeringens 

skrivelse 2010, 32). Under detta delmål är resursfördelningen utspridd över fler åtgärder än i 

övriga delmål, särskilt i delen om prostitution och människohandel, och därför går det inte att 

peka ut någon enskilt lika markant prioritering här. Den åtgärd som fått mest tillsatta medel, 
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ca 26 % av den del som avsatts till mäns våld mot kvinnor, är ett uppdrag till länsstyrelserna 

som går ut på att inom området hedersrelaterat våld och förtryck utveckla kunskapen och 

arbeta förebyggande samt att förbättra insatserna till utsatta (Regeringens skrivelse 2010, 36).  

”Arbetet med mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade 

relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål måste ske inom olika 

politikområden för att vara heltäckande, verkningsfullt och varaktigt [min kursivering]” 

(Regeringens skrivelse 2010, 32). Detta sätt att formulera innehållet i delmålet är 

återkommande, både i problemformuleringar och i specifika åtgärder. Formuleringen 

inkluderar ett antal olika vad jag kallar våldskategorier; den generella beskrivningen mäns 

våld mot kvinnor och de mer specifika hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade 

relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.10 I de specifika 

våldskategoriernas titlar kan man se ett resonemang om hur kön samverkar med sexualitet och 

etnicitet i skapandet av ojämställda förhållanden. Min tolkning av etnicitet utgår från hur 

regeringen har beskrivit problematiken om hedersrelaterat våld och förtryck i andrafierande 

formuleringar där det framgår att det inte tillhör den ”svenska” kulturen. Denna tolkning 

kommer jag förklara närmare och utveckla i min avslutande diskussion.  

Inom den mer generella våldskategorin mäns våld mot kvinnor återfinns intersektionella 

resonemang på flera ställen. Jag vill specifikt lyfta fram hur brister i bemötande formuleras i 

en problembeskrivning: ”Många kvinnor med egen erfarenhet av utsatthet för våld vittnar om 

att omgivningen mer fokuserar på deras funktionshinder, utländska bakgrund, missbruk eller 

ålder istället för att de har blivit utsatta för våld” (Regeringens skrivelse 2010, 53). 

Ovanstående resonemang ses även i specifika åtgärder såsom kunskapsspridande av risker 

och behov relaterat till våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning, liksom i ett 

uppmärksammande av den bristande riktade vården mot våldutsatta kvinnor med 

missbruksproblem (Regeringens skrivelse 2010, 37–38). Vidare kan man se hur samverkan 

mellan kön och etnicitet uppmärksammas i åtgärder där rutinmässig screening för 

våldsutsatthet inom sjukvården anpassas till kvinnor som inte talar svenska och där 

myndigheters bemötande av kvinnor inom nationella minoriteter granskas i syfte att förbättras 

(Regeringens skrivelse 2010, 40, 53).  

Endast en av de specifika våldskategorierna innehåller åtgärder där det antyds att det finns 

skillnader inom kategorierna, närmare bestämt åtgärder riktade mot prostitution och 

                                                 
10 Jag vill tydliggöra att jag i denna uppsats inte kommer problematisera definitioner av hedersrelaterat våld och förtryck. I 
skrivelserna används uttrycket för att beskriva våld som karaktäriseras av att det är kollektivt och att det utövas av fler 
förövare av båda könen (Regeringens skrivelse 2011, 27). För en forskningsöversikt på området, se NCK 2010. 
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människohandel för sexuella ändamål. Här skrivs ålder, missbruksproblem, psykisk ohälsa, 

könsidentitet och sexuell läggning ut som faktorer att ta hänsyn till vid utformning av riktade 

stödåtgärder (Regeringens skrivelse 2010, 56–57, 60). Exempelvis har RFSL fått uppdrag att 

undersöka omfattningen och situationen för hbt-personer i syfte att öka kunskapen om detta 

(Regeringens skrivelse 2010, 73). I de övriga specifika våldskategorierna finns inget liknande 

inomkategoriskt problematiserande. 

Trots att kön och sexualitet återkommande uppmärksammas i termer av ”våld i samkönade 

relationer” finns det endast två åtgärder som riktar sig direkt till denna grupp, en som syftar 

till att utveckla brottsofferverksamheter för hbt-personer och en som syftar till att öka 

kunskapen kring våld som drabbar hbt-personer (Regeringens skrivelse 2010, 38, 48). 

Homosexuella, bisexuella och transpersoner behandlas dock som en homogen grupp och det 

finns inga spår av en medvetenhet av varken mellan- eller inomkategoriska skillnader. I övrigt 

är det väldigt sporadiskt när sexualitet blir medräknat som en maktasymmetri i materialet. I 

många åtgärder står det inte utskrivet alls, i vissa behandlas det som ett tillägg på slutet: 

”[uppdraget har därför utvidgats till att även omfatta våld i samkönade relationer” 

(Regeringens skrivelse 2010, 36), medan det i andra lyfts fram direkt (se exempelvis 

Regeringens skrivelse 2010, 44, 45). Detta bekräftar Ulrika Dahls identifierade paradox, att 

jämställdhet förutsätter en heteronormativ samhällsordning samtidigt som jämställdhets-

politiken visar på en ökande medvetenhet om samhällets heteronormativitet (Dahl 2005). Det 

sporadiska användandet visar att sexualitet är en maktasymmetri som (ibland) anses viktigt att 

medräkna samtidigt som det vittnar om att det inte är ett genomgående, grundläggande 

perspektiv.  

Den maktasymmetri som utöver kön ges högst enskild prioritering är etnicitet. Det uttrycks 

bland annat i de åtgärder jag skrivit om ovan men mest tydligt kommer det fram i de åtgärder 

som riktas specifikt mot hedersrelaterat våld och förtryck där även äktenskap mot en parts 

vilja ingår (Regeringens skrivelse 2011, 27). Totalt sett har dessa specifikt riktade åtgärder 

tilldelats en tredjedel, ca 32 %, av de 453,2 miljoner som har satsats på mäns våld mot 

kvinnor i redovisningsskrivelsen. Det är uppdrag till länsstyrelsen (som jag beskrev ovan), 

kartläggning och förebyggande av arrangerade äktenskap samt utbildningsinsatser till 

personer som arbetar med unga för att särskilt uppmärksamma denna typ av våld 

(Regeringens skrivelse 2010, 36, 50–52). I inriktningsskrivelsen poängteras det att 

hedersrelaterat våld och förtryck är ett fortsatt prioriterat område, och det artikuleras här till 

skillnad från i redovisningsskrivelsen som ett eget särskilt fokusområde inom delmålet mäns 

våld mot kvinnor ska upphöra (Regeringens skrivelse 2011, 27–28).  
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I detta delmål är det intersektionella perspektivet mer närvarande än i de andra delmålen, 

vilket blir tydligt redan genom uppdelningen av området i våld som drabbar olika kvinnor 

beroende på sexualitet och etnicitet. Den intersektionella ansatsens effekt är däremot 

begränsad då de olika maktasymmetrierna samtidigt strikt hålls isär. Detta isärhållande skapar 

olika färdiga fack som en våldsutsatt kvinna kan hamna i. Maria Carbin kallar detta för 

våldets idealtyper: ”Den hedersutsatta, dem misshandlade kvinnan samt den våldsutsatte 

homosexuella” och menar att dessa separata identiteter ”riskerar att innebära att situationer 

som faller emellan de tre typerna av våld marginaliseras” (Carbin 2010, 112). Det mer 

framträdande intersektionella perspektivet vittnar dock om en (viss) medvetenhet att ett 

ensidigt fokuserande på enbart kön (det vill säga ett bristande intersektionellt perspektiv) får 

negativa konsekvenser för de kvinnor som avviker ifrån en normativ femininitet. Denna 

medvetenhet resulterar också i åtgärder som syftar till att förbättra bemötandesituationen för 

exempelvis funktionshindrade kvinnor, kvinnor i missbrukssituationer eller kvinnor (och 

män) i samkönade relationer. I en av de få åtgärder som riktar sig till hbt-personer 

exemplifieras en av fördelarna med att använda ett intersektionellt perspektiv: ”I rapporten 

konstateras att homosexuella, bisexuella och transpersoner som söker stöd hos sjukvården och 

rättsväsendet i stor utsträckning upplever att de inte bemöts professionellt på grund av en 

heteronormativ förförståelse hos personalen” (Regeringens skrivelse 2010, 49). Detta citat 

visar hur ett intersektionellt perspektiv med kön och sexualitet i fokus kan exponera 

heteronormens diskriminerande praktik.  

Att den mest prioriterade våldsområdet handlar om hedersrelaterat våld och förtryck – 

något som ställs utanför den ”svenska” kulturen – ger intrycket av att detta är ett av de största 

jämställdhetsproblemen och placerar det simultant utanför ”svenskheten”. Genom detta fokus 

menar jag också att det insinueras att den mest våldsutsatta kvinnan och den mest 

våldsverkande mannen är av en ”icke-svensk” etnicitet. Jag kommer att diskutera detta 

närmare i min avslutande diskussion. 

I detta avsnitt har jag belyst hur ett intersektionellt perspektiv är mer närvarande än i 

övriga delmål. Detta betyder dock inte på något sätt att det genomsyrar politikens innehåll. 

Det handlar snarare om ett ganska grovt uppdelande av människor, speciellt kvinnor, i olika 

homogeniserade fack: funktionshindrade, missbrukande och utländska kvinnor samt hbt-

personer behandlas som enhetliga grupper. Trots att talet om kön i detta delmål inte är lika 

strikt homogent som i andra delmål så förblir utgångspunkten obenämnd. Normen om könets 

vithet, medelklassposition och heterosexualitet (re)produceras och förblir oproblematiserad.   
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Diskrepans 
I materialet, särskilt i redovisningsskrivelsen där åtgärderna utvecklas mycket mer än i 

inriktningsskrivelsen, framkommer ofta en tydlig diskrepans mellan problemformuleringar 

och problemlösningar både på en övergripande nivå och på detaljnivå (dvs. i åtgärderna). I 

detta avsnitt kommer jag först presentera hur denna diskrepans ser ut, följt av en tolkning av 

dess konsekvenser.  

På den övergripande nivån är diskrepansen mellan maktbegreppets formulering och 

tillämpning påtaglig, och detta spänner över hela det jämställdhetspolitiska arbetet. I 

inriktningsskrivelsen beskrivs hur regeringen resonerade när det övergripande målet för 

jämställdhetspolitiken (kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 

egna liv)11 kom att innehålla ordet makt. Att tala explicit om makt beskrivs som nödvändigt då 

regeringen ville betona ”strukturella och ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män 

och att dessa måste förändras [min kursivering]” (Regeringens skrivelse 2011, 8). Trots att det 

inte rakt ut formuleras vilken grupp som missgynnas av rådande ojämlika maktförhållanden, 

så framkommer detta indirekt i skrivelsernas innehåll. De allra flesta åtgärder som riktar sig 

till ett specifikt kön gör så till kvinnor i syfte att exempelvis öka inflytande och samhällelig 

delaktighet, att förbättra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta kvinnor samt att 

skydda mot våld (se exempelvis Regeringens skrivelse 2010, 12, 25, 35, 38). De få åtgärder 

som riktar sig specifikt till män gör så oftast i ett syfte att förändra eller undersöka ett i 

materialet definierat ojämställt beteende som exempelvis våldsutövning eller sexköp (se 

exempelvis Regeringens skrivelse 2010, 46, 60). Genom att granska skrivelsernas 

könsspecifika åtgärder är min tolkning av de ojämlika strukturella förhållandena (som 

beskrivs vara grunden till maktbegreppets centralitet) att formuleringen innehåller en syn på 

att män som grupp har mer makt på bekostnad av kvinnor som grupp. Men denna bild blir 

mindre tydlig när skrivelsernas alla åtgärder räknas in. I denna helhetsbild kommer 

könsspecifika åtgärder i skymundan och fram träder istället kunskaps- och kompetenshöjande 

åtgärder hos myndigheter, tillsatta studier, samordnande åtgärder och inte minst 

jämställdhetsintegrering som genom ett (neutralt) jämställdhetsperspektiv ska kvalitetssäkra 

och anpassa statlig och kommunal medborgarservice så att den är anpassad för alla. I 

redovisningsskrivelsens bedömning av uppnådda resultat lyfts just ”ökad samverkan och 

                                                 
11 Detta mål formulerades år 2006. Det tidigare målet formulerades 1994 och löd: kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden (Regeringens skrivelse 2011, 8 i fotnot).  



 24 

samordning” och ”kunskapsutveckling” fram som två övergripande resultat (Regeringens 

skrivelse 2010, 4–5). 

Det uttalade maktperspektivet stannar kvar i det övergripande målet. Det är nästintill helt 

frånvarande i de olika delmålens och arbetssättens introduktionspresentationer och riktade 

åtgärder. Makt och maktförhållanden skrivs väldigt sällan ut, och när de gör det så skrivs det 

ut i neutrala formuleringar såsom ”[e]n jämn fördelning av makt och inflytande är en 

demokratifråga” (Regeringens skrivelse 2010, 9). Det område som har det mest uttalade 

maktperspektivet, även om det inte uttrycks explicit, är mäns våld mot kvinnor. Här inbegrips 

ojämlika maktförhållanden redan i delmålets titel (mäns våld mot kvinnor ska upphöra), och 

beskrivs på följande sätt i delmålets introduktion: ”[m]äns fysiska, sexuella och psykiska våld 

mot kvinnor är ett allvarligt hinder för jämställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av 

mänskliga rättigheter” (Regeringens skrivelse 2010, 32). Männen som utför våldet synliggörs 

också genom att poängtera att insatser som riktar sig till både ”potentiella och konstaterade 

förövare är en central och viktig del i det förebyggande arbetet” (Regeringens skrivelse 2010, 

39) samt att mäns efterfrågan på att köpa sex explicit skrivs ut som det som primärt 

upprätthåller prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Att motverka denna 

efterfrågan beskrivs som ”avgörande för att komma tillrätta med problemen” (Regeringens 

skrivelse 2010, 55).  

I delmålet mäns våld mot kvinnor ska upphöra finns således en kontinuitet i användandet 

av ett maktperspektiv, åtminstone i delmålets introduktion. Dock kvarstår inte detta ner på 

åtgärdsnivå, där det finns en tydlig diskrepans. Vid en granskning av samtliga åtgärder blir det 

tydligt att det finns väldigt få åtgärder som direkt riktar sig till våldsamma eller sexköpande 

män. Ibland finns det inga riktade åtgärder alls under avdelningar som likt ovan tydligt har 

poängterat behovet av detta. Åtgärderna i delmålet fokuserar istället på utveckling, 

kompetensökning, stöd samt förbättrat bemötande av brottsoffer och riktar sig till 

myndigheter och organisationer som arbetar med eller kommer i kontakt med våldsutsatta 

personer.  

Liknande mönster kan ses under flera andra delmål. I delmålet ekonomisk jämställdhet 

presenteras en strategi för att uppnå delmålet som går ut på att möjliggöra jämställdhet på 

arbetsmarknaden och näringslivet, att sätta fler kvinnor och män i arbete och att minska 

utanförskapet. Men när strategin konkretiseras till fyra inriktningar har syftet att minska 

utanförskapet försvunnit och detta syns också i hur detta nedprioriteras i åtgärderna 

(Regeringens skrivelse 2010, 14–15) (se avsnittet om detta delmål under rubriken 

”Intersektionalitet”). I åtgärden under delmålet en jämn fördelning av makt och inflytande 
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som avser att främja kvinnors karriärutveckling i staten beskrivs myndigheternas 

förändringsarbete som huvudsakligen bestående av identifiering och förändring av dolda 

strukturer. Motiveringen för att genomföra detta skrivs ut i termer av att ”på bästa sätt 

tillvarata alla medarbetares kompetens” och det som prioriteras är ”individriktade insatser” 

samt att det finns kopplingar mellan ”verksamhetsutveckling och strategisk kompetens-

försörjning” (Regeringens skrivelse 2010, 10). Det som i grunden talas om i strukturtermer 

omformuleras till frågor om kompetens och individuella lösningar. 

I formuleringen om att ojämställdhet generellt handlar om ojämlika maktförhållanden och 

att mäns våld mot kvinnor är ett uttryck för detta finns spår av en feministisk problemanalys. 

Denna inbegriper att strukturella ojämlika maktförhållanden anges som orsak till att män som 

grupp har mer makt och privilegier på bekostnad av kvinnor som grupp. Men då denna 

problemformulering inte följer med på åtgärdsnivå så tappas dels maktperspektivet bort och 

dels osynliggörs män som grupp i det praktiska jämställdhetsarbetet. Konsekvenserna av detta 

är bland annat att den strukturella förändring som regeringen vill uppnå uteblir och att 

jämställdhet decimeras ner till vad Malin Rönnblom definierar som administrativa tekniker. 

Rönnblom menar att ”görandet” av jämställdhet ”i stor utsträckning handlar om att göra 

jämställdhet till en teknik, och att det problem som jämställdheten ska lösa blir att se till att få 

fram tekniker som fungerar i redan etablerade styrsystem” (Rönnblom 2011, 50). I enlighet 

med min tolkning av konsekvenserna av jämställdhetspolitikens diskrepans, menar Rönnblom 

att då jämställdhet blir likställt med administrativa tekniker urvattnas dess politiska potential 

”i termer av könade maktrelationer” (Rönnblom 2011, 51; jmf Jordansson 2005).  

I delmålet mäns våld mot kvinnor ska upphöra där maktperspektivet fortsatte att vara 

(delvis) närvarande signalerar problemformuleringarna att det finns problematiska män – de 

som utövar våld och de som köper sex. Men då detta mestadels är osynligt i åtgärderna eller 

behandlas främst på en individnivå så försvinner även här möjligheten till strukturella 

förändringar. Maria Wendt Höjer som undersökt hur frågor om våldtäkt och 

kvinnomisshandel har behandlats i offentligt tryck från år 1930 till år 1999 visar på en 

liknande tendens under 1990-talet. Wendt Höjer menar att våldets artikulering i termer av kön 

och makt utmanar ordningen och politiserar frågan vilket hon ser som en förutsättning för 

handlande mot det förtryck som våldet innebär (Wendt Höjer 2002, 202–203). Däremot 

begränsas denna förändringspotential genom att könsmaktsperspektivet inte tillåts ta plats i 

konkreta åtgärder. Frågan omgärdas också av konsensus över parti- och könsmässiga gränser 

vilket tonar ner den intressekonflikt som ett könsmaktsperspektiv medför (Wendt Höjer 2002, 

178–181). Jag vill tydliggöra att jag inte ifrågasätter vikten av riktade åtgärder till de 
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(kvinnor) som utsätts för våld utan jag vill belysa konsekvenserna av ett bristande 

maktperspektiv och frånvaro av riktade åtgärder till män. Jag kommer diskutera frågan om 

mäns osynlighet mer i nästkommande avsnitt. 

En annan konsekvens av maktbegreppsdiskrepansen är att de åtgärder som riktar sig till ett 

specifikt kön (vilket i övervägande majoritet är kvinnor) är formulerade på ett sätt att kvinnor 

artikuleras som de problem som ska lösas. Kvinnor behöver hjälp för att göra karriär, de 

behöver öka sin kunskap, sitt inflytande och sin samhälleliga delaktighet (se exempelvis 

Regeringens skrivelse 2010, 9, 11, 25). Detta är ett sätt att förflytta problematiken som i det 

övergripande målet uttrycks i termer av ojämlika maktrelationer till att tala om vad Rönnblom 

kallar för ”bristande kvinnor” (Rönnblom 2011, 44). Detta resulterar i en politik som söker 

anpassa kvinnor som grupp till samhällets manliga norm snarare än att förändra systemet så 

att det fungerar inkluderande för alla.  

 

De osynliga männen 
I jämställdhetspolitik är kön politikens utgångspunkt vilket tydliggörs i det övergripande 

målet; kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. I 

granskningen av jämställdhetspolitikens innehåll blir det däremot inte lika tydligt att män är 

könade i samma utsträckning som kvinnor. Som jag beskrev i förra avsnittet är många av 

skrivelsernas åtgärder neutrala i betydelsen att de inte specifikt inriktar sig på något kön, och 

ofta handlar om kunskaps- och kompetensökning, metodutveckling, kartläggande studier eller 

samverkansinsatser. Vid en grov uppdelning av redovisningsskrivelsens samtliga åtgärder i 

neutrala, riktade mot män samt riktade mot kvinnor blir fördelningen ca 70 % (neutrala), 3 % 

(män) respektive 27 % (kvinnor). I inriktningsskrivelsen presenteras inte åtgärderna lika 

tydligt vilket försvårar en jämförande studie men grovt räknat så ökar åtgärderna riktade mot 

män till ca 12 % medan åtgärder riktade mot kvinnor minskar till ca 21 % och neutrala 

insatser minskar något till ca 67 %.  

Män som kön synliggörs i de båda skrivelserna nästintill uteslutande i åtgärder kopplade 

till delmålet mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det enda undantaget finns under delmålet 

ekonomisk jämställdhet där mäns ökade avhopp och minskade intresse för lärarutbildningen 

uppmärksammas genom att belysa behovet av riktade insatser för män i form av stöd och 

nätverksbyggande (Regeringens skrivelse 2010, 20–21). I övrigt är könade män helt 

frånvarande i åtgärder som kopplas till de andra delmålen. 

De riktade åtgärderna mot män består av utvecklande av verksamheter riktade mot 

våldsverkare (inom kriminalvården och socialtjänsten), mot sexköpare som vill sluta köpa sex 



 27 

samt mot personer som utövar eller riskerar att utöva sexuellt våld. Åtgärderna syftar till 

beteendeförändring och minskad återfallsfrekvens. Vidare finns åtgärder som riktar sig till 

pojkar och unga män i vad jag tolkar har ett mer långsiktigt och förebyggande syfte; en studie 

om utsatthet och användning av våld samt värderingar och attityder kring våld, jämställdhet 

och maskulinitet och två projekt som söker förhindra unga (män) att hamna i kriminalitet 

(Regeringens skrivelse 2010, 46, 60; Regeringens skrivelse 2011, 25–26, 29). I dessa åtgärder 

skrivs den problematiska våldsutövande och sexköpande mannen ut dels genom att de söker 

förändra dessa män mot ett mer jämställt beteende och dels genom att antyda en koppling 

mellan våld och maskulinitet. Det är dock svårt att via åtgärderna utröna vem eller vilka dessa 

problematiska män är, förutom att det enligt min tolkning insinueras en koppling mellan män, 

kriminalitet, sociala problem och våld. Den enda gången den problematiska våldsutövande 

mannen specificeras är i ett stycke ur inriktningsskrivelsens inledande del som skildrar 

våldsverkande män där utgången har blivit dödligt våld (Regeringens skrivelse 2011, 7). Här 

beskrivs hur cirka hälften av dessa förövare är alkoholmissbrukare, arbetslösa eller har 

sjukersättning och hur drygt hälften tidigare har begått brott samt hur tre fjärdedelar lider av 

någon form av psykiska problem. Våldsverkaren målas här upp som en psykiskt sjuk, 

alkoholiserad, arbetslös och kriminell man. Och trots att det mesta ovan stämmer in på endast 

hälften av männen så lämnas den andra hälften helt okommenterad. 

Den problematiska mannen synliggörs också i mer allmänna ordalag i olika 

introduktionsbeskrivningar under delmålet mäns våld mot kvinnor ska upphöra där mäns 

våldsutövning och efterfrågan på att köpa sex är ett hinder för jämställdheten (se avsnittet 

”Diskrepans” för hur detta formuleras). 

I delmålet jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet är männens könade 

frånvaro extra intressant. Delmålets heteronormativa utgångspunkt i kombination med att 

statistik i många år visat på mäns (i förhållande till kvinnors) betydligt mindre tidsmässiga 

åtaganden i omsorg om hem och barn (se exempelvis SCB 2012 och dess tidigare 

publikationsår) borde rimligtvis ha resulterat i åtgärder riktade till män – inte i neutrala 

statistiska undersökningar. Detta får en rad uppenbara konsekvenser, bland annat att den 

diskriminering som gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder kan uppleva på 

arbetsmarknaden, eller hur detta förfördelar kvinnors ekonomiska självständighet på sikt i och 

med en lägre pension, prioriteras ner. Men det leder också till att politiken inte rymmer de 

eventuella strukturella orsaker som bidrar till att män generellt tar ut mindre föräldraledighet. 

Den könade mannens generella frånvaro i materialet kan problematiseras utifrån begreppet 

den könslösa medborgaren. Trots att jämställdhetspolitiken tar kön som sin utgångspunkt blir 
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dess manliga norm närvarande även här genom att den könade mannen är så gott som 

frånvarande i dess innehåll. Detta (re)producerande av den manliga normen kan utifrån ett 

resonemang av statsvetaren Maud Eduards ses som en del i en process där den manliga 

normen tillåts förbli oproblematiserad. Enligt Eduards ligger det stora problemet i hur 

könskategorierna används inom politiken, ”att kvinnor görs till en kategori medan män förblir 

obenämnda” vilket får konsekvensen att ”[m]äns förmåner eller ansvar som grupp diskuteras 

sällan i svensk demokrati” (Eduards 2002, 157). En övergripande manlig norm bör per 

definition betraktas som ett grundläggande uttryck för ojämställdhet, men i och med att denna 

norm inte problematiseras eller synliggörs, resulterar det i en jämställdhetspolitik som inte 

åstadkommer någon grundlig förändring.  

Trots att Eduards resonemang (om att män som grupp förblir obenämnda i politiken) till 

stor del kan appliceras på regeringens jämställdhetspolitik, så finns det också avvikelser från 

denna dominerande tendens i och med den könade mannens närvaro i delmålet mäns våld mot 

kvinnor ska upphöra. I dess problembeskrivningar pekas mäns ansvar som grupp ut för våld 

och sexköp. På åtgärdsnivå förändras dock detta till att istället handla om problematiska 

individer, särskilt gäller detta de våldsverkande männen som begripliggörs genom att hänvisa 

till psykiska och sociala problem samt kriminalitet. Detta kombinerat med att det insinueras 

att de våldsverkande männen är av en ”icke-svensk” etnicitet (se underrubriken ”Mäns våld 

mot kvinnor ska upphöra” i avsnittet ”Intersektionalitet”) gör den våldsverkande mannen, som 

Gottzén och Jonsson uttrycker det, till ”den onde, ojämställde Andre” (Gottzén & Jonsson 

2012, 10) vilket (re)producerar en bild av att det inte är ”vanliga” svenska män som slår eller 

våldtar. Detta går tvärtemot den forskning som visar att våldsamma män finns överallt 

oberoende av klasstillhörighet, etnicitet, ålder etc. (“Våld i Nära Relationer - Uppsala 

Universitet” 2013). Wendt Höjer menar att könsmaktsperspektivet på det våld som kvinnor 

utsätts för, ofta är tätt följt av försäkrandet att ”män i grunden är emot våld, och att Sverige 

ändå är bättre än andra länder” vilket gör att våldet på många sätt ”förläggs till undantagsmän, 

till en dåtid, till icke-svenskar” (Wendt Höjer 2002, 179). Dessa tendenser går att se i hur 

regeringens jämställdhetspolitik formulerar delmålet mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Jag 

kommer diskutera detta närmare i min avslutande diskussion. 
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Avslutande diskussion 
 

Det intersektionella perspektivets genomslag i den svenska jämställdhetspolitiken är extremt 

begränsat. Talande för detta är hur de båda skrivelserna beskriver regeringens övergripande 

strategi för att uppnå de uppsatta jämställdhetspolitiska målen, nämligen jämställdhets-

integrering (Regeringens skrivelse 2010, 76–79; Regeringens skrivelse 2011, 14–19). Kön 

behandlas här i alla problembeskrivningar och åtgärder uteslutande som två helt homogena 

kategorier. Strategin går ut på att säkra att ”de tjänster och den service som erbjuds 

medborgarna är lika tillgängliga, av lika hög kvalitet och lika väl anpassade för alla, oavsett 

kön” (Regeringens skrivelse 2010, 76). Närmare jämförs det med att bygga en infrastruktur i 

alla statliga och kommunala verksamheter och beskrivs som ett sätt att åstadkomma varaktiga 

förändringar av ordinarie arbetssätt. Det är genom jämställdhetsintegrering som 

jämställdheten i huvudsak genomförs – och här saknas alltså en medvetenhet om att kvinnor 

och män inte är homogena kategorier. 

Som jag har visat finns det också exempel på heterogena användningar av 

könskategorierna. En intressant iakttagelse är att kategorin kvinna och ibland kategorin man 

utvecklas mycket mer i delmålet mäns våld mot kvinnor ska upphöra än i de andra delmålen. 

Exempelvis finns det ingen antydan till att sexualitet eller funktionalitet problematiseras, 

varken i det andra delmålet som behandlar den privata sfären (obetalt arbete) eller de delmål 

som behandlar den offentliga sfären (makt och inflytande samt ekonomisk jämställdhet). 

Detta resulterar i en politik som generellt sett hanterar könskategorin kvinna både homogent i 

den offentliga sfären och heterogent i den privata sfären.12 Utifrån det material jag har 

analyserat går det inte att dra några slutsatser om hur det kommer sig att maktasymmetrier 

kan ses som viktiga på ett område men inte på ett annat. Det skulle delvis kunna förklaras av 

att våld mot kvinnor är ett relativt nytt område på den jämställdhetspolitiska agendan och 

genom att det inte ännu har hunnit cementeras hur detta problem ska angripas finns det 

utrymme för att ta till sig kritiska perspektiv.13 Jag ville dock lyfta denna iakttagelse då det 

förekommer så tydliga skillnader inom jämställdhetspolitiken.  

Således finns det i jämställdhetspolitiken (stundtals) en medvetenhet om att kategorin 

kvinnor och ibland kategorin män inte är homogena, och att dessa inomkategoriska skillnader 

                                                 
12 I delmålet jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, som kan räknas till den privata sfären hanteras 
kvinnor och män dock helt homogent, men detta delmål utgör en försvinnande liten del av de totala resurser som har lagts på 
den privata sfären (2,7 %). 
13 Våld mot kvinnor artikuleras som en jämställdhetsfråga först år 1990 (Wendt Höjer 2002, 155) 
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kan skapa mer ojämställda förhållanden för vissa kvinnor och män än andra. I vissa åtgärder 

kan man se spår av resonemang över hur detta tar sig uttryck genom samverkan mellan 

exempelvis kön och sexualitet, kön och ”ras”/etnicitet eller kön och funktionalitet. 

Symptomatiskt är dock att kön endast problematiseras utifrån en maktasymmetri åt gången 

och att maktasymmetrin klass är nästintill helt frånvarande i politiken. Jag menar att där det 

väl blir synligt handlar det om en additiv förståelse för olika maktasymmetrier, något som de 

los Reyes och Mulinari (likt många andra intersektionalitetsteoretiker) menar är en förenklad 

förståelse för maktasymmetriernas dynamiska samverkan. Intersektionalitet, menar de, 

handlar dessutom snarare om att ”synliggöra och problematisera de sammanlänkningar som är 

konstitutiva för maktutövandet och bevarandet av ojämlikheten” (de los Reyes & Mulinari 

2005, 24). Detta innebär bland annat att sätta fokus på privilegierade och normerande 

sammanlänkningar, något som jag i undersökningen har visat är mestadels frånvarande. Den 

enda gång en normativ sammanlänkning synliggörs tydligt är i den åtgärd där 

heteronormativiteten uttrycks som problematisk för sjukvårdens kvalitet (Regeringens 

skrivelse 2010, 49). I övrigt förblir normen oftast obenämnd och oproblematiserad, något som 

anmärkningsvärt nog också gäller för en övergripande manlig norm (se avsnittet ”De osynliga 

männen”). Detta blir utifrån de los Reyes och Mulinaris förståelse av intersektionalitet, ett 

vidmakthållande av de osynliga maktrelationer som omgärdar privilegierade och normerande 

sammanlänkningar.  

Det bristande intersektionella perspektivet med ett generellt sett homogent användande av 

könskategorin och den obenämnda normen kan också förstås närmare med hjälp av den 

hegemoniska feminismen. de los Reyes och Mulinari menar nämligen att man i den 

hegemoniska feminismen kan identifiera ett antal olika element varav två är: könets 

hierarkiska överordning över andra sociala relationer och ett binärt behandlade av kvinnor och 

män där kvinnors underordning utesluter att kopplingen mellan privilegierade former av 

kvinnlighet och könsmaktsordningen kan undersökas. 

Den totala frånvaron av ett klassperspektiv kan med hjälp av ett resonemang av de los 

Reyes och Mulinari ifrågasätta jämställdhetspolitikens legitimitet då de menar att klass, 

tillsammans med kön och ”ras”/etnicitet är grundläggande för hur samhället organiseras och 

för att de sätter upp ramarna för individers handlingsmöjligheter (de los Reyes & Mulinari 

2005, 40). Denna ”klasslösa” jämställdhetspolitik har enligt Katarina Tollin rötter i hur de 

socialistiska partierna under 1990-talet ”anslöt sig till den etablerade borgerliga positionen om 

en särordnad politik där kön inte sammankopplades med klass och en politik för social 

jämlikhet” (Tollin 2011, 155). En jämställdhetspolitik utan klassperspektiv resulterar i att en 
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av de viktigaste strukturella maktasymmetrierna inte beaktas och i en politik som inte rymmer 

problembeskrivningar eller åtgärder som syftar till social utjämning.   

Sammanfattningsvis kan man se hur en jämställdhetspolitik med ett begränsat genomslag 

av ett intersektionellt perspektiv gynnar kvinnor (och män) som redan innehar privilegierade 

positioner i form av (vit) ”ras”/etnicitet, (medel)klass, (hetero)sexualitet och (full) 

funktionalitet medan kvinnor (och män) som inte åtnjuter dessa privilegier ställs mer eller 

mindre utanför det jämställdhetspolitiska arbetet. Det finns naturligtvis avvikelser och 

undantag (främst under delmålet mäns våld mot kvinnor ska upphöra) men detta är en 

generell tendens som jag har identifierat i materialet. En jämställdhetspolitik som följer detta 

mönster bidrar till en skev resursfördelning, förstärker dessa normativa positioner och kan på 

sikt skapa större avstånd mellan de redan hierarkiska relationer som dessa sociala positioner 

inbegriper. 

 

Som jag beskrivit ovan så är det framför allt i delmålet mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

som kategorin kvinna (och ibland kategorin man) utvecklas utifrån andra maktasymmetrier. 

Allteftersom mitt analysarbete fortskridit har det blivit tydligare och tydligare att den ”icke-

svenska” etniciteten är framträdande i detta delmål, både genom att det skrivs ut direkt eller 

indirekt i många åtgärder och problembeskrivningar men också att det rent resursmässigt är 

ett prioriterat område. I intersektionalitetsavsnittet angav jag att hedersrelaterat våld och 

förtryck hade tilldelats 32 % av de totala 453,2 miljoner kronorna. Men detta inbegriper 

endast åtgärder som enbart handlar om hedersrelaterat våld och förtryck, om de åtgärder där 

etnicitet skrivs in på ett annat sätt eller där det är en del av åtgärden räknas in så stiger denna 

siffra till ca 42 % av totalsumman. Vidare behandlas hedersrelaterat våld och förtryck även på 

andra ställen i jämställdhetspolitiken: i en åtgärd under delmålet en jämn fördelning av makt 

och inflytande (Regeringens skrivelse 2010, 13) och som ett eget fokusområde under insatser 

som syftar till jämställdhet i skolan under delmålet ekonomisk jämställdhet (Regeringens 

skrivelse 2010, 15–17). 

 Att hedersrelaterat våld och förtryck handlar om ”icke-svenska” etniciteter står inte i 

klarspråk någonstans i skrivelserna, men det görs flera inbördes kopplingar (se exempelvis 

Regeringens skrivelse 2010, 13, 37, 49). Detta kan tydligast ses i en åtgärd som handlar om 

svenska samhällets grundläggande värderingar, där SST (nämnden för statligt stöd till 

trossamfund) för en dialog med olika trossamfund angående vad de kan göra för kvinnor och 

barn i utsatta situationer. Så här beskrivs arbetet: 
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Flera av de samfund, såväl kristna som muslimska, som SST har kontakter med har sitt ursprung i delar 

av världen där såkallade hederskulturer starkt influerar synen på familj och relationer. Regeringen har 

uppdragit åt nämnden att fortsätta och fördjupa dialogen med trossamfund om värderingar vad avser 

jämställdhet och barns rättigheter samt hur dessa kan bidra till att motverka hedersrelaterat våld och 

förtryck, i synnerhet mot unga kvinnor och män. Nämnden för statligt stöd till trossamfund har lämnat en 

redovisning av projektet Grundläggande värderingar – dina, mina, våra?. Av redovisningen framgår 

bl.a. att ett stort antal möten ägt rum som på olika sätt gjort trossamfundens ledare och medlemmar 

medvetna om det svenska samhällets syn på barns och kvinnors rättigheter (Regeringens skrivelse 2010, 

13).  

Att definiera jämställdhet som en svensk värdering och dessutom enbart rikta sig till personer 

med utländskt ursprung med delsyftet att sprida ”det svenska samhällets syn på barns och 

kvinnors rättigheter” resulterar i en svenskhetskonstruktion som sker genom en andrafierings-

process. I denna process definieras etniska svenskar som jämställda och hänvisar 

ojämställdheten till något annat, något främmande. Vidare menar jag att genom åtgärdens 

fokus på att värna kvinnor och barns rättigheter insinueras att detta handlar om män – svenska 

jämställda män och utländska ojämställda män. Detta insinuerande gäller som jag tidigare 

nämnt inte bara denna åtgärd utan framkommer genom den ”icke-svenska” etnicitetens 

framträdande roll i delmålet mäns våld mot kvinnor ska upphöra.  

Lucas Gottzén och Rickard Jonsson har på liknande sätt visat att idén om den jämställde 

gode mannen (som har en stark koppling till svenskhet och kollektiva svenska värden) har 

skapats genom avståndstagande från andra män och deras handlingar (Gottzén & Jonsson 

2012). Dessa andra män (exempelvis våldsamma eller sexuellt ”störda” män) begripliggörs 

olika, exempelvis beroende på etnicitet. En etnisk svensk mans handlingar individualiseras 

och sjukdomsförklaras medan handlingar av en man av annan etnicitet ofta beskrivs i 

strukturella och kulturella termer, något som citatet ovan blir ytterligare ett exempel på. 

Gottzén och Jonsson menar vidare att jämställdhet genom denna andrafieringsprocess görs till 

en etnisk markör vilket leder till att brott mot jämställdheten per definition blir mindre svenskt 

(Gottzén & Jonsson 2012, 11). Den etniska andra framställs som det problem som ska lösas 

för att uppnå jämställdhet. 

Då den ”icke-svenska” etniciteten är så framträdande i det av regeringen mest prioriterade 

området i jämställdhetspolitiken signalerar detta att ojämställdhet till stor del är frånkopplat 

svenskheten. I och med att detta område handlar om mäns våld mot kvinnor – det enda 

delmålet som har en tydligt utpekad orsak (män) till den ojämställda situationen – så får 

ojämställdheten ett ansikte. Detta ansikte representeras dock inte av män som grupp utan 

antingen av män (och kvinnor) av annan etnicitet eller av problematiska, avvikande män.  



 33 

Maria Carbin diskuterar svårigheten med att benämna förtryck och våld inom etniska 

minoriteter utan att detta vare sig resulterar i ett rasistiskt nationellt exkluderande eller i ett 

osynliggörande av olika situationers specificitet. Hon ser ett intersektionellt användande av 

kön, ”ras”/etnicitet och klass som en möjlig ingång att diskutera våldets specificitet och 

poängterar behovet av att ”heder löskopplas från den rådande kulturella reduktionismen där 

våldet förstås som ett uttryck för kulturella, värderingsmässiga skillnader” (Carbin 2010, 

166). De konsekvenser som regeringens användning av heder, som just kopplat till kulturell 

och värderingsmässig skillnad, får är just det som Carbin talar om. Genom det starka 

särskiljandet av ”ojämställda kulturer” och svenskhet omöjliggörs ett tal om den svenska 

kulturen som ojämställd vilket osynliggör att ”ojämställda värderingar” existerar hos etniska 

svenskar. Simultant skapas ett jämställt ”vi” och ett ojämställt ”dem” där människor, kanske 

särskilt män, av annan etnicitet än den svenska inte blir en del av svenskheten och därmed 

utesluts ur de privilegier som denna tillhörighet erbjuder. Eller som de los Reyes och Molina 

uttrycker sig om jämställdhetsdiskursen bland myndigheter, media och inom forskningen:  

Diskursens utformning öppnar för ett ”berättigat” ventilerande av fördomar mot invandrare – ”De 

förtrycker sina kvinnor”, samtidigt som den bidrar till att förstärka en positiv svensk identitet – ”De är 

inte jämställda som vi”. Jämställdhetsdiskursen förmedlar värderingar, normer och föreställningar som 

skapar samhörighet mellan ”oss svenskar” och avstånd till ”dem invandrarna”. I den mån 

jämställdhetsdiskursen gör frågor om förtryck, övergrepp och ojämlikhet till ”kulturella drag” hos den 

invandrade befolkningen och deras barn, bidrar den att skapa normativa modeller som bekräftar 

föreställningen om en svensk överlägsenhet och invandrarnas underlägsenhet (de los Reyes & Molina 

2006, 304). 

 

En positiv aspekt av jämställdhetspolitiken är att det på ett övergripande plan finns spår av en 

feministisk problembeskrivning i form av att jämställdhetspolitikens mål inbegriper ett 

maktperspektiv. Syftet med maktperspektivet beskrivs av regeringen själv att betona de 

rådande ”ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män” (Regeringens skrivelse 2011, 

8). Detta innehåller en konfliktbeskrivning vilket är en förutsättning för och ett incitament till 

genomförandet av en genomgripande samhällsförändring. Jämställdhetspolitikens 

grundläggande (feministiska) problemformulering har alltså en inbyggd förändringspotential. 

Men i och med att denna problemformulering inte följer med på åtgärdsnivå så går 

förändringspotentialen förlorad. Malin Rönnblom har också diskuterat denna avpolitisering 

som sker i jämställdhetspolitikens konkretisering. Hon menar att jämställdhet i politikens 

genomförande handlar om administration och att jämställdhetens politiska potential, som jag 
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har artikulerat här ovan, ”får stå tillbaka för en administration med utgångspunkten att män 

och kvinnor alla är drabbade av brist på jämställdhet” (Rönnblom 2011, 51) 

 

Den samlade helhetsbilden av jämställdhetspolitiken utifrån det jag har diskuterat i detta 

avsnitt förmedlar att regeringen inte behandlar ojämställdhet som ett stort, akut problem i 

Sverige, vilket kan tyckas paradoxalt med tanke på att det sedan 2007 har lagts ner mer 

pengar på detta område än någonsin. Regeringen signalerar att ojämställdhet tas på allvar 

(genom att lägga mycket resurser på jämställdhetspolitik samt genom att problemet 

formuleras i termer av makt och strukturer) men när det ska genomföras handlar det om att 

integrera ett jämställdhetsperspektiv i rådande strukturer - istället för att förändra dem i 

grunden. Denna diskrepans, kombinerat med de frånvarande männen, avsaknaden av ett 

problematiserande av den manliga normen (och alla andra normerande sociala positioner som 

skapar ojämställda förhållanden) samt det uttryckliga svenskhetsbygget understödjer min tes 

om den nedtonade problematiken. När ojämställdheten väl blir tydligt formulerad som ett akut 

problem handlar det antingen om undantag (problematiska män) eller om etniska andra som 

exkluderas ifrån svenskheten. 
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Bilaga 1 
Tabell från redovisningsskrivelsen (Regeringens skrivelse 2010, 88).  

 

 

Tabell 9.9 Summering – Den särskilda jämställdhetssatsningen (tkr) 

                                                 
14 Denna totalsumma stämmer inte överrens med de angivna 1,6 miljarder som regeringen menar är satsat på den särskilda 
jämställdhetssatsningen. Vad de resterande pengarna har gått till står inte skrivet någonstans i materialet. Denna av mig 
gjorda iakttagelse kommenteras inte heller någonstans i materialet.   

Område  Medel  
En jämn fördelning av makt och inflytande  40 550  
Ekonomisk jämställdhet  273 825  
Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet  17 730  
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer  453 211  
Åtgärder mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål  184 769  
Jämställdhetsintegrering  158 160  
Kunskapsutveckling och uppföljning  138 005  
Medel för jämställdhetsprojekt till ideella organisationer  26 122  
Totalt  1 292 37214  


