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Abstract 

Sweden is seen as one of the world’s most feminist societies. In January 2009 all grounds of 

discrimination were merged into a common law; Diskrimineringslagen. This paper examines 

representations of gender discrimination, linked to feminist perspectives, in the Parliamentary 

debate on Sweden’s new discrimination legislation through a discourse analysis. The aim is to 

find out how the perception of gender discrimination may be linked to attitudes towards the 

proposal of the new discrimination legislation. The findings are that two competing construc-

tions of gender discrimination can be found in the empirical material; it’s either seen as a 

ground of discrimination as more fundamental or equivalent to other grounds of discrimina-

tion. The conclusions are that the perception of gender discrimination affects whether the pro-

posal of the new discrimination legislation is seen as a good solution or a problematic solu-

tion. The representations of gender discrimination are linked to feminist perspectives in a 

clearer way in the discourse where the proposal of the new discrimination legislation is seen 

as a problematic solution; in this discourse gender discrimination is rather associated with 

taking structural gender relations in consideration than a problem associated with the formal 

regulation. 

Keywords: könsdiskriminering, sammanhållen diskrimineringslagstiftning, feministiska per-

spektiv, jämställdhet, gender mainstreaming, diskursanalys, diskurs, statsvetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs! Citatet i uppsatstiteln, ”Världens mest feministiska samhälle”, är hämtat från Hornscheidt, 2008, s. 391-412 

i Journal of Language and Politics. 
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1. Inledning  

 

Ända fram till 1960-talet fanns särskilda kvinnolöner i Sverige (Lerwall, 2001, s. 64). Vid den 

tiden saknade Sverige rättsligt skydd mot könsdiskriminering men mycket har hänt sedan 

dess. Framgångar för jämställdheten kan skådas på många plan, det rättsliga är ett av dem. I 

takt med den formella jämställdhetens utveckling har också begreppet feminism kommit att 

etableras och alltfler partier har uttalat sig som feministiska, från vänster till mitten ”och mer 

tveksamt till höger” (Gemzöe, 2006, s. 11). Feminism i svensk politisk kontext beskrivs som 

en slags tävling partierna emellan om vilket parti som är mest feministiskt (Teigen & Wäng-

nerud, 2009, s. 25). Sverige beskrivs även enligt en artikel i Journal of Language and Politics 

som ”världens mest feministiska samhälle” (Hornscheidt, 2008, s. 391-412). Sverige kan så-

ledes med fog uttryckas som ett land med förhållandevis välutvecklad jämställdhet och ett 

land vars kvinnorörelse kan betraktas som en av världens starkaste. Den höga kvinnorepresen-

tationen i Sveriges beslutande församlingar, t.ex. i riksdagen som för närvarande består av 

47,3 % kvinnor, är ett resultat av kvinnorörelsens kamp som spåras tillbaka till 1800-talets 

mitt (SOU 2004:59, s. 53-54).  

 Först 1976 infördes skydd mot diskriminering på grund av kön i Sveriges regeringsform, 

1980 inrättades sedan den första jämställdhetslagen (Lerwall, 2001, s. 63-64). Elva år senare 

ersattes denna av en ny jämställdhetslag där skyddet skärptes genom att lagen blev tvingande. 

2002 tillsattes sedan en diskrimineringskommitté som via direktiv från regeringen hade i upp-

gift att se över den svenska diskrimineringslagstiftningen och överväga en sammanhållen 

diskrimineringslagstiftning och –tillsyn. Detta resulterade i SOU 2006:22 En sammanhållen 

diskrimineringslagstiftning, där det föreslogs att alla diskrimineringsgrunder skulle samman-

fogas i en gemensam lagstiftning med gemensam tillsyn. Detta förslag hyllades bl.a. av integ-

rations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, som gladdes åt att Sverige genom detta 

”också lever upp till de krav som EG-rätten ställer”, och betraktade lagförslaget som ”ett vik-

tigt steg i reformeringen av svensk diskrimineringslagstiftning” (Regeringskansliet, 2008). 

 I början av 2009 fick sedan Sverige sin nuvarande lag där jämställdhet mellan könen regle-

ras; Diskrimineringslag (2008:567). Denna lagstiftning medförde stora förändringar för den 

svenska diskrimineringslagstiftningen och dess tillsyn, i stort vad som uttryckts enligt diskri-

mineringskommitténs slutbetänkande i SOU 2006:22. De flera tidigare lagarna för reglering 

av diskriminering ingår nu i en och samma lag, jämte två nytillkomna diskrimineringsgrun-

der; könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Myndighetsorganiseringen gällande 
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tillsynen av lagens efterlevnad bytte skepnad och de tidigare myndigheterna JämO, DO, HO 

och HomO sammanfogades till den gemensamma myndigheten DO; Diskrimineringsom-

budsmannen. 

 Förslaget om den sammanhållna diskrimineringslagstiftningen sågs å ena sidan som en bra 

lösning samtidigt som den å andra sidan uppfattades som problematisk beträffande den for-

mella regleringen av könsdiskriminering. Vissa rosade förslaget medan andra stod skeptiska. 

Flera fackförbund och förre jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström menade att ”för-

slaget innebär en nedmontering av arbetet för jämställdhet i Sverige. Både jämställdhetslagen 

och JämO ska stå kvar” (Borgström citerad i Lag och avtal, 2008). Borgström uttryckte i sitt 

yttrande i SOU 2006:22 det motstånd som jämställdhetsarbetet enligt hans uppfattning mött: 

 
Arbetet med att främja jämställdhet har på senare tid kommit att möta ett ökat motstånd. Detta 

motstånd kläds i många olika dräkter: Sverige är redan ett jämställt land, jämställdhet uppnås av 

sig självt på ”frivillig väg”, jämställdhet i den meningen som jämställdhetspolitiken siktar till är 

inte önskvärd, kvinnor och män har av naturen olika förutsättningar och behov vilket medför att 

jämställdhet inte är önskvärt, jämställdheten har gått ”för långt”, samhället skall inte bestämma 

över hur människor ordnar sina liv socialt, än mindre privat, ”radikalfeminismen” har tagit över 

jämställdhetspolitiken etc. (SOU 2006:22, s. 593). 

 

I riksdagsdebatten förekommer alltså motsättningar om lagförslaget som kan förknippas med 

synen på könsdiskriminering och det svenska jämställdhetsarbetet. Även vänsterpartiet stod 

kritiska till förslaget och uttryckte det som ”ett historiskt steg bakåt i den svenska jämställd-

hetspolitiken” (Svt, 2008).  

 Sedan införandet av formell reglering beträffande könsdiskriminering har samtidigt gender 

mainstreaming, även kallad jämställdhetsintegrering, utvecklats till den primära strategin för 

svensk jämställdhetspolitik – influerad av internationellt jämställdhetspolitiskt arbete. Samti-

digt har feminism kommit att bli något av en kamp mellan partierna. Genom införandet av 

den nya diskrimineringslagstiftningen och dess tillsyn är det ett faktum att Sverige, ovan be-

skrivet som ”världens mest feministiska samhälle”, formellt kommit att reglera könsdiskrimi-

nering som ett med övriga diskrimineringsgrunder. Det intressanta för denna uppsats handlar 

därför om att med utgångspunkt i feministiska perspektiv undersöka hur kön som diskrimine-

ringsgrund framställs i riksdagsdebatten kring den nya lagstiftningen och hur sådana fram-

ställningar kan tänkas ligga till grund för inrättandet av den sammanhållna diskriminerings-

lagstiftningen. 
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 1.1 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens primära syfte är att beskriva hur kön som diskrimineringsgrund uppfattas i riks-

dagsdebatten kring förslaget beträffande en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och 

tillsyn, samt att undersöka hur inställningen till själva lagstiftningen är kopplad till sådana 

föreställningar. Uppsatsen syftar även till att undersöka hur framställningar av könsdiskrimi-

nering kan tolkas ur feministiska teoretiska perspektiv. Med detta som underlag kommer föl-

jande frågeställningar att besvaras: 

 Hur framställs könsdiskriminering i riksdagsdebatten kring förslaget om en samman-

hållen diskrimineringslagstiftning och hur förhåller sig detta till olika riktningar inom 

feministisk teori? 

 Vilka argument framställs i riksdagsdebatten kring förslaget om en sammanhållen 

diskrimineringslagstiftning och hur kopplas detta till framställningarna av könsdiskri-

minering? 

 

  

 1.2   Utgångspunkter och avgränsningar  

Nedan motiveras valen och avgränsningarna till grund för uppsatsens teoretiska ram och me-

todologiska angreppssätt, samt följs av en redovisning av det material som ligger till grund för 

den empiriska analysen.   

 

 

  1.2.1 Val av teori 

Den teoretiska ramen för uppsatsen grundar sig inom det feministiska teoretiska perspektivet. 

Då uppsatsen dels syftar till att undersöka uppfattningar om könsdiskriminering i materialet 

och då dels en av frågeställningarna rymmer tolkningar ur feministiska perspektiv är detta val 

av teori nödvändigt för att genomföra analysen på ett sätt som uppfyller uppsatsens syfte. 

Däremot är det inte ett lika självklart val huruvida utgångspunkten bör utgöras av ett enhetligt 

feministiskt perspektiv eller olika feministiska inriktningar – därmed uppstår problemet med 

vilka feministiska inriktningar som bör finns med i denna uppsats. Valet föll på några olika 

huvudinriktningar; radikalfeminism, liberalfeminism och poststrukturalistisk feminism vars 

syn på könets natur och orsaker till kvinnans underpositionering skiljer sig åt. Även en enhet-

ligt samlad feminism samt ett intersektionalitetsperspektiv kommer att användas inom den 

teoretiska ramen. Valet av feministiska riktningar grundas alltså i att synen på dels könets 
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natur och dels orsaker till könsskillnader skiljer sig mellan inriktningarna, vilket är lämpligt 

att utgå från i analysen där dessa utgör en form av idealtyper. När det kommer till avgräns-

ningar gällande val av teori bör framhållas att feministisk teori behandlar kön som specifik 

grund för diskriminering och ojämställda maktförhållanden – något som i hög grad kan vara 

användbart för att tolka det empiriska materialet. Vidare tas inom den teoretiska ramen upp ett 

feministisktkritiskt förhållningssätt gällande jämställdhetspolitikens utformning; ett inslag i 

den feministiska debatten gällande strategin gender mainstreaming. Beträffande relevansen av 

feministisk forskning eller kvinnoforskning kan Maud Eduards resonemang om vikten av att 

studera politik ur ett könsperspektiv lyftas fram. Eduards argumenterar för ”fruktbarheten i ett 

könsperspektiv” och menar likt Simone de Beauvoir att kön är den kanske mest grundläggan-

de sociala kategorin (Eduards, 1988, s. 207). Syftet med kvinnoforskning blir således enligt 

Eduards att utöka samhällsvetenskaplig problemförståelse; ”Det handlar dels om att analysera 

könsförhållandet som ett problem i sig [...], dels om att undersöka hur detta förhållande på-

verkar och påverkas av andra samhälleliga förhållanden och fenomen” (Eduards, 1988, s. 

207). Hon menar att feminism grundar sig i tanken om att hitta andra förklaringar än de tradi-

tionella tankarna om könsskillnader; ”Feminism syftar till att benämna relevanta könsskillna-

der men med andra förtecken än de som bygger på naturen som förklaring” (Eduards, 2002, s. 

42). Den teoretiska ramen för uppsatsen finns i avsnitt 4. 

 

 

  1.2.2 Val av metod  

En diskursanalys konstruerad utifrån statsvetaren Carol Lee Bacchis metod What’s the pro-

blem? kommer att utgöra mallen för uppsatsens analys. Denna går ut på att kritiskt granska 

olika framställningar, så kallade konkurrerande konstruktioner, av ett problem. Utifrån att 

analysera hur ett problem framställs från olika vinklar kan tolkningar göras angående vilken 

lösning som bäst lämpar sig på problemet. Beträffande valet av denna metod bör framhållas 

att metoden utgör ett effektivt verktyg för att kritiskt studera och reflektera över hur t.ex. upp-

fattningar om politiska problem kan ligga till grund för vilken lösning som eftersträvas. Där-

för kan den anses relevant för denna undersökning. Metoden är hämtad från boken Women, 

policy and politics, The Construction of policy problems av Carol Lee Bacchi (1999). Själv-

klart hade andra varianter av textanalys kunnat göras, men för ändamålet innehåller denna 

metod användbara verktyg för att undersöka vad som avses undersökas, nämligen att utifrån 

olika vinklar studera framställningar av problemet könsdiskriminering och hur denna bäst bör 
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regleras formellt – något som bör ses som positivt för undersökningens validitet. Mer om 

diskursanalys och Bacchis specifika metod finns i avsnitt 3. 

 

 

 1.2.3 Urval och material 

Det material som ingår i urvalet och som kommer att analyseras är: 

- SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (Diskrimineringskommit-

téns slutbetänkande) 

- Motion 2005/06: A258 Ett samhälle för alla (MP)  

- Motion 2007/08: A8 Med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot 

diskriminering (V) 

- Motion 2007/08: A9 Med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot 

diskriminering (MP) 

- Motion 2008/09: A284 Jämställdhetsmyndighet (S) 

- Skriftlig fråga 2007/08:1138 Könsdiskriminering och ny diskrimineringsmyndighet av 

Birgitta Ohlsson (FP) 

- Svar på skriftlig fråga 2007/08:1138 Könsdiskriminering och ny diskrimineringsmyn-

dighet av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni 

Gällande motionerna, skriftlig fråga och skriftligt svar har sökningar gjorts i sökmotorn på 

riksdagens hemsida, med sökordet ”diskrimineringslag”. Sökningarna resulterade i träffar hos 

samtliga riksdagspartier, men endast i de motioner som finns med i urvalet förs en diskussion 

angående den specifika diskrimineringsgrunden kön. Träffar som ej anses relevanta för upp-

satsen på grund av att de inte har att göra med den nya lagstiftningen har givetvis inte tagits 

med i det slutgiltiga materialet. Beträffande SOU 2006:22, som utgör diskrimineringskommit-

téns slutbetänkande, har denna tilldelats plats i urvalet på grund av att det är den offentliga 

utredning som gjorts angående förslaget om den nya lagstiftningen. Ett alternativ hade varit 

att utgå ifrån den proposition som ligger till grund för den nya lagstiftningen, men avsikten 

med att istället utgå ifrån SOU 2006:22 är att denna till stor del är grundläggande för proposi-

tionen. 

 För att få ett hanterbart material storleksmässigt har endast relevanta delar valts ut ur mate-

rialet. Gällande SOU 2006:22, som är mycket omfattande och berör en mängd aspekter av 

dels nationell som internationell lagstiftning och dels ett flertal diskrimineringsgrunder, har de 
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delar som berör just kön som diskrimineringsgrund valts ut. De delar som finns i urvalet är 

alltså de delar av materialet där framställningar av könsdiskriminering samt argument angå-

ende lagförslaget stått att finna, alltså det som avses analyseras beträffande debatten kring en 

sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Övriga delar i utredningen kan inte i lika hög grad 

ses som direkt förknippade med uppfattningar beträffande könsdiskriminering. Det bör även 

påpekas att valet av empiriskt material har gjorts på grundval av att det i materialet fram-

kommer en riksdagsdebatt, vilket medför en relativt skarp bild av hur vägen från lagförslag 

till stiftad lag fortskridit. (Fortsättningsvis används benämningen riksdagsdebatt för det mate-

rial som finns med i urvalet.) 

  

 

 1.3   Disposition  
 

Uppsatsen delas upp enligt följande struktur: I avsnitt 2 ges en bakgrundsbild till hur könsdis-

kriminering förstås ur rättsligt perspektiv samt en beskrivning av jämställdhetspolitikens ut-

formning i svensk kontext; gender mainstreaming. I avsnitt 3 redogörs för den metod som 

används i uppsatsen; diskursanalys. Här följer en beskrivning av den specifika variant av 

diskursanalys, konstruerad av statsvetaren Carol Lee Bacchi, som ligger till grund för uppsat-

sens empiriska del. Avsnitt 4 innehåller uppsatsens teoretiska ram, här tas dels distinktionen 

mellan enhetlig feminism och olika feministiska huvudinriktningar upp, sedan redovisas någ-

ra olika typer av feministiska riktningar. Dessa bör ses som en form av idealtyper, som an-

vänds i uppsatsens analys. Här ges även en kort inblick i den feministiska diskussionen om 

gender mainstreaming, som även finns i bifogad bilaga (bilaga 1). Avsnitt 5 innehåller upp-

satsens empiriska analys, här undersöks hur könsdiskriminering framställs i riksdagsdebatten 

kring förslaget om den sammanhållna lagstiftningen, detta sätts i relation till de olika feminis-

tiska idealtyperna för att kontrollera hur framställningen av könsdiskriminering kan tolkas ur 

feministiskt perspektiv. Här undersöks också vilka argument angående lagförslaget som är 

framträdande i riksdagsdebatten. I avsnitt 6 följs det sedan upp med en sammanfattning i form 

av slutsatser och avslutande diskussion, här diskuteras alltså analysens resultat i koppling till 

uppsatsens syften och frågeställningar.  
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2. Könsdiskriminering och jämställdhetspolitik 

 

Detta avsnitt tjänar som bakgrund, här ges en kort inblick i hur könsdiskriminering kan förstås 

ur rättsligt perspektiv samt hur jämställdhetspolitiken är utformad i Sverige, för att ge läsaren 

en förståelse av det aktuella läget. 

 

 2.1 Könsdiskriminering ur ett rättsligt perspektiv  

 
Lotta Lerwall (2001) har forskat på området könsdiskriminering inom nationell och interna-

tionell rätt. I sin analys menar hon att utvecklingen inom de tre rättsområdena EG-rätten, folk-

rätten och den svenska rätten rörande jämställdhet och könsdiskriminering har medfört att 

jämställdhetsfrågorna generellt sett fått större utrymme och att könsdiskriminering har kom-

mit att bli en viktig samhällsfråga som numera är förknippad med både kvinnor och män – 

förr i en tydligare symbios med epitetet ”kvinnofrågor”. Att motverka könsdiskriminering och 

att verka för ökad jämställdhet har en gemensam nämnare de tre rättsområdena emellan; ma-

instreaming (Lerwall, 2001, s. 66-67).  

 Innebörden av begreppet könsdiskriminering förklaras som att någon utsatts för ”negativ 

särbehandling som har samband med personens könstillhörighet” (Lerwall, 2001, s. 116). 

Könsdiskrimineringsskyddet uttrycks som en grundläggande mänsklig rättighet som berör alla 

människor och prioriteras för att uppnå ”fred och utveckling”, förenklat innebär könsdiskri-

minering ”negativ särbehandling + kön = könsdiskriminering” (Lerwall, 2001, s. 407-408). 

 Den i svensk kontext nuvarande rättsliga benämningen för könsdiskriminering återfinns i 

diskrimineringslagen vars ändamål är ”att motverka diskriminering och på andra sätt främja 

lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” 

(Diskrimineringslag 2008:567, 1 §). Lagen avser med kön ”att någon är kvinna eller man” och 

med könsöverskridande identitet eller uttryck ”att någon inte identifierar sig som kvinna eller 

man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön” 

(Diskrimineringslag 2008:567, 5 §). Beträffande könsdiskriminering menas med di-

rekt/indirekt diskriminering: 

 

direkt diskriminering (min kurs.): att någon missgynnas genom att behandlas sämre  än någon an-

nan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnan-
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det har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck [...]  indirekt diskriminering 

(min kurs.): att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett 

förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med 

visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck,[...] (Diskrimineringslag 2008:567, 4 §). 

 

 

 2.2 Gender mainstreaming   

Som ovan nämnts ligger mainstreaming till grund för de tre rättsområdena. Gender mainstre-

aming beskrivs som ett internationellt fenomen och en strategi som verkar för ett integrerat 

könsperspektiv. 1995 antogs strategin av FN i och med Beijing-konferensen, och inom EU 

med medlemsländer är det denna strategi som ligger till grund för jämställdhetspolitiken 

(Walby, 2005, s. 453). Sedan Beijing-konferensen har strategin vuxit till att omfatta allt fler 

länder i världen, och den anses vara en ”globalt accepterad strategi för utvecklingen av jäm-

ställdhetsarbetet” (Woodford-Berger, 2004, s. 66).  

 Denna allmänt vedertagna jämställdhetspolitiska strategi förklaras så här: 

 

Gender mainstreaming is the integration of the gender perspective into every stage of policy 

processes – design, implementation, monitoring and evaluation – with a view to promoting equali-

ty between women and men. It means assessing how policies impact on the life and position of 

both women and men – and taking responsibility to re-address them if necessary. This is the way 

to make gender equality a concrete reality in the lives of women and men creating space for every-

one within the organisations as well as in communities - to contribute to the process of articulating 

a shared vision of sustainable human development and translating it into reality. (European Com-

mission, 2009.)  

 
Jämställdhetsintegrering/gender mainstreaming är alltså den strategi som ligger till grund för 

svensk jämställdhetspolitik. ”För att nå ett jämställt samhälle måste ett jämställdhetsperspek-

tiv läggas på alla politiska områden. [...] Strategin innebär att alla förslag och beslut ska ana-

lyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att klarlägga konsekvenser för kvinnor respektive 

män på såväl central som regional och lokal nivå” (SCB, På tal om kvinnor och män, 2008, s. 

13). För att uppnå ett jämställt samhälle samordnar jämställdhetsministern regeringens jäm-

ställdhetspolitik efter strategin, och alla ministrar ansvarar för att strategin efterlevs inom alla 

sakområden. ”Regeringens politik syftar till att motverka och förändra system som konserve-

rar fördelningen av makt och resurser ur ett könsperspektiv” (SCB, På tal om kvinnor och 

män, 2008, s. 12).   
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3. Metod 

 

I följande avsnitt redogörs för beståndsdelarna i ett diskursanalytiskt angreppssätt, detta följs 

av en redogörelse för den specifika diskursanalytiska metod som används i uppsatsen, What’s 

the problem?-approachen. 

 

 

 3.1  Diskursanalys 

Uppsatsen har ett diskursanalytiskt angreppssätt, vilket är en variant av kvalitativ textanalys. 

Det återfinns två övergripande modeller för hur kvalitativ textanalys är tillämpbar; antingen 

strävar man efter att systematisera eller att kritiskt granska innehållet i texterna (Esaiasson, 

m.fl. 2009, s. 238). Denna uppsats ämnar kritiskt granska materialet genom en diskursanalys, 

vilket är den variant av textanalytisk metod som samhällsvetenskapen i allt högre utsträckning 

kommit att använda sig av. Diskursanalysens vanligaste syfte är ”att belysa maktförhållanden 

i samhället” (Esaiasson, m.fl., 2009, s. 239). Det finns en strävan att genom diskursanalytiska 

angreppssätt påvisa dolda strukturer som ligger till grund för individers handlande. ”Det kan 

till exempel handla om att [...] identifiera de ord – flytande signifikanter – som olika diskurser 

försöker ge innehåll på just sitt eget sätt” (Esaiasson, m.fl., 2009, s. 240). Diskursanalysen 

fokuserar på ””hur olika versioner av världen, samhället, händelser och inre psykologisk verk-

lighet produceras i diskurser”” (Bryman, 2007, s. 347). Diskursanalysen uttrycks som ”anti-

realistisk” ur ett ontologiskt perspektiv, och den kännetecknas som konstruktionistisk (Bry-

man, s. 347). Winther-Jörgensen & Phillips (2009, s. 10) pläderar för en ”paketlösning” och 

menar att diskursanalytiska angreppssätt inte är möjliga att placeras in ”i vilken teoretisk ram 

som helst” utan att man bör hålla sig till innehållet i ”paketet”, som berör t.ex. ontologiska 

och epistemologiska grunder rörande språkets betydelse och det socialkonstruktionistiska per-

spektivet. Samtidigt menar Esaiasson m.fl. (2009, s. 239-240) att denna typ av paketlösning 

inte är ett måste, utan att det snarare ”bygger på en del logiska felslut” och är ”onödigt be-

gränsande”. Denna uppsats innehåller ingen direkt paketlösning, men grundar sig i ett social-

konstruktivistiskt perspektiv där språket har en central roll. 
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   3.1.1   What’s the problem?-approach 

Statsvetaren Carol Lee Bacchi har utvecklat den specifika diskursanalytiska metoden What’s 

the problem?-approachen. Denna ligger till grund för uppsatsens empiriska analys. Metoden 

går ut på att identifiera och värdera hur problem framställs och grundar sig i tanken om att 

uppfattningarna av ett problem påverkar hur problemet skall lösas; ”how we perceive or think 

about something will affect what we think ought to be done about it” (Bacchi, 1999, s. 1). Det 

är därför viktigt att kontrollera hur problemet framställs från olika vinklar och undersöka vil-

ka konstruktioner av problemet som finns och hur dessa i sin tur påverkar idéer om hur pro-

blemet skall lösas:  

  

A What’s the problem? approach insists that it is crucial to reflect upon the representations offered 

both by those who describe something as a problem and by those who deny an issue problem sta-

tus. Its purpose is to create a space to consider competing constructions of issues addressed in the 

policy process, and the ways in which these constructions leave other issues untouched (Bacchi, 

1999, s. 4). 

 

Eftersom det medföljer en rad konsekvenser i sättet att tala om något som problem bör de 

olika konkurrerande konstruktionerna tas i beaktning (Bacchi, 1999, s. 5). Utifrån Bacchis idé 

om att det är dessa som ligger till grund för hur problemet bör lösas, är det relevant att i denna 

uppsats undersöka de konkurrerande konstruktionerna av könsdiskriminering. Könsdiskrimi-

nering är dock inte huvudproblemet, utan det som utgör problemet är hur könsdiskriminering 

skall regleras formellt. Det intressanta blir således att undersöka hur uppfattningar 

om/framställningar av könsdiskriminering kan tänkas påverka inställningen beträffande den 

formella regleringens utformning. För att förtydliga; det som avses med den empiriska under-

sökningen är alltså att beskriva dels hur könsdiskriminering framställs och dels hur dessa 

framställningar förhåller sig till inställningen beträffande förslaget om en sammanhållen 

diskrimineringslagstiftning och –tillsyn. 

 Bacchi menar att ett förhållningssätt enligt What’s the problem?-approachen kan användas 

vid analyser av alla politikområden: 

 

It provides a way of studying policy which opens up a range of questions that are seldom ad-

dressed in other approaches: how every proposal necessarily offers a representation of the problem 

to be addressed, how these representations contain presuppositions and assumptions which often 

go unanalyzed, how these representations shape an issue in ways which limit possibilities for 
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change. It also offers a framework for examining gaps and silences in policy debate by asking 

what remains unproblematized in certain representations. (Bacchi, 1999, s. 12). 

 

Av vikt är att påpeka att denna uppsats inte har för avsikt att förklara policypositioner, då 

könsdiskriminering inte är det grundläggande problemet i sig, utan faller som en slags bipro-

blematik förknippad med hur detta bäst bör regleras i formellt hänseende. Därför söker upp-

satsen beskriva framställningar av könsdiskriminering och hur detta kopplas till inställningen 

beträffande lagförslaget.  

 Bacchi ställer upp ett antal frågor som förslag för att grunda analyser i; Vad är problemet 

och hur framställs det? Vilka antaganden ligger bakom framställningen? Vilka effekter får 

framställningen? Vad lämnas oproblematiserat i framställningen? Hur skulle ”lösningen” på 

problemet skilja sig om problemet framställdes annorlunda? (Bacchi, 1999, s. 12-13). 

 Dessa frågor har omarbetats till följande punkter för att konkretisera undersökningens till-

vägagångssätt: 

 

 Vad är problemet och var finns det i materialet?  

 Hur framställs problemet könsdiskriminering och vilka antaganden ligger bakom   

 framställningen? 

 Vilken lösning argumenteras för enligt framställningen av problemet? 

 Vad lämnas oproblematiserat i framställningen? 

 Hur kopplas framställningen av könsdiskriminering till anförda ”lösningsargument”? 

 

Det första steget går ut på att ringa in problemet könsdiskriminering i riksdagsdebatten om en 

sammanhållen diskrimineringslagstiftning, alltså att hitta de delar i materialet där könsdiskri-

minering omtalas. Här redogörs för vad som verkar utgöra problemet i riksdagsdebatten. Se-

dan görs en analys av hur könsdiskriminering framställs, samt vilka antaganden som ligger 

bakom olika framställningar. Detta sker med hjälp av framställda citat ur materialet och tolkas 

ur uppsatsens teoretiska ram med hjälp av idealtyper av feministiska perspektiv. Efter det un-

dersöks vilken lösning som argumenteras för enligt framställningen av problemet, i huvudsak 

vilka argument som anförs kring förslaget om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning 

och om andra förslag på lösningar ges, även här används citat ur materialet. Utifrån detta dras 

sedan slutsatser om vad som lämnas oproblematiserat inom respektive framställning, samt hur 

framställningar av könsdiskriminering kopplas till de ”lösningsargument” som anförts. Ob-

servera att de två sista punkterna ej ingår i den empiriska analysen i avsnitt 5 utan att det be-

svaras i avsnitt 6, slutsatser och avslutande diskussion. 
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4. Feministisk teori 

 

I detta avsnitt följer först en introduktion till feminism som teori och en distinktion mellan 

enhetlig feminism och olika feministiska huvudinriktningar. Efter det presenteras i korthet 

huvuddragen inom några åtskilda feministiska riktningar, samt deras syn på kön och kvinnans 

positionella underordning. Den teoretiska ramen för denna uppsats består av två feministiska 

huvudinriktningar som både Freedman (2003), Gemzöe (2006) och Larsson (2007) presente-

rar; radikalfeminism och liberalfeminism. Utgångspunkten i framställningen av dessa två vilar 

främst på Gemzöes presentation av huvudinriktningarna. Vidare presenteras i den teoretiska 

ramen ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv, som diskuteras bl.a. av Eduards (2002) 

samt ett intersektionalitetsperspektiv som hämtas från Paulina de los Reyes och Diana Muli-

naris Intersektionalitet – Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap (2005). Dessa 

feministiska perspektiv bör ses som en variant av idealtyper som sedan kommer att användas i 

den empiriska analysen. Inom den teoretiska ramen redogörs även mycket kortfattat om hur 

gender mainstreaming kan förstås i den feministiska debatten, en artikel ur Kvinnovetenskap-

lig tidskrift (nr 2-3, 2005) bifogas även som bilaga (bilaga 1). 

 

 

 4.1  Feminismer 

Det är svårt att benämna feminism som ett enhetligt begrepp. Feminismer skulle kunna vara 

en mer korrekt benämning eftersom det innehåller ett brett spektrum av idéer och handlingar. 

Något som väver samman feminismer är dess grund, att synliggöra kvinnors positionella un-

derordning i samhället och ”den diskriminering kvinnor utsätts för på grund av sitt kön” och 

att förändringar krävs för att förhindra detta (Freedman, 2003, s. 7). Jane Freedman lyfter 

fram olika typer av kategoriseringar inom feminism, ”tre löst sammansatta grupper” där libe-

ralfeminism, marxism/socialistisk feminism och radikalfeminism nämns (Freedman, s. 12). 

Även Lena Gemzöe belyser svårigheten med att definiera vad feminism är då begreppet är 

mångfacetterat och innehåller flera huvudinriktningar. Hon föreslår definitionen ”En feminist 

är en person som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta förhållande bör 

förändras” (Gemzöe, 2006, s. 13). Denna definition, som beskriver vad olika inriktningar har 

gemensamt, kallar hon ”ordboksdefinitionen”. Vidare lyfter även Gemzöe fram olika huvud-

inriktningar; liberalfeminism, radikalfeminism, marxism/socialistisk feminism och socialistisk 

radikalfeminism.  
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 Reidar Larsson (2007, s. 157-158) beskriver i sin jämförande framställning av olika poli-

tiska ideologier feminism som enhetlig å ena sidan, då den har funnits ”som en intellektuell 

och politisk rörelse för kvinnans sociala och politiska frigörelse” sedan 1700-talet. Å andra 

sidan beskriver han liksom Freedman och Gemzöe att feminismen innehåller olika dimensio-

ner hämtade från olika ideologiska inriktningar såsom exempelvis liberalismen och socialis-

men. Samtidigt som Larsson benämner feminismen som enhetlig menar han att det är den 

radikala feminismen som kan betraktas som ”en komplett politisk ideologi” (Larsson, 2007, s. 

158-159).  

   

 

  4.1.1  Radikalfeminism 

Inom den radikalfeministiska idétraditionen hävdas att alla kvinnor är förtryckta på grund av 

sitt kön och kvinnoförtrycket ses som den i särklass mest basala typen av förtryck (Gemzöe, 

2006, s. 45). Det samhälleliga systemet patriarkatet betraktas som ”ett universellt fenomen” 

som alltid funnits inom alla kulturer, och har en central plats inom denna feministiska inrikt-

ning (Giddens, 2007, s. 381-382). Patriarkatsteorin uttrycks som den starkaste aspekten i fe-

ministiska analyser av samhällets maktförhållanden, där relationerna mellan könen ses som 

maktrelationer (Larsson, 2007, s. 165). Patriarkatet skänker fördelar åt män eftersom det ska-

par en maktposition där kvinnor underordnas och män överordnas. Enligt Gemzöe (2006, s. 

46) etablerades begreppet patriarkat på 1970-talet av Kate Millett, hon menar att begreppet i 

stor utsträckning ligger till grund för den moderna feminismen. Enligt Gemzöe (2006, s. 47) 

innehåller Milletts definition av patriarkatet för det första tanken om att samhällen historiskt 

sett och även idag präglas av ett maktförhållande könen emellan, ett maktförhållande som har 

”en politisk karaktär” där män dominerar över kvinnor inom alla samhällets sfärer. Detta pat-

riarkat är så utbrett att det dränker alla aspekter av samhällslivet så till den grad att det osyn-

liggörs, patriarkatet upplevs därför som det naturliga (Gemzöe, s. 47). Både kvinnor och män 

skolas in i ”patriarkatets ideologi” som blir den naturliga sanningen. Millett menar att patriar-

katets makt också inbegriper att män dominerar kvinnor genom kontroll via våld och hot om 

våld, där det slutgiltiga ”vapnet” är våldtäkt (Gemzöe, 2006, s. 47). Inom patriarkatet ryms 

även idén om att kvinnor är beroende av män då de exploateras ekonomiskt. Enligt Gemzöe 

(2006, s. 48) innehåller radikalfeminismen idéer om att det mellan könen existerar en grund-

läggande konflikt och att denna feministiska riktning ifrågasätter traditionella tankar om man-

ligt och kvinnligt, där kvinnor och ”kvinnligt” systematiskt nedvärderas. Enligt Gemzöe för-



17 
 

håller sig vissa radikalfeminister kritiska till ”samhällets påbjudna heterosexualitet och dess 

roll i den patriarkala maktutövningen” (Gemzöe, 2006, s. 48). Vidare menar hon att den radi-

kalfeministiska synen på kön och sexualitet har sin grund i tankar hos 1970-talets radikalfe-

minister och dagens centrala frågor inom radikalfeminismen handlar om att bekämpa sexual-

brott som t.ex. våldtäkter, prostitution och kvinnomisshandel (Gemzöe, s. 53-54). Inom radi-

kalfeminismen finns olika uppfattningar om könets natur, gemensamt är att uppfattningarna 

relateras till patriarkatet. En uppfattning är essentialistisk, det vill säga att olikheten mellan 

könen betraktas som ”en inneboende egenskap hos könen”, den andra uppfattningen är att 

olikheten könen emellan är ”socialt och historiskt skapad” (Gemzöe, 2006, s. 49). Det radikal-

feministiska synsättet på könets natur har enligt Gemzöe utvecklats till att bli alltmer kon-

struktivistiskt, där människan är ”multikönad” och där människans ”biologiska vara” ses som 

en socialt skapad ”historisk produkt av ideologi och kultur” (Gemzöe, 2006, s. 53). 

 

 

   4.1.2  Liberalfeminism 

Den centrala idén inom liberalfeminismen är viljan att möjliggöra att kvinnor skall få samma 

grundläggande demokratiska fri- och rättigheter som män, menar Gemzöe; ”Liberalfeminis-

men inriktar sig på kamp och argumentation för att kvinnor ska få tillgång till den offentliga, 

politiska sfären på samma villkor som män” (Gemzöe, 2006, s. 31). Kvinnors underpositione-

ring beror enligt liberalfeminismen på att kvinnor historiskt sett inte tilldelats varken möjlig-

het att vara delaktiga i arbetslivet på lika villkor eller samma politiska och formella rättigheter 

som män. Kvinnor har på grund av det förpassats till familjens privata sfär i hemmet, och där-

för har några av de viktigaste frågorna för liberalfeminister varit kampen för utbildning, for-

mella rättigheter och rätten att delta i det politiska; rösträtten (Gemzöe, s. 31). Centrala idéer 

inom den liberalfeministiska idétraditionen är ”uppfostran, utbildning och [...] att påverka 

attityder” för att förändra kvinnors positionella underordning i samhället (Gemzöe, 2006, s. 

31). Könsdiskriminering i arbetsliv, utbildning och media omnämns av Giddens (2007, s. 380) 

som viktiga områden för liberalfeminister – lagstiftning anses därför vara ett sätt att reglera 

förhållandena mellan könen. Den underordning som kvinnor är utsatta för ses inte som en del 

av ett större system eller struktur, vilket skiljer liberalfeminister från radikalfeminister. Något 

som både liberalfeminister liksom radikalfeministerna dock är överens om är att fästa blicken 

mot faktorer som ligger bakom ojämlikheter mellan könen. Giddens menar att liberalfemi-
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nismen inte ämnar förändra det samhälleliga system som finns utan arbetar för att ”genomföra 

gradvisa reformer” (Giddens, 2007, s. 380-381).  

 Gemzöe (2006, s. 38-39) menar att synen på kön inom liberalfeminismen bottnar i tanken 

om förnuftskapaciteten, där båda könen i grunden är lika och det är därför båda könen skall 

åtnjuta samma medborgerliga rättigheter i samhället, och att liberalfeminismen har ett ”and-

rogynt människoideal” där de fysiska skillnaderna mellan kvinnor och män inte medför någon 

essentiell skillnad könen emellan, det finns ingen kvinnlig eller manlig natur utan endast en 

mänsklig sådan som är könlös. Enligt Gemzöe är utopin för liberalfeminismen att de olikheter 

som associeras till kvinnligt respektive manligt kommer att suddas ut och befria kvinnor lik-

som män från ”könsrollernas tvångströja”, samtidigt som de fysiologiska skillnaderna erkänns 

och kvarstår (Gemzöe, 2006, s. 39). Samtidigt tar Gemzöe upp idén om ”samhällsmoderlig-

het” inom liberalfeminismen, denna innebär en tanke om ”att kvinnors olikhet gentemot män, 

särskilt deras moderlighet och högre moral, kan tillföra politiken något som män inte kan” 

(Gemzöe, 2006, s. 39-40).  

 

 

   4.1.3 Poststrukturalistisk feminism 

Gemzöe beskriver poststrukturalismen, även kallad postmodernismen, som en ”paraplybe-

teckning” för olika skolor där man ställer sig kritisk till tidigare teoribyggen (Gemzöe, 2006, 

s. 131). Denna inriktning har växt fram både inom feminismen och utanför denna, och det har 

debatterats mycket kring de poststrukturalistiska idéerna. Vissa feminister har tagit den till sig 

medan andra ställt sig mycket kritiska till idéerna (Gemzöe, s. 131). Inom de poststrukturalis-

tiska tankegångarna, där man ställer sig skeptisk till att skapa en allomfattande teori för att 

förklara världen, är språket det centrala med stort fokus på diskurs och dekonstruktion. Allt 

som finns enligt poststrukturalismen är subjektiva uppfattningar; den ontologiska inställning-

en är att ”sanningen kan bara vara tillfällig och spegla en viss grupps syn på världen vid en 

viss historisk tidpunkt” (Gemzöe, 2006, s. 132). Freedman (2003, s. 129) menar att poststruk-

turalistiska feminister inte bara ser till skillnader kvinnor och män emellan, de ämnar även 

belysa olikheter för det kvinnliga subjektet – skillnader ””inom kvinnan””.  Freedman menar 

att det enligt poststrukturalistiska feminister inte finns någon fast kvinnlig identitet, inte heller 

söker de en gång för alla bestämma betydelser: ””För poststrukturalismen är kvinnlighet och 

manlighet ständigt i omvandling och subjektiviteten, som de flesta diskurser söker fixera, är 

ständigt föremål för uppsplittring”” (Freedman, 2003, s. 132). Freedman, liksom Gemzöe, 
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betonar vikten av språket och diskurser inom socialkonstruktivismen. Det är genom diskurser 

som sociala strukturer, beteenden och makt kan förklaras (Freedman, 2003, s. 132, Gemzöe, 

2006, s. 132). Enligt Eduards (2002, s. 140-141) ligger utmaningen för postmoderna feminis-

ter i ”tanken om det upplösta subjektet”. Eduards tar upp Judith Butler i sammanhanget, och 

menar att Butler är skeptisk till de hegemoniska uppfattningarna om kvinnor som en kategori. 

Vidare menar Eduards i sitt resonemang beträffande Butlers idéer att postmoderna feminister 

är främmande för tanken om att individers handlande har en inneboende fri vilja, vilket leder 

till ”ett ifrågasättande av kvinnors erfarenheter och medvetenhet som grund för kollektivt 

handlande” (Eduards, 2002, s. 141). Butler ställer sig kritisk till den feministiska teorins isär-

hållande mellan kön och genus och menar att olikheter mellan könen bevaras vid föreställ-

ningar om att handlingar grundar sig i ”befintliga erfarenheter och identiteter” och pläderar 

för att ”genus ’vara’ är ett resultat[...], en politisk konstruktion” (Eduards, 2002, s. 141). But-

ler tänker sig att möjligheten att ”kritisera och överskrida de könskodade normer och prakti-

ker som gör oss till kvinnor och män” ökar vid en dekonstruktion av kategorin kvinnor (Edu-

ards, 2002, s. 141). Giddens (2007, s. 385) menar att postmoderna feminister framhåller de-

konstruktion av det ”manliga språket och det manliga perspektivet på verkligheten”, och vill 

ersätta detta genom ett skapande av språket som bättre återspeglar kvinnors erfarenheter, för 

att frångå att kvinnor och män betraktas som motsatspar där kvinnan ses som avvikande och 

mannen som det normala. 

   

 

  4.1.4 Ett intersektionalitetsperspektiv  

de los Reyes & Mulinari (2005) gör en kritisk läsning av makt och ojämlikhet där dessa ses 

som intersektionella relationer. Inom intersektionalitetsperspektivet ryms idéer om att könsre-

lationer i viss mån står i för hög status gentemot andra sociala förhållanden, något som präglat 

Sveriges hegemoniska feminism. Intersektionalitet kan även förstås som ett sätt att närma sig 

förståelser om maktförhållanden och att kön inte satts i för hög status till övriga sociala för-

hållanden men att ”För att kunna begripa kön så måste även samspelet med andra maktaxlar 

föras in i analysen” (Johansson, 2010). Därför pläderar de los Reyes & Mulinari för ett inter-

sektionalitetsperspektiv där könsrelationerna sätts i perspektiv till andra sociala relationer 

såsom exempelvis etnicitet och klasstillhörighet (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 7). Såhär 

beskriver de los Reyes & Mulinari sin syn på intersektionalitet: 
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Ett intersektionellt maktperspektiv ser vi inte enbart som synliggörande av den simultana verkan 

av  skilda och interagerande strukturer av förtryck, vare sig det handlar om kön, klass eller etnici-

tet. Makt och ojämlikhet konstrueras även genom den vetenskapliga internaliseringen av en atomi-

serad världsbild som essentialiserar vår uppfattning av sociala processer och mänskligt handlande. 

Vi vill därför även utforska den ojämlikhet som konstrueras i intersektionen mellan olika sam-

hällsnivåer och de specifika former av konsensus och underordning som uppstår i skärningspunk-

ten för maktstrukturer, institutionella praktiker och individuella handlingar (de los Reyes & Muli-

nari, 2005, s. 8-9). 

 

Innebörden av intersektionalitet förklaras i en artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift (2005) 

enligt följande citat: 

 

Enligt Svenska Akademiens ordbok betyder intersektion att en linje korsar eller avskär en annan. 

Intersektionen är den punkt där linjerna korsas. På amerikansk engelska används "intersection" 

också i betydelsen gatukorsning, vägkorsning. Som så många andra termer är även denna inspire-

rad av det engelska akademiska språket. (Borgström, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2, 2005.) 

 

I artikeln refereras bl.a. till de los Reyes & Mulinaris (2005). Enligt de los Reyes & Mulinari 

är poängen med intersektionella analyser att se till olika analysnivåer som kan påvisa t.ex. 

samhällets patriarkala strukturers samband med ”rasistiska praktiker på institutionell nivå” (de 

los Reyes & Mulinari, 2005, s. 9). Det intersektionella perspektivet ”ställer frågor om hur 

makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om vithet, manlighet, könstillhörighet, hetero-

sexualitet, klasstillhörighet m.m. genom ett ständigt (åter)skapande av nya markörer som gör 

skillnaden mellan ”vi” och ”dem” till sociala koder” (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 9-10). 

Utgångspunkten är att olika sociala relationer alltid flyter ihop med och påverkar varandra i 

maktanalyser, därför kan man inte separera dem. Kön och ”ras” eller etnicitet står alltså alltid 

i relation till varandra; ”Könskonstruktionen är således alltid rasifierad på samma sätt som 

rasifiering är bekönad” (de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 10). Feminismen och antirasismen 

beskrivs som centrala delar i utvecklingen av intersektionalitetsidéerna, med sitt synliggöran-

de av maktförhållanden. Intersektionalitetstänkandet, där könsaspekten sätts i ständig relation 

till andra sociala förhållanden, kan därför sägas utmana den traditionella feminismen trots att 

intersektionalitetsperspektivet grundar sig i feministiska idéer. de los Reyes & Mulinari 

(2005, s. 15-16) menar att den hegemoniska feminismen bör sättas i kritisk granskning gäl-

lande sina ”normativa föreställningar” om t.ex. vithet och heterosexualitet, för att utveckla det 

feministiska perspektivet. Dock bör påpekas att heterosexualitet, till skillnad från klass och 

etnicitet, inte problematiseras av de los Reyes & Mulinari, samtidigt pläderar de för intersek-
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tionalitetsperspektivets effektivitet; existensen av normativa föreställningar om sociala rela-

tioner och olikheter måste förklaras, samtidigt som dess relation till varandra måste förklaras 

(de los Reyes & Mulinari, 2005, s. 16). 

 

 

 4.2 Gender mainstreaming – ett kritiskt inslag i den feministiska debatten 

Som nämnts inledningsvis ligger gender mainstreaming till grund för jämställdhetspolitikens 

utformning, både inom EU, många internationella rättsområden och även Sverige. I bifogad 

artikel (bilaga 1) beskrivs utvecklingen av begreppet mainstreaming som florerat både inom 

och utom den feministiska plattformen. Här framträder en bild av att både intersektionalitet 

och mainstreaming i allt högre grad kommit att förknippas med ”gender” men även andra 

områden som etnicitet och ”ras” sedan 1990-talets mitt. Därefter har mainstreaming applice-

rats som strategi både inom feministiska led och inom jämställdhetspolitiska områden. Strate-

gin har blivit föremål för stark kritik, vilket t.ex. citeras enligt följande i artikeln; ”Även om 

man ofta pratar om gender [mainstreaming] med högtidlig retorik, följs det sällan av tillräck-

lig finansiering och engagemang på hög nivå eller förståelse för de implikationer som förny-

elseprocessen innebär” (Gerd Johnson Latham, kansliråd på svenska UD, citerad av Yuval-

Davis, 2005). I artikeln beskrivs också att feministernas kamp för en etablering av begreppet 

mainstreaming bottnar i viljan att göra könsbegreppet och begrepp kopplade till andra sociala 

skillnader centrala inom institutionella strukturer och processer. Dock menar många feminis-

ter, enligt artikeln, att strategin är att betrakta som ett misslyckande eftersom syftet med att 

införliva begreppet, att omkonstituera och omkonstruera insitutionella strukturer och proces-

ser, inte har uppnåtts. Istället menas att begreppet mainstreaming snarare fått motsatt effekt 

(Yuval-Davis, 2005). Kritiken från feministiskt håll antyder att strategin är ”oklar, undvikan-

de och otydlig gällande mål” och att gender mainstreaming endast är ett resultat av den ”Euro-

centrerade” moderniseringen (Woodford-Berger, 2004, s. 65). 

 

 

 4.3  Hur teori och metod används i analysen 

Till grund för analysen ligger som nämnts Bacchis diskursanalytiska metod (se avsnitt 2.1). 

För att analysera hur könsdiskriminering uppfattas i materialet används olika feministiska 

teoretiska perspektiv som idealtyper. Detta för att, om möjligt, göra tolkningar av det empiris-

ka materialet vilket sker löpande genom analysen. Citat plockas ut ur materialet för att kon-
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trollera spår av och kommentera utifrån idealtyperna enhetlig feminism, radikalfeminism, 

liberalfeminism, poststrukturalistisk feminism och ett intersektionalitetsperspektiv. (Beträf-

fande den feministiska debatten angående gender mainstreaming behandlas denna separat, och 

ingår alltså inte som en idealtyp, då den dels utgör en jämställdhetspolitisk strategi – inte teo-

ri, samtidigt som den inte innehåller konkreta idéer om könets natur eller någon idé om orsa-

ken till kvinnors underpositionering. Detta diskuteras istället i koppling till analysens resultat 

i avsnitt 6, slutsatser och avslutande diskussion.) Idealtyperna kan kortfattat beskrivas enligt 

följande: 

 

Idealtyp enhetlig feminism: Att synliggöra kvinnors positionella underordning i samhället och 

förändra och förhindra att kvinnor diskrimineras på grund av sitt kön. 

 

Idealtyp radikalfeminism: Könsskillnader som ett led i patriarkatet. Förändra samhälleliga 

(makt)strukturer för att nå jämställdhet mellan könen. Kön är socialt och historiskt skapat, ett 

konstruktivistiskt perspektiv. Kön ses som den mest fundamentala formen av förtryck.  

  

Idealtyp liberalfeminism: Ett androgynt människoideal. Könsskillnaderna erkänns på ett fy-

siologiskt plan men i övrigt ligger utgångspunkten i förnuftstron som gör båda könen likställ-

da och könlösa. Formell och institutionell reglering som vapen mot könsdiskriminering. 

 

Idealtyp poststrukturalism: Könsskillnader som diskursivt skapade. Dekonstruktion av det 

”manliga” språket krävs för att skapa en mer rättvis bild av kvinnors erfarenheter. 

 

Idealtyp intersektionalitet: Kön står alltid i relation till andra sociala förhållanden, som t.ex. 

”ras” och klass. Kön kan aldrig separeras från andra sociala förhållanden. Därför måste makt-

analyser utgå ifrån ett förklarande av hur dessa kopplas samman. 
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5. Analys av könsdiskriminering i riksdagsdebatten om en samman-

hållen diskrimineringslagstiftning 

 

Detta avsnitt innehåller uppsatsens empiriska del. Undersökningen går, i enlighet med uppsat-

sens syfte, ut på att analysera hur könsdiskriminering framställs, hur detta kan tolkas ur femi-

nistiska perspektiv, vilka argument kring den sammanhållna lagstiftningen som framställs och 

vilka andra lösningar som argumenteras för, samt att undersöka hur framställningar av köns-

diskriminering kan kopplas till inställningen beträffande förslaget om en sammanhållen 

diskrimineringslagstiftning. Analysen tar sin början i en lokalisering av var problemet köns-

diskriminering finns i materialet. 

 

  

 5.1  Två diskurser lokaliseras  

För att kunna ringa in var problemet könsdiskriminering finns i materialet var utgångspunkten 

att leta efter framställda argument gällande lösningar på problemet. Två stycken åtskilda dis-

kurser framträder i materialet; diskurs 1 som ser lagförslaget om en sammanhållen diskrimi-

neringslagstiftning och –tillsyn som bra och diskurs 2 där detta snarare ses som problematiskt. 

Av vikt är att poängtera att det i materialet framkommer att huvudproblemet snarast är att 

förknippa med den formella regleringen av könsdiskriminering. Detta må vara naturligt, då 

materialet för det första innehåller diskrimineringskommitténs slutbetänkande angående för-

slaget om att sammanföra diskrimineringsgrunderna i en gemensam lag med gemensam till-

syn. Vidare berör samtliga motioner debatten kring ett eventuellt införande av en gemensam 

lagstiftning på området. Av detta kan sägas att könsdiskriminering florerar i debatten jämte 

övriga diskrimineringsgrunder. Då syftet är att analysera hur just könsdiskriminering fram-

ställs, faller könsdiskriminering som ”huvudsaklig biproblematik”. För att förtydliga; inom de 

två diskurser som analyseras existerar problemet könsdiskriminering kopplat till hur detta bäst 

bör regleras (formell reglering av könsdiskriminering är huvudproblemet). För att i analysen 

nå en förståelse av inställningen till en formell reglering bör detta enligt Bacchis metod före-

gås av hur könsdiskriminering som problem framställs (alltså; framställningar av könsdiskri-

minering ligger till grund för inställningen till lagförslaget). Analysen grundar sig därför i 

dessa två diskurser – hur framställs problemet könsdiskriminering (skiljer sig dessa åt) och 

hur går argumentationen kring lagförslaget inom diskurserna?  
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 5.2 Hur framställs problemet könsdiskriminering? 
 

Inom diskurserna framträder två så kallade konkurrerande konstruktioner av problemet köns-

diskriminering, nedan analyseras dessa.  

 

 

   5.2.1 Diskurs 1  

I denna diskurs betraktas den sammanhållna diskrimineringslagstiftningen som en bra lösning 

gällande regleringen av formell könsdiskriminering. Här kan utläsas att alla diskriminerings-

områden, från t.ex. kön till ålder, bör behandlas likvärdigt. Detta är ett återkommande inslag i 

diskursen. Könsdiskriminering är inte huvudproblemet inom denna diskurs där fokus ligger 

vid samtliga diskrimineringsgrunder. Diskrimineringskommittén uttrycker t.ex. att ”en viktig 

och grundläggande utgångspunkt för vårt arbete är att skyddet mot diskriminering skall vara 

så lika som möjligt för olika diskrimineringsgrunder” (SOU 2006:22, s. 226). 

 Även i motion 2005/06: A258 uttrycks argumentet om likabehandling oberoende av 

diskrimineringsgrund: 

 

Vi är övertygade om att en individ som kränks och diskrimineras är lika kränkt oavsett om det 

skett på grund av individens kön, sexuella läggning, etnicitet eller funktionshinder. Diskriminering 

sker ofta i ett samspel mellan olika grunder, där det ofta är sammanhanget som avgör vilken av 

diskrimineringsgrunderna som är mest framträdande. Det är därför otidsenligt, ineffektivt och för-

villande att dessa diskrimineringsgrunder skall ha varsin myndighet och hanteras enligt ett flertal 

olika lagar (Motion 2005/06: A258). 

 

Då diskursens främsta kännetecken är att likställa diskrimineringsgrunderna lämnas inte sär-

skilt mycket plats för könsdiskriminering som begrepp. Ur t.ex. radikalfeministisk läsning, 

där könsförtrycket ses som det mest fundamentala, är således resonemanget ovan inte alls 

färgat av denna feministiska riktning. Ovanstående citat kan, ur både ett radikalfeministiskt 

och ett enhetligt feministiskt perspektiv, tolkas som att problematiken beträffande könsdis-

kriminering förstärks då övriga diskrimineringsgrunder ses som lika grundläggande. Således 

förminskas chanserna för en förändring av rådande kvinnoförtryck vid en likställning av 

diskrimineringsgrunderna. Samtidigt framträder i ovanstående citat uppfattningen att diskri-

minering ofta sker i samspel mellan olika grunder, något som skulle kunna tolkas som inter-
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sektionellt där man inte kan separera t.ex. könsaspekten från andra sociala relationer som t.ex. 

etnicitet; dessa påverkas alltid av varandra och bör tas i lika stor beaktning.  

 Diskrimineringskommittén ställer sig positiv till förslaget om en sammanhållen lagstiftning 

då det ”underlättar skapandet av ett likartat skydd mot diskriminering oavsett diskrimine-

ringsgrund och samhällsområde” (SOU 2006:22, s. 220). Beträffande diskrimineringsgrun-

derna utgår man i slutbetänkandet genomgående från exempel från andra länder och EG-

direktiv; ”Detta är också i huvudsak de diskrimineringsgrunder som omfattas av de EG-

direktiv som till stor del ligger till grund för de svenska bestämmelserna” (SOU 2006:22, s. 

222). Beträffande förhållningssättet till EG-rätten i fråga om att likställa diskrimineringsgrun-

derna framträder en skillnad, EG-rätten uttrycker inte idén om att likställa diskriminerings-

grunderna:  

 

EG-direktiven anger [...] olika skyddsnivåer för olika diskrimineringsgrunder. Således kräver EG-

bestämmelserna ett mer omfattande skydd för ras och etniskt ursprung än för t.ex. kön, funktions-

hinder och sexuell läggning. EG-regleringen är dock en minimireglering. Inget hindrar därför en 

medlemsstat från att gå längre än vad direktiven kräver. Det finns skäl att göra det. Som framgått 

är en av kommitténs utgångspunkter att skyddet skall vara så lika som möjligt för de olika diskri-

mineringsgrunderna (SOU 2006:22, s. 404).  

 

I diskursen länkas alltså resonemanget angående problemet könsdiskriminering t.ex. med hur 

det ses inom EG-rätten och inom andra länder. Inte heller inom EG-rätten ses könsdiskrimine-

ring som mer grundläggande än övriga diskrimineringsgrunder, däremot placeras ras och et-

niskt ursprung inom en separat kategori för ett starkare skydd i EG-rättslig kontext. Antagan-

det bakom framställningen av könsdiskriminering i denna diskurs är alltså, med förmodad 

utgångspunkt i EG-rättslig kontext, att kön som diskrimineringsgrund inte är mer grundläg-

gande än någon annan diskrimineringsgrund, något som närmast kan härledas till idealtypen 

ur ett intersektionalitetsperspektiv.  

 I diskursen framträder en koppling mellan könsdiskriminering och en eventuell utvidgning 

av kön som diskrimineringsgrund. Transsexualism, eller könsöverskridande identitet är tecken 

som binds till könsdiskriminering i diskursen:   

 
Någon definition av begreppet kön finns inte, vare sig i folkrätten, EG-rätten eller i svensk rätt 

utan utgångspunkten är att kön i könsdiskriminering avser det biologiska könet, dvs. man/kvinna. 

Transsexualism anses [...] vara en fråga om könstillhörighet och inbegrips därmed i könsdiskrimi-

neringsbegreppet. Här inställer sig frågan om diskrimineringsskyddet för alla transpersoner bör 

åstadkommas genom en ytterligare utvidgning av begreppet kön. Av visst intresse är därför hur 
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begreppet kön hittills används framför allt i lagstiftningen på diskrimineringsområdet (SOU 

2006:22, s. 279). 

 

Trots att man menar att kön inte definieras inom något av ovan nämnda rättsområden, fram-

kommer i citatet att kön betraktats ur en biologisk aspekt, alltså kön = man eller kvinna. Häri 

framträder således ett antagande om en definition av könsbegreppet. I diskursen framställs 

alltså könsdiskriminering i koppling till vad som avses med begreppet kön, som man histo-

riskt sett inom svensk rätt definierat som det biologiska könet: ”I förarbetena till [...] lagar om 

jämställdhet har inte diskuterats vad som menas med kön/könstillhörighet. Man torde dock 

inte ha utgått från annat än att kön/könstillhörighet avser biologisk kvinna/man. (SOU 

2006:22, s. 280). Samtidigt som det hävdas att någon konkret könsdefinition inte har gjorts, 

görs antagandet att kön är biologiskt. Detta kan närmast sammankopplas med det androgyna 

människoidealet som präglar liberalfeminismen, där de fysiologiska olikheterna erkänns. 

Varken radikalfeminismen eller poststrukturalismen erkänner den biologiska skillnaden i 

samma utsträckning. Vad gäller en utvidgning av könsbegreppet bör framförallt poststruktura-

lististiska feminister, med sitt fokus på språk och dekonstruktion, ställa sig positiva till. Sam-

tidigt söker inte poststrukturalistiska feminister fixera betydelser en gång för alla, vilket skulle 

kunna tala emot att fastställa betydelsen av kön. Men om detta görs utanför det hegemoniska 

manliga perspektivet kanske definitionen skulle verka på ett mer ”poststrukturalistiskt funge-

rande plan” där betydelsen skulle spegla en mer poststrukturalistiskt användbar innebörd. 

 Sammanfattningsvis kan följande konstateras utifrån denna framställning av könsdiskrimi-

nering (detta är delvis svar på uppsatsens första frågeställning): 

 

Figur 1: Hur könsdiskriminering framställs i diskurs 1 

 

Problem: 

 

Formell reglering av (köns)diskriminering. 

 

 

Framställda uppfattningar om könsdiskrimi-

nering: 

 

 

Kön som likställd diskrimineringsgrund. Kön 

betraktas inte som mer eller mindre grundläggan-

de än övriga diskrimineringsgrunder. 

 

 

Spår av feministiska idealtyper: 

 

 

Intersektionalitetsperspektiv, liberalfeminism, 

poststrukturalistisk feminism. (Samtliga beteck-

nas som svaga kopplingar, då de förekommer en 

gång vardera.) 
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   5.1.2 Diskurs 2 

I denna diskurs, där en sammanhållen lagstiftning ses som problematisk ur könsdiskrimine-

ringsperspektiv, framträder tydliga kopplingar till kvinnoförtryck. Förre JämO Claes Borg-

ström menar att ”Begreppet könsdiskriminering bör egentligen, från samhällelig synpunkt, 

utskrivas diskriminering av kvinnor” (SOU 2006:22, s. 590). Här kan en tydlig koppling till 

idealtypen enhetlig feminism skönjas, där grundtanken är att synliggöra och motverka den 

diskriminering som kvinnor utsätts för på grund av sitt kön. Samtidigt kan en tolkning av 

ovanstående citat vara att personer som diskrimineras, t.ex. trans- eller intersexuella, inte 

skulle ingå under epitetet könsdiskrimininering. Vidare menar Borgström att kön, könsidenti-

tet och sexuell läggning är nära förknippade med varandra, men att det är ”det heteronormati-

va trycket” som är grunden för diskriminering: 

 

Blir en homosexuell man diskriminerad på grund av att han som man borde rikta sitt sexuella in-

tresse mot kvinnor eller på grund av att hans sexuella läggning inte överensstämmer med den 

läggning majoriteten män har? Det kan förefalla ologiskt att föra in ordet eller i föregående me-

ning. Är det inte just brottet mot den heterosexuella normen som leder till att homosexuella männi-

skor diskrimineras? Formas med andra ord (en del av) föreställningen om vad män och kvinnor är 

av det heteronormativa trycket, som har sitt ursprung i majoritetens imperativ, eller är det andra 

komponenter som, helt eller delvis, avgör vår uppfattning om kvinnor och män och hur de skall 

uppträda i livets olika sammanhang? Den i utredningsförslaget tillkommande diskriminerings-

grunden könsidentitet aktualiserar samma problemställningar. (SOU 2006:22, s. 592.) 

 

Borgström menar att frågor som rör grunden till varför personer med icke-normativa sexuella 

identiteter diskrimineras kräver en ”fördjupad diskussion”, men hävdar att:   

 

[...] i detta sammanhang är de av intresse främst om analysen på ett avgörande sätt påverkar hur 

lagstiftning och tillsyn bör anordnas. En gemensam nämnare förefaller under alla förhållanden 

vara att de människor och grupper av människor som utsätts för diskriminering i ett demokratiskt 

samhälle i någon mening utgör en minoritet, med undantag för gruppen kvinnor. Att kvinnor som 

tillhör en eller flera minoritetsgrupper utsätts för s.k. multipel diskriminering, på vilken det finns 

anledning att lägga ett intersektionellt synsätt, förändrar inte detta förhållande. Mot bakgrund av 

ovanstående resonemang ligger det nära till hands att den i kommittéförslaget tillkommande 

diskrimineringsgrunden könsidentitet inte införlivas i en lagstiftning som syftar till att motverka 

och beivra könsdiskriminering och främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Jämställdhetslag-

stiftningen bör alltjämt ha sin inriktning på att bryta könsmaktordningen och förbättra främst kvin-

nornas villkor i samhället. (SOU 2006:22, s.593.) 

 



28 
 

Ur Borgströms framställning av könsdiskriminering kan det bakomliggande antagandet tolkas 

som att reglering av könsdiskriminering är att förknippa med jämställdhet mellan könen; 

kvinnor och män och att detta inte skall beblandas med könsidentitet inom ramen för formell 

reglering av jämställdhet mellan könen. I ovanstående citat framträder en radikalfeministisk 

bild där vikten framförallt faller på att bryta könsmaktordningen. Även spår av en liberalfe-

ministisk bild framträder genom att fokus läggs på formell reglering beträffande jämställdhet 

mellan könen; kvinnor och män. Att de biologiska könen erkänns kan även det härledas till 

liberalfeminismen. Borgström nämner även multipel diskriminering i koppling till ett inter-

sektionellt perspektiv men menar att då kvinnor undantagsmässigt i diskrimineringssamman-

hang inte ses som en minoritetsgrupp, är det av vikt att den formella regleringen bör finnas till 

främst för att göra skipa rättvisa åt de underpositionerade kvinnorna. 

 Kvinnans underpositionering är ett centralt tema i diskursen, uttryckt främst från Borg-

ströms sida: 

 

Ur ett människorättsperspektiv är all diskriminering av människor av skäl som har samband med 

kön lika klandervärt och oacceptabelt men det går inte att komma ifrån att den överväldigande ma-

joriteten individer som utsätts för en kränkning av sin individuella värdighet på grund av sitt kön 

är kvinnor (SOU 2006:22, s.591). 

 

Antagandet bakom denna framställning av könsdiskriminering bör vara att det är av vikt att 

framhålla den specifika kvinnodiskrimineringen och att diskriminering i sig är att förknippa i 

hög grad med det ojämlika förhållandet som råder mellan kvinnor och män. I övrigt framstår 

könsdiskriminering inte som något som berör andra än just kvinnor. Att kvinnors position 

belyses i ovanstående citat kan tolkas som positivt ur både radikalfeministiskt (som dock inte 

ämnar nyttja just formell reglering men håller fast vid vikten av att framhålla kön som den 

mest grundläggande diskrimineringsformen) och liberalfeministiskt perspektiv där lagstift-

ning ses som ett bra sätt att reglera förhållandena mellan könen och förändra kvinnor under-

positionering.  

 Vad gäller förslaget om ändringar i lagstiftningen, från att tydligare framställa kvinnors 

utsatthet i den gamla jämställdhetslagen till att frångå detta i förslaget om ny diskriminerings-

lag, uttrycks skepsis från Claes Borgström: 

 

Att inriktningen på kvinnornas villkor släppts och att begreppet jämställdhet mellan kvinnor och 

män försvunnit är en klar försämring och har sin förklaring bland annat i behovet av samordning 

med övriga i bestämmelsen angivna diskrimineringsgrunder. Även om det inte med säkerhet kan 
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sägas att kvinnor som grupp är särskilt utsatt inom samtliga i lagen uppräknade diskriminerings-

områden [...] så är det tveklöst så att diskrimineringsförbud och aktiva åtgärder på i stort sett alla 

samhällsområden syftar till att förbättra främst kvinnornas villkor (SOU 2006:22, s. 591-592). 

 

Även i den socialdemokratiska motionen 2008/09: A284 påtalas att kvinnor som grupp utsätts 

för diskriminering och att denna är mer grundläggande än andra områden:  

Den diskriminering som sker på grund av kön skär rakt igenom alla de övriga diskriminerings-

grunderna. Oavsett vilken etnicitet, religion och trosuppfattning, sexuell läggning och funktions-

hinder som människor har, eller för den delen könsöverskridande uttryck eller identitet så tillhör vi 

alla något av de båda könen. Därför menar jag att jämställdheten intar en särställning i vårt sam-

hälle (Motion 2008/09: A284). 

De bakomliggande antagandena i denna framställning antas vara att kön har en mer grundläg-

gande plats som diskrimineringsgrund än andra. Detta kan tolkas som radikalfeministiskt, 

kopplat till idén om patriarkatet. Samtidigt hävdas i ovanstående citat att alla människor skul-

le tillhöra ”något av de båda könen”. Här framtonas en liberalfeministisk könsuppfattning där 

de biologiska skillnaderna erkänns, det androgyna människoidealet som innebär lika värde för 

både män och kvinnor urskiljs.  

 Inom diskursen riktas kritik mot att sammanfoga könsdiskriminering med övriga diskrimi-

neringsgrunder från socialdemokratiskt håll, risken är ”att diskriminering som har samband 

med kön riskerar att urholkas [...] att diskriminering på grund av kön ses som en diskrimine-

ring bland andra.” (Motion 2008/09: A284). Även folkpartisten Birgitta Ohlsson menar att 

könsdiskriminering har en särställning: ”Jag vågar påstå att den könsdiskriminering som 

kvinnor, oavsett ålder, klass- eller etnisk tillhörighet, funktionshinder och trosuppfattning, 

fortfarande möter är en av de mest utbredda formerna av diskriminering.” (Skriftlig fråga 

2007/08:1138). Här återfinns det bakomliggande antagandet att könsdiskriminering har en 

särskild ställning jämfört med övriga diskrimineringsgrunder, i linje med den enhetliga femi-

nistiska teorin och den radikalfeministiska inriktningen. Några spår av intersektionalitetsidé-

erna, där kön å sin sida måste sättas i relation till övriga sociala förhållanden, är svåra att fin-

na inom denna diskurs. 

 Även vänsterpartiet uttrycker en rädsla för att missa poängen med lagstiftningen gällande 

kön i förslaget om en sammanhållen lagstiftning:  
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Tyngdpunkten i regeringens resonemang och förslag läggs på individuella kränkningar och rättig-

heter snarare än på strukturella förhållanden och på diskriminering som ett uttryck för maktord-

ningar i samhället. Fokus läggs på att värna de olika diskrimineringsgrundernas likvärdighet och 

den inbördes balansen dem emellan, snarare än att ta hänsyn till de olika mekanismer som ligger 

till grund för diskriminering och vilka olika metoder och åtgärder som kan behövas för att komma 

till rätta med problemen (Motion 2007/08: A8).  

 

Vad som kan tolkas utgöra antagandet bakom detta citat är den radikalfeministiska idén om 

patriarkatet, den osynliga maktordning som genomsyrar alla delar av samhället. Enligt ovan-

stående betraktas könsdiskriminering enligt vänsterpartiet som en specifik diskriminerings-

grund medan man räds de medföljande konsekvenserna om diskrimineringsgrunderna likställs 

på felaktiga grunder, det är enligt ovanstående framförallt av vikt att fokusera på strukturer 

och maktförhållanden som utgångspunkt i arbetet mot könsdiskriminering.  

 Utifrån framställningen av könsdiskriminering i diskurs 2 finns en sammanfattande be-

skrivning i figuren nedan, som tillsammans med figur 1 och ovanstående delar av analysen, 

ger svar på uppsatsens första frågeställning. För vidare resonemang kring kopplingen till teo-

rier samt slutsatser, se avsnitt 6. 

 

Figur 2: Hur könsdiskriminering framställs i diskurs 2 

 

Problem: 

 

Formell reglering av könsdiskriminering. 

 

 

Framställda uppfattningar om könsdiskrimi-

nering: 

 

 

Kön som särskild diskrimineringsgrund. Kön 

betraktas som mer grundläggande än övriga 

diskrimineringsgrunder. 

 

 

Kopplingar till feministiska idealtyper: 

 

 

Enhetlig feminism, radikalfeminism, liberalfemi-

nism. (Samtliga förekommer vid ett flertal tillfäl-

len i analysen.) 
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 5.3  Argument kring en sammanhållen diskrimineringslagstiftning  

 
Som ovan förstås finns två konkurrerande konstruktioner av könsdiskriminering inom diskur-

serna; diskurs 1 där kön ses som en diskrimineringsgrund likställd övriga, och diskurs 2 där 

kön betraktas som en mer specifik diskrimineringsgrund än övriga. Inom diskurserna ryms 

olika tankar om förslaget om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Diskurs 1 menar 

att det är en bra lösning, diskurs 2 ställer sig mer tveksam till lagförslaget. Här följer en redo-

görelse av de argument som framträder inom respektive diskurs. 

 

 

 
   5.3.1  Lagförslaget som bra lösning  

 

Nästan genomgående i SOU 2006:22 pläderas för en sammanhållen diskrimineringslagstift-

ning och –tillsyn. SOU 2006:22 är visserligen det slutbetänkande som diskrimineringskom-

mittén lämnat angående förslag om en ny, sammanhållen diskrimineringslagstiftning, men för 

den sakens skull är det inte självklart att man i slutbetänkandet skulle ställa sig positiv till 

förslaget. Man menar att en sammanslagning skulle leda till en ”effektivare och mer heltäck-

ande” lagstiftning eftersom flera lagar mot diskriminering betraktas ”som ett lapptäcke” och 

är svår att få grepp om. Argumenten i denna diskurs kretsar mycket kring att effektivisera och 

göra lagstiftningen tydligare. Som fördelar med en sammanhållen lagstiftning nämns t.ex. att 

tillsynen ”underlättas”, att det är ””lagtekniskt ekonomiskt”” samtidigt som det ”underlättar 

skapandet av ett likartat skydd mot diskriminering oavsett diskrimineringsgrund och sam-

hällsområde” och även att en sammanhållen lagstiftning ”är naturligt eftersom reglerna är så 

lika”, vidare hävdas också att fördelarna ”väger tyngre” än möjliga nackdelar med en sam-

manslagen lagstiftning (SOU 2006:22, s. 220-221). Framförallt effektivitet och likställda 

diskrimineringsgrunder är framträdande argument i diskursen som ställer sig positiv till en 

sammanhållen lagstiftning. Här framträder återigen effektivitetsargumentet: 

   

Miljöpartiet ställer sig bakom sammanslagningen av diskrimineringslagarna. Vi tror att den nya 

lagen blir enklare att tillämpa för såväl dem som upplever sig diskriminerade som för arbetsgivare 

och andra samhällsaktörer. Det blir tydligare att den praxis som utvecklas i stor utsträckning är till-

lämpbar på alla diskrimineringsgrunder (Motion 2007/08: A9). 
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Ett argument som existerar inom diskursen är att förslaget om den sammanhållna lagstiftning-

en är en bra lösning vid fall där någon utsätts för ”korsbefruktning både mellan diskrimine-

ringsgrunder och samhällsområden” (SOU 2006:22, s. 220-221). Detta uttrycks även av Ny-

amko Sabuni: 

En gemensam lag och sammanslagningen av ombudsmännen underlättar också för kvinnor som 

utsätts för den diskriminering som kan hänföras till mer än en diskrimineringsgrund, så kallad 

multipel diskriminering. Den som anser sig ha blivit utsatt för sådan diskriminering ska inte behö-

va fundera över vilken ombudsman han eller hon ska vända sig till (Svar på skriftlig fråga 

2007/08:1138). 

Vidare hävdas att könsdiskrimineringsskyddet ökar genom förslaget och åter framträder ar-

gumentet om ett effektivare och mer omfattande diskrimineringsskydd: 

[...] som regeringen föreslår i propositionen Ett starkare skydd mot diskriminering (prop. 

2007/08:95) ökar skyddet mot diskriminering på grund av kön väsentligt. Tillämpningsområdet för 

diskrimineringsgrunden kön föreslås att utökas till samhällsområden där det saknas ett skydd i dag. 

[...] Regeringen skapar också förutsättningar för högre ersättningsnivåer vid diskriminering. För-

slagen innebär också ett mer heltäckande skydd mot diskriminering (Svar på skriftlig fråga 

2007/08:1138). 

Sammanfattningsvis är det argumenten i figuren nedan som förekommer inom diskursen, vil-

ket delvis ger svar på uppsatsens andra frågeställning: 

Figur 3: Argument och inställning till lagförslag, diskurs 1 

 

Inställning till 

lagförslaget: 

 

 

Förslaget om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och -tillsyn som bra 

lösning. 

 

Framställda 

argument om 

lagförslaget: 

 

 

En effektivare och mer heltäckande lagstiftning. Underlättad tillsyn. 

Lagtekniskt ekonomiskt. Underlättar skapandet av ett likartat skydd oavsett diskri-

mineringsgrund. Naturligt då reglerna är så lika. Fördelarna väger tyngre än möjliga 

nackdelar. Enklare att tillämpa. Positivt vid multipel diskriminering. 

Könsdiskrimineringsskyddet ökar. 
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   5.3.2  Lagförslaget som problematisk lösning 

 

Argument som återfinns inom denna diskurs är främst de risker för lagstiftningen inom jäm-

ställdhetsområdet som följer genom lagförslaget. Vänsterpartiet påtalar riskerna enligt följan-

de:  

I regeringens proposition saknas flera av de förstärkningar av skyddet mot diskriminering som 

Diskrimineringskommittén föreslog [...] anmärkningsvärt är att regeringen i propositionen föreslår 

en kraftig försämring av lagstiftningen på jämställdhetsområdet när det gäller det viktiga förebyg-

gande arbetet, genom att sänka kraven på aktiva åtgärder i form av jämställdhetsplaner och löne-

kartläggning (Motion 2007/08: A8). 

Samtidigt som man ställer sig kritiska till försämringar på lagstiftningsområden jämställdhet 

menar vänsterpartiet att ”Förslaget om ny diskrimineringslagstiftning innebär att diskrimine-

ringsfrågorna nu ges en mycket stark legalistisk prägel” (Motion 2007/08: A8). Samtidigt som 

en oro uttrycks, framträder också inslag av att förslaget om en sammanhållen lagstiftning kan 

vara en lösning, detta kan dock inte sägas vara direkt förknippat med just kön som diskrimine-

ringsgrund. Vänsterpartiet förespråkar följande lösning; 

 

I jämställdhetslagens 1 § andra stycket anges att lagen siktar till att förbättra främst kvinnors vill-

kor i arbetslivet. Detta har tagits bort i den nya lagen. Vänsterpartiet menar att detta är mycket 

olyckligt eftersom det osynliggör det samhällsproblem lagen är till för att bekämpa, nämligen att 

kvinnor är underordnade och diskriminerade. Vi anser därför att motsvarande paragraf bör skrivas 

in i den nya lagstiftningen (Motion 2007/08: A8). 

 

Samtidigt menar man att det är viktigt med ett ”välfungerande lagstöd” för att bekämpa 

diskriminering, och man välkomnar ”att ansträngningar görs för att sammanfoga lagstiftning 

som bör höra ihop för att få mest kraftfull verkan” (Motion 2007/08: A8). Men man uttrycker 

i samma stycke en skepsis till ”att kampen för lika rättigheter och kampen mot rasism och 

kvinnors underordning reduceras till en fråga om lagar mot diskriminering.” (Motion 

2007/08: A8). Här framträder en ambivalens, varpå det är svårt att placera uttalandena i Mo-

tion 2007/08: A8 direkt inom diskurs 1 eller 2. I stort är vänsterpartiet till synes positiv till att 

slå samman lagarna men samtidigt framhålls på könsdiskrimineringsområdet en stark rädsla 

att skyddet försämras vid en sammanslagning: ”Faktum är att regeringens förslag innebär en 

urholkning av det systematiska arbetet med att förebygga diskriminering och främja likabe-

handling som varit en bärande del i framför allt jämställdhetslagstiftningen” (Motion 2007/08: 
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A8). Man står även skeptisk till förslaget i hänseendet att fokus hamnar felaktigt på den en-

skilde individen istället för att bekämpa rådande ojämställda strukturer och maktrelationer: 

Det är tydligt att regeringen är helt ointresserad av att förändra de strukturer och maktförhållanden 

som upprätthåller och återskapar diskriminering och ojämlikhet. I stället betonar man individens 

möjlighet att i efterhand, när kränkningen redan har skett, vända sig till domstol och få ett ska-

destånd. I praktiken innebär detta en förskjutning av ansvaret för att bekämpa diskriminering från 

arbetsgivare, utbildningsanordnare osv. till den enskilda individen (Motion 2007/08: A8). 

 Även folkpartisten Birgitta Ohlssons ståndpunkter är svårplacerade då hon liksom vänster-

partiet uttrycker sig förhållandevis positiv till en sammanslagen diskrimineringslag trots en 

rädsla att jämställdhetsfrågorna, genom att myndighetsorganiseringen förändras, skall komma 

att falla mellan stolarna: 

En ny diskrimineringsombudsman som ersätter JämO ska förutom kön ha tillsyn över sex andra 

diskrimineringsgrunder. Samtidigt upphör jämställdhetslagen som arbetsrättslig lagstiftning, den 

vassaste diskrimineringslagen, och blir en del av den nya diskrimineringslagen. Några organisatio-

ner, som TCO, Unionen och Liberala Kvinnor, hyser vissa farhågor för att könsdiskriminering 

tvingas ges lägre prioritet i den nya organisationen då frågan inte längre bevakas av en egen myn-

dighet (Skriftlig fråga 2007/08:1138). 

Trots att både vänsterpartiet och Birgitta Ohlsson står positiva till en sammanhållen lagstift-

ning utgörs ändå deras resonemang beträffande just könsdiskriminering av problematik. Deras 

resonemang är dels en del av diskursen där en sammanhållen lagstiftning ses som en bra lös-

ning, och dels en del av diskursen där en sammanhållen lagstiftning ses som en bristfällig 

lösning. Med tanke på både vänsterpartiets och Ohlssons kritiska resonemang beträffande just 

könsdiskriminering, placeras dessa inom den senare diskursen. Alltså kan inte den formella 

regleringen av diskrimineringsgrunden kön, ur deras perspektiv, anses bli förbättrad genom 

ett införande av en sammanhållen lagstiftning, såsom den uttrycks i slutbetänkandet i SOU 

2006:22. 

 Beträffande resonemanget som förs i SOU 2006:22 angående andra länders/rättsområdens 

diskrimineringslagstiftning påtalar förre JämO Claes Borgström i sitt yttrande: ”Vad gäller 

frågan om en eller flera lagar förtjänar det att påpekas att det av kommitténs redovisning av 

internationella förhållanden (kap. 2.11) framgår att inget land i Europa har samlat all diskri-

mineringslagstiftning i en enda lag” (SOU 2006:22, s. 592). Därför finns det enligt Borgström 

inte någon anledning för Sverige att göra så. 
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 I den socialdemokratiska motionen 2008/09: A284 framträder en idé om ett förslag på lös-

ning, utifrån argumentet att könsdiskriminering är mer grundläggande än övriga diskrimine-

ringsgrunder, därför anses i motionen att det vore på sin plats att ”[...] se över möjligheten om 

en översyn kan komma till stånd som har till syfte att undersöka hur en jämställdhetsmyndig-

het skulle kunna se ut för att bevaka och stödja såväl det civila samhället som arbetslivet” 

(Motion 2008/09: A284). 

En annan lösning som framträder i diskursen kommer från Claes Borgström, som menar be-

träffande tillsynen att den bästa lösningen gällande arbetet mot könsdiskriminering är att be-

hålla JämO: 

 

De som är motståndare till jämställdhet kommer att välkomna att JämO försvinner som en stark 

aktör i förändringsarbetet. Att JämO upphör som egen myndighet kommer av den opinion, som 

helst skulle vilja avskaffa all lagstiftning på jämställdhetsområdet, särskilt främjandebestämmel-

serna, att uppfattas som en efterlängtad nedmontering av jämställdhetspolitiken. Jag delar inte 

kommitténs slutsats att man med en samlad myndighet slipper problemet med att ”dela in männi-

skor i olika fack där man hanterar en diskrimineringsgrund i taget” (Kap. 13.4.3). Oavsett utform-

ning av lagstiftning och tillsyn kommer det alltid att vara nödvändigt (och önskvärt) att utreda på 

vilken eller vilka grunder som en människa utsatts för diskriminering. Så sker redan i dag och vid 

behov förekommer samverkan mellan diskrimineringsombudsmännen (SOU 2006:22, s. 593-594). 

 

Sammanfattningsvis kännetecknas diskursen enligt följande figur, som delvis besvarar upp-

satsens andra frågeställning (ett mera enhetligt svar ges i avsnitt 6): 

 

Figur 4: Argument och inställning till lagförslag, diskurs 2 

 

 

Inställning till 

lagförslaget: 

 

 

Förslaget om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och -tillsyn som brist-

fällig/problematisk lösning gällande könsdiskriminering. 

 

Framställda 

argument om 

lagförslaget: 

 

 

Könsdiskriminering mer grundläggande än övriga diskrimineringsgrunder. För-

sämring av lagstiftningen på jämställdhetsområdet. Diskrimineringskampen redu-

ceras till en fråga om lagar mot diskriminering. Förändrar ej strukturer och makt-

förhållanden. Skyddet mot könsdiskriminering urholkas. Jämställdhetsfrågorna 

riskerar att falla mellan stolarna. Inget land i Europa har samlat all diskrimine-

ringslagstiftning i en enda lag. 

 

Framställda 

förslag på lös-

ningar: 

 

 

Skriva in paragraf från jämställdhetslagen i den nya lagen. Inrätta en jämställd-

hetsmyndighet. Behålla JämO. 
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 

 

Resultaten som framkommit i uppsatsens empiriska analys redovisas i bifogad bilaga, där en 

översiktlig bild ges (se bilaga 2). I detta avsnitt diskuteras dess innehåll i förhållande till upp-

satsens syften och frågeställningar. 

 Utifrån uppsatsens syften och frågeställningar innehåller den empiriska analysen följande; 

en beskrivning av hur könsdiskriminering framställs i riksdagsdebatten kring förslaget om en 

sammanhållen diskrimineringslagstiftning och –tillsyn utifrån två olika vinklar i form av dis-

kurser, med koppling till feministiska perspektiv utifrån idealtyper, vilket besvarar uppsatsens 

första frågeställning. Detta redovisas i figur 1, figur 2 samt i bilaga 2. I den empiriska analy-

sen redovisades även framställda argument i riksdagsdebatten gällande förslaget om en sam-

manhållen diskrimineringslagstiftning och –tillsyn. Detta var också delvis innehållet i uppsat-

sens andra frågeställning, som har besvarats i figur 3, figur 4 och i bilaga 2. Uppsatsens andra 

frågeställning innehöll även en strävan att studera hur framställningarna av könsdiskrimine-

ring kopplas till anförda argument gällande lagförslaget. Detta har dock inte gjorts i den em-

piriska undersökningen, utan ingår i diskussionen i detta avsnitt.  

 I den empiriska undersökningens inledning besvaras uppsatsens första frågeställning; hur 

könsdiskriminering framställs i riksdagsdebatten kring förslaget om en sammanhållen diskri-

mineringslagstiftning och hur detta förhåller sig till de feministiska perspektiv som fungerat 

som idealtyper utifrån uppsatsens teoretiska ram. Utifrån Bacchis (1999) What’s the pro-

blem?-approach, kan utläsas av den empiriska analysen att två konkurrerande konstruktioner 

av könsdiskriminering förekommer i materialet; diskurs 1 där könsdiskriminering ses som 

likställd övriga diskrimineringsgrunder, alltså varken mer eller mindre grundläggande än öv-

riga diskrimineringsgrunder, och diskurs 2 där könsdiskrimineringsgrunden ses som särskild, 

alltså mer grundläggande än övriga diskrimineringsgrunder.  

 I diskurs 1 har framkommit att argument gällande förslaget om en sammanhållen diskrimi-

neringslagstiftning kan härledas till en inställning till lagförslaget som en bra lösning beträf-

fande den formella regleringen av könsdiskriminering. Bl.a. resulterade undersökningen i ar-

gumentet att en sammanhållen lagstiftning underlättar skapandet av ett likartat skydd oavsett 

diskrimineringsgrund, vilket alltså härleds till framställningen av könsdiskriminering som 

likställd övriga diskrimineringsgrunder. 
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 Diskurs 1 har visat sig innehålla föga inslag av de idealtyper som konstruerats utifrån fe-

ministiska perspektiv i uppsatsens teoretiska avsnitt. Enligt bilaga 2 anges att idealtyperna 

intersektionalitetsperspektiv, liberalfeminism och poststrukturalistisk feminism betraktas som 

svaga kopplingar, då de endast har förekommit en gång vardera i analysen. Till detta bör 

tilläggas att kopplingarna inte kan sägas vara någon direkt avspegling av idealtyperna. Detta 

kan dock ha att göra med brister i den teoretiska framställningen och snäva tolkningar vid 

konstruktionen av idealtyperna. Det hade kanske varit användbart med andra teoretiska an-

knytningar för att kunna dra några tydligare kopplingar beträffande denna diskurs, där köns-

diskriminering inte ses som huvudproblem. Detta kan förvisso lämnas till framtida undersök-

ningar. Gällande de teoretiska kopplingar som än dock gjorts, kan sägas att beträffande kopp-

lingen till idealtypen intersektionalitet grundas denna i resonemanget kring att diskriminering 

ofta sker i samspel med olika grunder, såsom exempelvis kön och etnicitet. Då intersektionali-

tetsperspektivet utgår ifrån att olika sociala förhållanden alltid måste sättas i relation till var-

andra i maktanalyser, kan denna koppling göras i och med att framställningen av kön som 

diskrimineringsgrund bäst regleras genom att likställa och sammanföra alla diskriminerings-

grunder i en och samma lag, något som skulle förbättra skyddet vid fall där personer utsätts 

för multipel diskriminering. Den empiriska analysen påvisar att det inom diskursen är just i ett 

formellt hänseende detta är viktigt. Hur sociala förhållanden i realiteten betraktas som sam-

hällsproblem eller strukturella problem som kräver ett intersektionellt perspektiv är inte något 

som uttrycks direkt. Detta kan snarare tolkas som ett bakomliggande antagande, där lösningen 

är att den formella regleringen av personer som diskrimineras skall vara likvärdigt utformad i 

en gemensam lag, oavsett diskrimineringsgrund. Själva regleringen av samtliga diskrimine-

ringsgrunder skall genomsyras av att dessa betraktas som likställda – något som enligt diskurs 

1 skulle uppnås vid en sammanslagning av lagstiftningen på samtliga diskrimineringsområden 

enligt SOU 2006:22.  

 Kopplingen till den poststrukturalistiska feministiska idealtypen som görs i diskurs 1 grun-

das i resonemanget som förs angående en eventuell utvidgning av kön som diskriminerings-

grund. Ett införande av könsöverskridande identitet är något som inom diskursen förespråkas. 

Detta skulle kunna tolkas som positivt ur ett poststrukturalistiskt perspektiv, där kön är språk-

ligt konstruerat genom diskurser. I resonemanget utgår man ifrån att någon definition av kön 

inte har gjorts inom varken svensk eller internationell rätt. Trots detta görs ett antagande om 

att kön är man eller kvinna, och att detta vilar på en biologisk grundtanke om könets natur. 

Detta i sin tur sammankopplas i analysen till den liberalfeministiska idealtypen där de fysio-
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logiska skillnaderna erkänns. Problematiseringen av kön och resonemanget kring en utvidg-

ning av könsbegreppet belyser grundproblematiken med att fastslå en bestämd betydelse av 

könets vara, något som i detta hänseende färgar framställningen av könsdiskriminering som 

görs inom diskurs 1. Detta å sin sida är något som poststrukturalistiska feminister inte avser 

att göra, eftersom utgångspunkten är att ingenting är konstant utan i ständig förändring, enligt 

Freedmans (2003) framställning av poststrukturalismen. 

 Något som också framkommit i analysen är en skillnad mellan diskurserna beträffande 

distinktionen mellan framställningarna av könsdiskriminering och dess anknytning till formell 

reglering. Diskurs 1 är i hög grad inriktad på utformningen av den formella regleringen be-

träffande diskriminering, då inte enbart ur ett könshänseende – de delar som finns med i ana-

lysen är dock de delar där könsdiskriminering berörs. Trots detta faller mycket vikt vid samt-

liga diskrimineringsgrunder. Av detta att utläsa är att diskursen i liten mån behandlar just 

könsdiskriminering, som i sig kanske inte är att betrakta som ett konkret problem. Problemet 

är snarare formell reglering av diskriminering i stort. Detta kritiseras å sin sida från diskurs 2, 

där en annorlunda bild av könsdiskriminering framträder. 

 Inom diskurs 2 – där kön ses som speciell gentemot övriga diskrimineringsgrunder, före-

faller enligt resultatet av analysen visserligen stort fokus, om än inte i lika hög utsträckning 

som i diskurs 1, hamna på aspekten som rör den formella regleringen av könsdiskriminering. 

Skillnaderna diskurserna emellan berör främst det faktum att en skarpare bild av den formella 

aspekten framträder inom diskurs 1, medan diskurs 2 innehåller dels tydligare kopplingar till 

feministisk teori och dels resonemang som kan härledas till att könsdiskriminering är ett pro-

blem i sig, även utanför den formella plattformen.  Idealtyperna radikalfeminism, liberalfemi-

nism och enhetlig feminism finns som teoretiska kopplingar inom diskurs 2. Att kön ses som 

en mer grundläggande form av diskriminering är främst kopplat till radikalfeminismen, där 

detta utpekas som den mest fundamentala formen av förtryck i tydlig symbios med teorin om 

patriarkatet. Framställda uppfattningar om könsdiskriminering kan sägas utgöra grunden till 

argumentationen kring lagförslaget, t.ex. eftersom argument antyder att könsdiskriminering 

bör regleras särskilt då det är mer grundläggande än övriga diskrimineringsgrunder och att 

skyddet riskerar att försämras vid en sammanslagning. Vid ett flertal tillfällen framkommer 

kopplingar till radikalfeminismen som idealtyp och resonemangen i diskurs 2. T.ex. pekar 

man i diskursen på att istället för att fokusera för mycket på den formella utformningen, för-

söka bekämpa vad som ligger bakom själva problemet med könsdiskriminering; de strukturel-

la maktförhållandena. (Detta utgör också grunder i ovanstående resonemang kring skillnader-
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na mellan diskurserna i hänseendet hur framställningar av könsdiskriminering är att betrakta 

som en fråga rörande formell reglering eller om denna sträcker sig djupare än så.) Att se 

könsdiskrimineringsproblematiken som förknippad med strukturella maktförhållanden har en 

radikalfeministisk prägel. Samtidigt hävdas det från liberalfeminismen att det är av vikt att 

studera vad som ligger bakom könsdiskrimineringen, men här faller mycket större fokus på att 

detta är något som bör regleras institutionellt och formellt.  

 En annan skillnad som kan skådas mellan diskurserna är att kön lämnas oproblematiserat i 

diskurs 2. Könen betraktas istället, i likhet med den liberalfeministiska tanken, som fysiolo-

giskt åtskilda. Könets natur är inget som diskuteras, utgångspunkten ligger i att kvinnor är 

underpositionerade gentemot män, viket främst kan betraktas som en radikalfeministisk idé. (I 

viss mån även kopplingsbar till en enhetligt samlad feminism, där vikt hamnar på att syn-

liggöra kvinnors underpositionering, och i viss mån liberalfeminismen där fokus visserligen 

faller på att det är historiska aspekter som omöjliggjort kvinnors chans att figurera som jäm-

ställda med männen.)  

 Medan diskurs 1 söker problematisera kön, berörs alltså detta inte direkt i diskurs 2. Trots 

detta framkommer i analysen att könsdefinieringar är biologiskt förankrade, inom båda dis-

kurserna. Tydligt är att i diskurs 1, där kön problematiseras, framträder en bild av att ”avvi-

kande” könsidentiteter skapar förvirring. Vad som också framträder är att alla sexuella identi-

teter relateras till de två biologiska könen man och kvinna. Även då försök görs till att defini-

era olika sexuella identiteter frångås inte det faktum att det är heteronormativa föreställningar 

om könets biologiska grund som genomsyrar framställningen. Samtidigt vill man i diskurs 1 

föra in en alternativ formulering av kön; könsöverskridande identitet, inom ramen för den 

formella regleringen av könsdiskriminering. I diskurs 2 utgår man däremot rätt och slätt från 

att den formella regleringen bäst har att hålla sig till förhållandet mellan kvinna och man, allt-

så hör inte någon annan form av könsligt epitet hemma inom den formella regleringen av 

könsdiskriminering. Detta tenderar även det att belägga ovanstående resonemang om att hete-

ronormativa föreställningar om könets natur är djupt rotade. 

 Enligt Bacchis (1999) idé ligger uppfattningar av ett problem till grund för hur man anser 

att problemet bör lösas. Något som tagits upp är att huvudproblematiken i materialet är den 

formella könsdiskrimineringen, medan könsdiskriminering som separat problem tjänar som 

biproblematik. Detta har varit problematiskt att konsekvent hålla sig till genom uppsatsens 

arbete, då dessa flyter in i varandra. Poängen med Bacchis metod för denna uppsats är dock 
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att se till framställningar av könsdiskriminering – både som problematik gällande formell re-

glering och hur könsdiskriminering även separat från detta framställs i materialet. En klarare 

tydlighet hade dock varit önskvärd, något som kunde ha gjorts annorlunda redan i syf-

te/frågeställningar och i avsnittet för Bacchis What’s the problem? -approach. Trots detta 

anser jag att uppsatsen lever upp till sina syften och besvarar båda frågeställningarna, även 

om det kunde ha gjorts tydligare. 

 Utifrån Bacchis idé om att framställningar av ett problem ligger till grund för vilken lös-

ning som eftersträvas, kan alltså framställda uppfattningar om kön som diskrimineringsgrund 

sägas vara grunden till vilken inställning som skönjs till förslaget om att sammanföra diskri-

mineringsgrunderna i en gemensam lag och tillsyn. Kopplingen mellan framställningen av 

könsdiskriminering och inställningen till förslaget om en sammanhållen diskrimineringslag-

stiftning och –tillsyn kan enligt analysens resultat sägas grunda sig i huruvida kön utpekas 

som mer grundläggande än övriga diskrimineringsgrunder eller ej. Av de redovisade argu-

menten kan t.ex. utläsas av diskurs 1 att skyddet för diskriminering ökar vid en sammanhållen 

lagstiftning och att skapandet av ett likartat skydd oavsett diskrimineringsgrund underlättas, 

medan man i diskurs 2 hävdar att skyddet urholkas eftersom könsdiskriminering är mer 

grundläggande än övriga diskrimineringsgrunder, varpå inställningen till lagförslaget är fär-

gad av skepsis. Detta styrker slutsatsen att synen på könsdiskriminering påverkar huruvida 

lagförslaget ses som en positiv lösning eller ej, beträffande den formella regleringens utform-

ning. Övriga slutsatser, utifrån ovanstående diskussion, är att kopplingarna till de feministiska 

idealtyperna är tydligare inom diskurs 2 än diskurs 1, inte enbart för att de förekommer mer 

frekvent utan för att de mer helhetsmässigt är applicerbara inom diskurs 2. På motsvarande 

sätt kan en slutsats sägas vara att kopplingarna mellan framställningar av könsdiskriminering 

och idealtyper i diskurs 1 är svagare än kopplingarna i diskurs 2. En slutsats som också disku-

terats ovan är att diskurs 1 i högre grad än diskurs 2 tenderar att förknippa könsdiskriminering 

till en fråga om formell reglering – diskurs 2 å sin sida menar att könsdiskriminering måste 

sättas i ett perspektiv där formell reglering inte bör föregå könsdiskriminering som strukturell 

samhällsproblematik.  

 I den teoretiska ramen för uppsatsen samt i bilaga 1 återfinns en sida av hur gender main-

streaming debatteras inom feminismen. Denna utgör medvetet ett sidospår i uppsatsen, men 

tjänar ändå till att tas upp i detta sammanhang. Vid en sammanslagning av alla diskrimine-

ringsgrunder menar jag att det finns inslag av mainstreaming som jämställdhetspolitisk strate-

gi – könsperspektivet implementeras istället för att särskiljas genom en separat position i en 
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egen lag. Detta kan enligt min uppfattning liknas vid vad som skett genom införandet av en 

sammanhållen diskrimineringslagstiftning. Från att reglera könsdiskriminering i en separat 

lag, med separat tillsyn har denna slussats samman med övriga diskrimineringsområden. Kan-

ske för att lättare reglera multipel diskriminering och ta fasta på ett intersektionellt perspektiv. 

Kanske för att det är (lagtekniskt) ekonomiskt. Enligt artikeln i bifogad bilaga har feminister 

dels kämpat för att strategin skall få genomslag samtidigt som den nu står under mer eller 

mindre hård kritik från vissa feministiska håll. Man menar t.ex. i likhet med hur argumenta-

tionen kring lagförslaget som problematisk lösning i diskurs 2, att jämställdhetsaspekten ris-

kerar att försämras, eller glömmas bort då den inte längre har en tydlig separat position. I 

denna uppsats ryms dessvärre ingen fördjupad analys eller diskussion kring huruvida införan-

det av den sammanhållna diskrimineringslagstiftningen kan betraktas som ett led i den jäm-

ställdhetspolitiska strategin gender mainstreaming, även om det enligt min mening kan finnas 

likheter dem emellan. Min uppfattning är att detta kan vara ett område för vidare efterforsk-

ningar.  
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Bilaga 1: Feministisk diskussion om gender mainstreaming 

forskningen.se  

 
1  O K T O B E R  2 0 0 5   

  

Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 2-3 2005 

Gender mainstreaming och intersektionali-
tet  

Mainstreaming och intersektionalitet är två populära termer i den internationella diskur-

sen om förtryck, rättigheter och fördelningspolitik. Nira Yuval-Davis utreder i denna arti-

kel hur begreppen används i feministiska politiska projekt.  

"Mainstreaming" och "intersektionalitet" är två modeord som länge har figurerat i feministisk politik 

och analys. Mainstreaming upptog en central plats i dokumentet Platform for Action från FN:s kvin-

nokonferens i Beijing 1995 och förekom dessutom 35 gånger i inledningen till AWID:s specialnum-

mer om intersektionalitet 2004 (Association for Women's Rights in Development). Intersektionalitet 

blev ett centralt begrepp under feministernas förberedelser inför FN:s världskonferens mot rasism 

2001 (WCAR, World Conference Against Racism). Emellertid har båda begreppen en mycket längre 

historia än så, som inte är begränsad till feminism utan även omfattar flera andra av jämställd-

hetspolitikens arenor.  

    Som begrepp är mainstreaming och intersektionalitet tämligen komplexa. Därför har de också 

hamnat i fokus för heta debatter om deras generella värde och om hur de ska förstås och använ-

das. Vi har nyligen sett några artiklar där relationerna mellan de två begreppen undersöks.1 Åsik-

terna är delade om huruvida en samtidig tillämpning av begreppen har en försvagande eller för-

stärkande effekt. Enligt min åsikt kan den göra bådadera, beroende på hur begreppen förstås och 

används. Dessutom medför de ungefär samma risker, och det är just dessa risker som måste 

uppmärksammas i våra försök att tillämpa feministisk analys på feministisk politik.  

    I den första delen av den här artikeln kommer jag därför att beskriva vilka principer som gäller 

för gender mainstreaming och de huvudsakliga feministiska intressena som står i relation till dem. 

Sedan kommer jag att presentera en liknande analys av intersektionalitet. I artikelns tredje och 

sista del redogör jag för och jämför de två begreppen, för att slutligen ge ett antal rekommenda-

tioner för feministiska strategier.  

    Gender Mainstreaming  

    Efter konferensen i Beijing 1995 fattade FN:s ekonomiska och sociala råd (UN ECOSOC) ett be-

slut som går ut på att man anammar gender mainstreaming som: 

     en utvärderingsprocess som visar vilka konsekvenser som planerade åtgärder har för kvinnor 

och män. Åtgärderna omfattar lagstiftning, olika principer och program inom samtliga områden och 

på samtliga nivåer. Den här strategin ska göra både kvinnors och mäns intressen och upplevelser 

till en integrerad del av utformningen, implementeringen, övervakningen och utvärderingen av 

principer och program inom alla politiska, ekonomiska och sociala sfärer, så att kvinnor och män 

får likvärdiga privilegier och att jämställdheten inte motarbetas. Det slutgiltiga målet är jämställd-

het mellan könen. 
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    Sedan dess har mainstreaming anammats av alla större internationella och transnationella orga-

nisationer som världsbanken, världshälsoorganisationen och EU, liksom många nationella organisa-

tioner och medborgarorganisationer. På grund av feministers arbete och konferensen i Bejing 

kopplas begreppet mainstreaming oftast ihop med gender. Antalet tillämpningar har dock börjat 

växa även inom andra områden som berör ojämlikhet och olikhet, till exempel ras/etnicitet, sexua-

litet, handikapp och funktionshinder.  

    Feminister och andra aktivister har kämpat hårt för att få begreppet mainstreaming etablerat i 

hopp om att skapa en ny agenda. Istället för att lägga till gender till en förutbestämd agenda ville 

man genom mainstreaming införa gender och andra sociala skillnader som centrala begrepp i insti-

tutionella strukturer och processer för att omkonstruera och därmed omkonstituera dem istället för 

att bara korrigera befintliga skevheter. Men tio år efter konferensen i Beijing anser många feminis-

ter att gender mainstreaming är ett misslyckande. Den förnyelse man hoppats på har uteblivit och 

mainstreaming har dessutom i viss mån fått motsatt verkan eftersom det avleder både energi och 

resurser men ger få, om ens några, synliga effekter.  

    För några år sedan, när jag arbetade vid universitet i Greenwich, England, bestämde man sig för 

att "mainstreama" frågor som gällde ras och etnicitet - något som nu krävs enligt lag i Storbritan-

nien. Plötsligt ingick frågor som gällde ras, kön och funktionalitet i vice rektorns övriga ansvarsom-

råden. På grund av beslutet fick de rådgivande nämnderna, som hittills haft ansvaret för frågorna, 

läggas ner. De ansågs överflödiga. Eftersom styrelsen självfallet var mer intresserad av universi-

tets ekonomiska kris än av granskningar av ras- och genderärenden, fick dessa inte mycket ut-

rymme i den kommande årsrapporten. Men i PR-material kunde universitetet presentera sig som 

en progressiv organisation med mainstreaming högt på dagordningen. 

    Olika nationella och transnationella organisationer som arbetar med mainstreamingfrågor har 

fått ta del av liknande berättelser. I en specialutgåva av AWID:s nyhetsbrev (2004), som hade 

mainstreaming som huvudtema, hävdar Gerd Johnson Latham, kansliråd på svenska utrikesde-

partmentet, att "även om man ofta pratar om gender [mainstreaming] med högtidlig retorik, följs 

det sällan av tillräcklig finansiering och engagemang på hög nivå eller förståelse för de implikatio-

ner som förnyelseprocessen innebär". 

    Joanne Sandler på UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) beskriver en "klas-

sisk situation" med anknytning till gender mainstreaming:  

 

Man är i färd med att dra upp en plan. Den kan till exempel handla om en strategi för att minska 

fattigdomen i världen, om budgeten för återuppbyggnad av Afghanistan, eller om en samhällsom-

fattande strategi inför en världskonferens. Fem specialistgrupper ska tillsättas (för till exempel 

fattigdom, vatten, hälsa), men området jämställdhet behöver ingen specialistgrupp eftersom det är 

mainstreamat. De olika specialistgrupperna tilldelas budgetar, men jämställdheten behöver ingen 

budget eftersom den är mainstreamad. Sedan skriver man en utvärdering om det utförda arbetet 

med ett kapitel per ärende, men jämställdheten får inget kapitel eftersom den är mainstreamad. 

Och så hålls det ett toppmöte där ledarna för de fem specialistgrupperna deltar, men ingen presen-

terar något om jämställdhet eftersom … ja, ni kan gissa.  

    Bakom kulisserna är situationen ännu löjligare. De som sysslar med jämställdhet och kvinnors 

rättigheter har ingen specialistgrupp, så de bildar en egen "arbetsgrupp", som blir "mainstreamar-

na". De delar upp sig för att "påverka" specialistgrupperna, sammanställer bakgrundsinformation 

om genderperspektiv som bör integreras i varje specialistgrupps problem eller ärende. De genom-

för "bevisbaserat försvar" och lobbyarbete. De arbetar dubbelt, dels med att påverka specialist-

grupperna, dels med att koordinera kollegerna i den egna "arbetsgruppen". 

    Sandler berättar att deras sporadiska framgångar ofta sammanfattas i form av ett tillägg av en 

eller ett par paragrafer om gender i specialistgruppernas dokumentation, och om de råkar missa 

ett viktigt möte blir inte ens det av. Everjoice Win från Action Aid summerar fenomenet i samma 

nyhetsbrev med orden: "följden är ofta att jämställdheten 'mainstreamas' tills den faller i glöms-

ka".5 Sylvia Walby hävdar liksom flera andra feministteoretiker, att gender mainstreaming fångar 



47 
 

många av de senaste tio årens spänningar och dilemman inom feministisk teori och praktik och ger 

oss därigenom en ny infallsvinkel på hur vi skulle kunna ta dem vidare.6 När vi talar om gender, 

vad menar vi då egentligen? Menar vi både män och kvinnor, det vill säga hela befolkningen? Be-

höver vi i så fall integrera genderperspektivet överhuvudtaget? Och om vi enbart menar kvinnor, 

varför talar vi då om gender? Eller handlar det om relationerna mellan kvinnor och män? Och vad 

menar vi egentligen med "kvinnor"? Samtidigt som feminister har kämpat för att införliva kvinno- 

och genderfrågor på alla politiska, sociala och ekonomiska dagordningar, har alltfler feminister - 

särskilt svarta och andra minoritetsfeminister samt poststrukturalister - börjat dekonstruera kate-

gorin "kvinna" för att i stället se på genderindelningar i sammanhang som även inbegriper andra 

sociala skillnader. Emellertid har många debatter förts om hur den här kontextualiseringen eller 

korsanalysen ska genomföras och därför kan man inte ta innebörden av "gender mainstreaming" 

för given... 

 

Nira Yuval-Davis 
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Bilaga 2: Sammanfattning av analys 

 

Diskurser till grund 

för analys: 

 

 

Diskurs 1. 

 

Diskurs 2. 

 

Problem: 

 

Formell reglering av 

(köns)diskriminering. 

 

 

Formell reglering av könsdiskriminering. 

 

Framställda upp-

fattningar om köns-

diskriminering: 

 

 

Kön som likställd diskrimineringsgrund. 

Kön betraktas inte som mer eller mindre 

grundläggande än övriga diskrimine-

ringsgrunder. 

 

 

Kön som särskild diskrimineringsgrund. 

Kön betraktas som mer grundläggande än 

övriga diskrimineringsgrunder. 

 

Kopplingar till fe-

ministiska idealty-

per i framställning-

en av könsdiskrimi-

nering: 

 

 

Intersektionalitetsperspektiv.  

Liberalfeminism. 

Poststrukturalistisk feminism. (Samtliga 

utgör svaga kopplingar, då de endast 

anges en gång vardera i analysen.) 

 

Enhetlig feminism. 

Radikalfeminism. 

Liberalfeminism. (Samtliga anges som 

kopplingar vid ett flertal tillfällen i analy-

sen.) 

 

 

Inställning till lag-

förslaget: 

 

 

Förslaget som bra lösning. 

 

Förslaget som bristfällig/problematisk 

lösning. 

 

Framställda argu-

ment om lagförsla-

get: 

 

 

En effektivare och mer heltäckande lag-

stiftning. Underlättad tillsyn. 

Lagtekniskt ekonomiskt. 

Underlättar skapandet av ett likartat 

skydd oavsett diskrimineringsgrund. 

Naturligt då reglerna är så lika. Fördelar-

na väger tyngre än möjliga nackdelar. 

Enklare att tillämpa. Positivt vid multipel 

diskriminering. 

Könsdiskrimineringsskyddet ökar. 

 

Könsdiskriminering mer grundläggande 

än övriga diskrimineringsgrunder. För-

sämring av lagstiftningen på jämställd-

hetsområdet. Diskrimineringskampen 

reduceras till en fråga om lagar mot 

diskriminering. Förändrar ej strukturer 

och maktförhållanden. Skyddet mot 

könsdiskriminering urholkas. Jämställd-

hetsfrågorna riskerar att falla mellan sto-

larna. Inget land i Europa har samlat all 

diskrimineringslagstiftning i en enda lag. 

 

 

Andra framställda 

lösningar: 

 

- 

 

 

Skriva in paragraf från jämställdhetslagen 

i den nya lagen. Inrätta en jämställdhets-

myndighet. Behålla JämO. 

 

 


