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Sammanfattning 

 
Jämställdhet mellan könen har diskuterats i Sverige i mer än 50 år. På 1960- och 1970-talet 

dominerades diskursen av ett perspektiv som byggde på antagandet att både män och kvinnor 

behövde frigöra sig från traditionella könsroller. I detta perspektiv ansågs information och 

utbildning vara nyckeln till ökad jämställdhet. Under 1980-talet förändrades emellertid 

diskursen på det sätt att den kom att domineras av ett perspektiv som fokuserade på makt och 

underordning. Nu ansågs en förändring av manliga maktstrukturer som nyckeln för att uppnå 

jämställdhet mellan män och kvinnor. I dag dominerar den senare diskursen fortfarande 

diskussionen om jämställdhet i politiska och vetenskapliga sammanhang. Genom att analysera 

jämställdhetsdebatt som berör två olika områden av arbetslivet försöker uppsatsen analysera 

det faktum att denna jämställdhetsdiskurs ser mycket olika på kvinnlig respektive manlig 

dominans. Trots att andelen män i förskolan är cirka 3 % medan andelen kvinnor i 

börsbolagens styrelser är cirka 20 % anser den nuvarande diskursen att den manliga 

dominansen i det senare fallet är ett stort jämställdhetsproblem samtidigt som den anser att 

den kvinnliga dominansen i det förra fallet är ett mindre problem. Med hjälp av Bourdieus 

(1999), Hirdmans (1990 & 2003) och Foucaults (1998 & 2002) teorier drar uppsatsen 

slutsatsen att diskursens analys är skev och förenklad och att dess ensidiga fokus på manlig 

dominans och makt leder till felaktiga prioriteringar. Med hänvisning till norsk 

jämställdhetspolitik och norskt jämställdhetsarbete dras konklusionen att den svenska 

jämställdhetsdiskursen behöver öppnas upp och breddas om det svenska 

jämställdhetsväsendet skall främja jämställdheten mellan män och kvinnor på bästa möjliga 

sätt. 

 

 

Nyckelord: Jämställdhet, förskola, bolagsstyrelser, diskurs, genussystem, jämställdhetspolitik,  
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Abstract 

English title: The road to equality - women in boardrooms or men in preschool childcare? 

A critical analysis of the Swedish equality discourse 

 

Equality between the sexes has been discussed in Sweden for more than 50 years. In the 60´s 

and during the 70´s the discourse that dominated the debate was based on the assumption that 

both men and women needed to liberate themselves from their traditional gender roles. In this 

approach information and education was perceived as the key to equality. During the 80´s 

however, power and subordination became the main focal point of concern within this debate, 

and focus upon changing the patriarchal power structures dominating society were perceived 

as the principal key for establishing equality between the sexes.  Today, the latter discourse 

still dominates both the scientific and the political perspective upon equality. By examining 

the debate on equality from two different fields of occupation this paper tries to analyse the 

fact that the Swedish equality discourse looks very different on male - versus female 

domination. Although the proportion of male teachers in Swedish preschools is about 3 % and 

the amount of women serving as public company directors is about 20 %, the current 

discourse views male dominance within the business sector as problematic, whilst, the 

dominance of women in the preschool childcare sector as less problematic. In respect of the 

theory supported by Bourdieu (1999), Hirdman (1990 & 2003) and Foucault (1998 & 2002) 

this paper advocates that the discourse is biased and simplified and that a perspective that 

only focuses on areas of male domination sets the wrong priorities. With regards to equality 

ideals prevalent throughout Norway this paper concludes that the Swedish equality discourse 

needs a broader and more open approach to assure that Swedish institutions promote equality 

between men and women in the best possible way.    

 

Keywords: Equality, preschool, board of directors, discourse, gender system, equality politics 
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1 Inledning 

Även om mänskligt beteende och samhällsfrågor i allmänhet intresserat mig sedan tonåren är 

det inte förrän under senare år som jämställdhetsfrågor engagerat mig på allvar. Orsakerna till 

detta är naturligtvis många men kanske framförallt det faktum att jag i flera olika 

sammanhang hamnat i situationer där traditionella föreställningar om genus ställts på sin 

spets. Genom ett arbetsbyte från en traditionellt manligt könsmärkt sfär i fastighetsbranschen 

till ett deltidsarbete inom en traditionellt kvinnligt könsmärkt sfär i handikappomsorgen, 

genom en skilsmässa, som lett till ett liv som boförälder till barn i förskoleåldern och genom 

fortsatta studier i sociologi kan man säga att genus blivit en ständigt närvarande realitet i mitt 

liv. Funderingar kring genus och jämställdhet har på så sätt både blivit ett sätt att hantera nya 

livssituationer och ett sätt att praktisera nya teoretiska kunskaper. Som en följd av mitt 

nyvaknade intresse har jag alltmer börjat följa den jämställdhetspolitiska debatten. När jag 

fördjupat mig i denna på många sätt laddade diskussion har jag dock blivit varse att vare sig 

mina personliga erfarenheter eller mina kunskaper om mänskligt beteende stämt särskilt väl 

med de perspektiv som presenterats. Det jag särskilt förundrats över är att den rådande 

debatten aldrig problematiserar det faktum att män får förhålla sig till en kvinnligt könsmärkt 

föräldrarnorm och att föräldrar under småbarnsåren uteslutande möter kvinnlig personal i 

skola, barnhälsovård och på socialförvaltning.  

1.1 Syfte 

Under 2006 lade två statliga utredningar fram sina resultat. Den ena utredningen berörde 

jämställdhet i näringslivet (DS 2006:11) och den andra berörde jämställdhet i förskolan  

(SOU 2006:75). Bägge utredningarna kan sägas ha lagt fram sina förslag inom ramen för det 

könsmaktsperspektiv som dominerar dagens svenska jämställdhetsdiskurs. Eftersom 

utredningarnas resultat och den debatt som föregått dem tyder på att man inom denna diskurs 

anser det mycket viktigt att förändra mansdominansen i bolagsstyrelser med aktiva åtgärder 
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samtidigt som man tycker att det är mindre viktigt att åtgärda kvinnodominansen i förskolan 

försöker uppsatsen svara på följande två frågeställningar. 

Är nuvarande svenska jämställdhetsdiskurs i överensstämmelse med grundläggande 

genusvetenskaplig teori? 

Finns det alternativa perspektiv på jämställdhet som kan leda till ett effektivare 

jämställdhetsarbete? 

1.2 Metod  

Eftersom de utredningar som denna uppsats i huvudsak hämtar sitt empiriska material ur har 

sin grund i det s.k. könsmaktsperspektivet är det lämpligt att analysera diskussionen om 

jämställdhet med hjälp av diskursanalys. Uppsatsen har valt att utgå från Foucaults 

diskursanalytiska metod eftersom könsmaktsperspektivet är helt dominerande i den svenska 

jämställdhetsdebatten och eftersom makt är ett så centralt begrepp inom detta perspektiv. 

1.2.1 Foucaults diskursanalys 

I Foucaults diskursteori är makt förknippad med kunskap eftersom han anser att den 

diskursiva praktiken reglerar och begränsar vår kunskap om världen. Foucault följer därmed 

den socialkonstruktivistiska tanken att kunskap inte är en spegling av verkligheten utan 

snarare en diskursiv konstruktion där olika kunskapsregimer anger vad som är sant och falskt. 

Lindgren sammanfattar Foucaults diskursbegrepp på följande sätt: 

Med en diskurs avser Foucault en regelstyrd framställning av utsagor, begrepp, teser och teorier som 

sammantagna utgör en artikulerad föreställning om någonting. En diskurs existerar genom vad Foucault 

kallar en diskursiv praktik. Exempel på detta är vetenskapernas specifika tillvägagångssätt för att 

framställa och uttrycka kunskaper om sina objekt. Enligt Foucault är varje kunskapsobjekt avhängigt 

diskursen och den diskursiva praktiken och därigenom också den sociala verklighet, med sitt flöde av 

maktrelationer, som omsluter och betingar diskursen. (Lindgren 2003, s. 330) 

 

 En diskurs kan beskrivas som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper och utesluter 

andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet. Om man vill fånga den 

aktuella diskursen inom ett visst område kan man använda sig av diskursanalys. Foucaults 

definition av diskursanalys innebär att man arbetar med att kartlägga de diskurser som finns i 
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samhället vid en viss given tidpunkt och inom ett visst givet område. Det som utmärker 

Foucaults diskursanalys är att den betonar det sammanhållna och gemensamma i diskursen 

snarare än att betona de motsättningar som finns. I denna typ av diskursanalys är inte språket i 

fokus utan snarare utestängningsmekanismerna i den diskursiva praktik där olika auktoriteter 

reglerar vad som får sägas och tänkas och vem som får säga och tänka vad. Även om 

diskurser är relativt stabila anser Foucault att de kan förändras då olika aktörer kontinuerligt 

kämpar om rätten att definiera sanningen.  

(Foucault 1993, Bergström & Boréus 2000). 

1.2.2 Uppsatsens ansats 

Ursprungligen var tanken att denna uppsats skulle fånga och beskriva två olika vetenskapliga 

diskurser om jämställdhet genom att ställa dem mot varandra. Hirdmans (1990) 

genusvetenskapliga teori som antogs vara basen i den rådande svenska jämställdhetsdiskursen 

var tänkt att ställas mot Bourdieus (1999) genusvetenskapliga teori om den manliga 

dominansen. Eftersom närmare studier av Hirdmans teorier gav vid handen att hennes analys i 

inte stämde överens med könsmaktsdiskursens utsagor och teser utan tvärtom låg i linje med 

Bourdieus teorier föll denna ansats.  

Uppsatsen var sålunda tvingad att fånga könsmaktsdiskursens framställning av utsagor, 

begrepp, teser och teorier om jämställdhet på annat sätt. När det visade sig svårt att finna 

någon enskild teori som fungerade för ändamålet föll valet på det material som ursprungligen 

gett inspiration till uppsatsen nämligen utredningen om jämställdhet i förskolan (SOU 

2006:75) och utredningen om könsfördelningen i bolagsstyrelser (DS 2006:11).  Eftersom 

dessa statliga utredningar kan sägas vara uttryck för auktoritativa och dominerande 

föreställningar om jämställdhet i det svenska samhället exemplifierar de den svenska 

jämställdhetsdiskursen i denna uppsats. Genom att analysera utredningarna och den debatt 

som omgett dem försöker uppsatsen fånga den diskursiva praktiken i det svenska 

jämställdhetsväsendet.  

Uppsatsen fokuserar på utsagor och teser som har anknytning till begreppen makt och 

reproduktion eftersom det kan sägas vara centrala i jämställdhetssammanhang. Detta har 

påverkat de val som gjorts i teoridelen. De partier av Bourdieus (1999) och Hirdmans (1990 

& 2003) teorier som refereras har i huvudsak valts för att kontrastera och spegla det material 

som hämtats från diskursen. Andra mindre delar har valts eftersom de är exempel på relevant 
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kritik av den diskursiva praktiken inom jämställdhetsväsendet. För att exemplifiera ett 

alternativt perspektiv på jämställdhet försöker uppsatsen i sin senare del, utifrån de slutsatser 

Foucault (2002) drar i sin maktanalys, kombinera grundläggande delar i Bourdieus och 

Hirdmans genusvetenskapliga teorier med socialpsykologisk teori. 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas genom att den bygger på en analys av svensk jämställdhetsdebatt, 

genom att den utgår från svenska förhållanden utifrån ett heteronormativt likhetsperspektiv 

och genom att rådande könsmaktsdiskurs i huvudsak exemplifieras med material från den 

debatt som berör jämställdhet i förskola och jämställdhet i bolagsstyrelser. Dessa 

avgränsningar begränsar naturligtvis både reliabilitet och validitet. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en förklaring av begreppen jämställdhet, jämställdhetsdiskurs och 

könsmaktsperspektiv och övergår sedan till att redovisa det empiriska material som ligger till 

grund för analysen. Detta avsnitt inleds med en historisk tillbakablick som ger en bild av 

jämställdhetens utveckling och de faktiska förhållanden som råder i förskola och 

bolagsstyrelser i dag. Efter detta redovisas de teorier uppsatsen valt att utgå ifrån varpå analys 

och slutsatser följer. Uppsatsen avslutas med ett avsnitt som lyfter fram alternativa och 

kompletterande perspektiv på jämställdhet, jämställdhetsarbete och exkluderande processer i 

stort. 
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2 Viktiga begrepp 

Eftersom de komplicerade och ofta omdiskuterade begreppen jämställdhet, 

jämställdhetsdiskurs och könsmaktsordning är centrala för uppsatsen inleds den med ett 

kapitel som definierar dessa begrepp. 

2.1 Jämställdhet 

 
Det svenska språket skiljer mellan jämlikhet och jämställdhet på nedanstående sätt: 

• Jämlikhet = alla individers lika värde  

• Jämställdhet = lika villkor mellan kvinnor och män  

Jämställdhet betyder att kvinnor och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter inom alla livets områden. För att uppnå detta kan jämställdhetsarbete sägas ha 

både kvantitativa och kvalitativa mål. Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning 

mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället, t.ex. inom olika utbildningar, yrken, 

fritidsaktiviteter och maktpositioner. Proportionerna 40 procent kvinnor och 60 procent män 

eller omvänt har länge betraktats som jämn könsfördelning. Finns det mer än 60 procent 

kvinnor i en grupp är den kvinnodominerad. Finns det mer än 60 procent män i en grupp är 

den mansdominerad. Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors och mäns kunskaper, 

erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen inom alla 

områden i samhället. (SCB 2006, Jämo 2007/A)   

Jämställdhetsarbetet i Sverige sker på olika nivåer. På övergripande nivå är det riksdagen som 

slår fast de jämställdhetspolitiska mål som vårt land ska sträva efter att uppnå. Det är sedan 

regeringens uppgift att försöka realisera dessa mål. Genom ett riksdagsbeslut i maj 2006 är det 

övergripande målet för jämställdhetspolitiken för närvarande att kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma samhället och sina egna liv.   
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Detta mål har brutits ner på följande fyra delmål: 

• Jämn fördelning av makt och inflytande 

• Ekonomisk jämställdhet 

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra  

Inom regeringen ansvarar varje statsråd för jämställdhetsarbetet inom sitt politikområde 

medan jämställdhets- och integrationsministern ansvarar för samordning och uppföljning av 

jämställdhetspolitiken som helhet. För att uppnå de jämställdhetspolitiska målen på lokal nivå 

finns det också en jämställdhetssakkunnig på varje länsstyrelse som arbetar med att föra ut 

regeringens jämställdhetspolitik i respektive län. (Jämo 2007/A)  

Jämställdhetslagen (SFS 1991:433) som stiftats av riksdagen har till ändamål att främja 

kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. Lagen gäller alla arbetsgivare. Den stiftades 1980 och har 

skärpts och kompletterats ett antal gånger sedan dess införande. Enligt lagen ska både 

arbetsgivare och arbetstagare samverka för att med aktiva åtgärder öka jämställdheten i 

arbetslivet. Arbetsgivare skall exempelvis arbeta för att utjämna eventuella löneskillnader 

mellan könen samt arbeta för att kvinnor och mäns arbetsuppgifter värderas likvärdigt. 

Dessutom ska arbetsgivaren bedriva ett målinriktat arbete för att främja jämställdhet på 

arbetsplatsen. Detta ska ske genom en rad åtgärder bl.a. måste arbetsgivare med fler än tio 

anställda upprätta en årlig jämställdhetsplan. I denna plan skall det framgå vilka åtgärder som 

bör vidtas för att öka jämställdheten inom det aktuella företaget.  

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lönevillkor mellan kvinnor och 

män skall arbetsgivare också kartlägga och analysera de anställdas löner varje år. Vidare säger 

lagen att arbetsgivare inom områden där könsfördelningen är ojämn skall sträva efter att få det 

underrepresenterade könet som sökande vid nyrekrytering. Lagen behandlar även förbud mot 

diskriminering och trakasserier på grund av kön vid rekryteringar.  Enligt lagen ska det finnas 

en jämställdhetsombudsman (Jämo) och en jämställdhetsnämnd med uppgift att se till att 

lagen efterlevs. Ombudsmannen ska bland annat kontrollera att jämställdhetsplaner upprättas.  

Eftersom jämställdhetslagen styr arbetet med jämställdhet i arbetslivet kan den ses som ett 

ramverk som styr och påverkar allt jämställdhetsarbete. Då den uppdateras kontinuerligt kan 

den också sägas vara ett utryck för den aktuella svenska jämställdhetsdiskursen.  
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2.2 Jämställdhetsdiskurs 

Under de senaste femtio åren kan två olika perspektiv sägas ha dominerat den svenska 

jämställdhetsdebatten. Under 1960-talet växte en emancipatoriskt präglad diskurs fram där 

könsrollsbegreppet blev centralt. Denna diskurs, som dominerade jämställdhetsdebatten under 

både 60-talet och 70-talet, byggde på en rationalistisk upplysningstanke där bristen på 

jämställdhet i huvudsak ansågs bero på felaktiga normer och gamla fördomar. Som en följd av 

denna analys ansågs utbildning och information vara det bästa receptet för att göra män och 

kvinnor mer jämställda i det svenska samhället. Genom den s.k. dubbla emancipationen skulle 

kvinnor frigöras från hemmets bojor så att de kunde delta i arbetslivet på samma villkor som 

män samtidigt som män skulle frigöras från den traditionella mansrollen så att de kunde dela 

ansvaret för hem och barn på samma villkor som kvinnor. I perspektivet ansågs att frigörelse 

från traditionella könsroller kunde skapa mer ömsesidighet vilket i sin tur skulle leda till 

vinster både för män och för kvinnor.  

Under slutet av 80-talet växte den diskurs som dominerar den svenska jämställdhetsdebatten i 

dag fram. De bärande teserna i denna bygger på radikalfeministisk teori där tankarna på 

ömsesidighet marginaliserats. Makt är ett centralt begrepp och diskursen fokuserar på den 

manliga makt och kvinnliga underordning som anses vara en del av samhällets struktur. 

Analysen betonar att manlig makt måste mötas med motmakt eftersom män aldrig kommer att 

ge makt- och tolkningsföreträde ifrån sig frivilligt. Enligt denna diskurs orsakas den ojämna 

fördelningen av makt i samhället av den så kallade könsmaktsordningen. Begreppet 

könsmaktsordning har sålunda blivit en mycket central del av den svenska 

jämställdhetsdiskursen. (Klinth, 2002, SOU 2005:66) 

Som framgår av den definition av begreppet diskurs som redovisats i metodavsnittet i denna 

uppsats sätter jämställdhetsdiskursen ramarna för vårt sätt att tänka om jämställdhet. På detta 

sätt påverkar diskursen den aktuella jämställdhetspolitiken. I en diskurs där bristen på 

jämställdhet anses vara orsakat av den s.k. könsmaktsordningen blir politiken helt enkelt 

annorlunda än i en diskurs där bristen på jämställdhet anses bero på fördomar och tradition. 

Med andra ord har den grundläggande förståelsen en avgörande betydelse för den 

jämställdhetspolitiska praktiken. Eftersom begreppet könsmaktsordning blivit så centralt inom 

dagens svenska jämställdhetsdiskurs skall vi titta närmare på hur detta begrepp används och 

definieras.  
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2.3 Könsmaktsordning 

Regeringens jämställdhetsenhet beskrev 2004 begreppet könsmaktsordning på följande sätt:   

Könsmaktsordningen kan beskrivas som ett sätt att förklara varför ett samhälle är ojämställt och varför 

ojämställdheten består trots att åtgärder vidtas. Könsmaktsordningen innebär till exempel att samhället 

karaktäriseras av följande principer: 

• Könen hålls isär 

• Män är överordnade och kvinnor är underordnade 

• Mannen är norm    

(Regeringskansliet, 2004, s. 4) 

 

Att begreppet könsmaktsordning fått stor betydelse i politiska sammanhang framgår av 

nedanstående citat ur regeringen Perssons proposition för jämställdhetspolitiken från år 2005:  

Jämställdhetspolitiken bygger på den feministiska utgångspunkten att det finns en ordning eller ett socialt 

system i samhället som upprätthåller ojämlika maktförhållanden mellan könen, där kvinnor är 

underordnade och män är överordnade som grupper i samhället och där mannen/det manliga utgör 

normen. Jämställdhetspolitiken syftar till att förändra denna könsmaktsordning och bryta den 

systematiska underordningen som innebär att kvinnor generellt har en svagare social, ekonomisk och 

politisk position i samhället än vad män har, även om det också finns skillnader inom gruppen kvinnor 

och gruppen män. Samhället är ordnat efter kön på ett strukturellt plan, men könsmaktordningen tar sig 

också konkreta uttryck i individuella kvinnors och mäns, flickors och pojkars liv.  

(Proposition 2005/06:155, s. 43) 

 

Att könsmaktsperspektivet fått en dominerande ställning märks även i den svenska 

jämställdhetslagstiftningen. I jämställdhetslagens första paragraf (SFS 1991:433 1 §) slås 

exempelvis fast att lagen i första hand är ämnad att förändra kvinnors villkor. Lagen är med 

andra ord inte som de flesta andra lagar könsneutral. Juristen och f.d. Jämställdhets-

ombudsmannen Claes Borgström kommenterar denna paragraf på följande sätt:  

Första paragrafen i jämställdhetslagen är det som man brukar kalla för en portalparagraf, alltså den 

bestämmelse som talar om vad lagen syftar till, vad man vill uppnå helt enkelt med lagen som sådan. 

Och där står det då att det är en lag som skall se till att kvinnor och män får lika villkor i arbetslivet, det är 

alltså en arbetsrättslig lag. Kvinnor och män, båda könen, lika villkor, det är själva den framåtriktade 

tanken med lagen. Könsneutralt. Men redan i andra stycket står det något som är lite ovanligt faktiskt, 

nämligen att lagen syftar till att främst förbättra kvinnors villkor. Alltså, det är kvinnornas villkor som 

lyfts fram, och det är ju då en anpassning till verkligheten som lagstiftaren har gjort helt enkelt. Det finns 

män som utsätts för diskriminering, det vet vi, men huvudproblemet är naturligtvis att kvinnor som grupp 
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är underordnad männen. Det vet vi, att det är kvinnor som utsätts för diskriminering. Och därför så slår 

man fast det, att det är det som är det grundläggande, djupgående syftet att förändra den situationen.  

(Jämo 2007/B) 

 

Som framgår ovan menar Borgström att kvinnor som grupp är underordnade män och att den 

ovanliga skrivningen i det andra stycket - där en grupp lyfts fram framför en annan - 

tillkommit för att man i det jämställdhetsarbete som lagen syftar till främst skall fokusera på 

kvinnors problem. Begreppet könsmaktsordning har dock ifrågasatts eftersom det enligt en 

del debattörer saknar vetenskaplig grund (Popova 2005). Siv Fahlgren, lektor i socialt arbete, 

och Britt-Marie Thurén, professor i genusvetenskap, båda verksamma vid Mittuniversitetet 

har bemött denna kritik. De skriver:   

Vi menar att alla typer av fält (politik, bankväsendet, teatervärlden, byggbranschen, osv.) har sina egna 

”signalord” (Popovas uttryck). De utvecklas för de behov som finns för fältets verksamhet. Det gäller 

även det journalistiska fältet. De vetenskapliga fälten kännetecknas dessutom av en särskild ambition att 

utveckla just begrepp för att fånga nya aspekter av verkligheten och kunna diskutera dem och fördjupa 

förståelsen och nyanseringen av dem. Idén om förekomsten av en strukturell könsmaktordning där män 

generellt är överordnade kvinnor och kvinnor systematiskt missgynnas tas genomgående som grund för 

forskningen, enligt Popova, inte som dess resultat. Här bortser hon från trettio års samlade empiriska 

belägg. Den grunden behöver idag inte ifrågasättas, och den existerar just precis som resultat av ihärdig 

forskning över lång tid. Skulle varje forskare börja från noll i varje projekt, skulle forskningen inte 

komma vidare. (Måste varje geograf fortfarande bevisa att jorden är rund?) Att det existerar en 

könsordning hindrar dock inte att det finns områden och/eller företeelser där kvinnor är överordnade män 

(Fahlgren & Thurén 2006) 

 

Som framgått ovan är det svårt att härleda begreppet könsmaktsordning till någon specifik 

teori eller till någon särskild forskare. Då begreppet könsmakt trots detta blivit så centralt i 

jämställdhetssammanhang har uppsatsen fokuserat på material och teori som anknyter till 

detta begrepp.   
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3 Empiriskt material 

Som tidigare nämnts är det empiriska material som ligger till grund för denna uppsats i 

huvudsak hämtat från debatten om jämställdhet i förskolan och debatten om jämställdhet i 

bolagsstyrelser. Det faktum att män har en numerär dominans i näringslivet och kvinnor en 

numerär dominans i förskolan har var för sig varit uppe till diskussion i 

jämställdhetssammanhang under många år. Anledningen till detta är sannolikt att bägge 

områdena utifrån olika perspektiv på jämställdhet ansetts vara viktiga för jämställdheten i 

samhället som helhet. Två statliga utredningar har nyligen återaktualiserat diskussionen om 

jämställdhet inom dessa områden. Utredningen om könsfördelningen i bolagsstyrelser (DS 

2006:11) som lades fram våren 2006 analyserar möjligheten att öka jämställdheten i 

näringslivet genom att införa en kvoteringslagstiftning för bolagsstyrelser i aktiebolag och 

utredningen om jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) som publicerades under 

sensommaren samma år diskuterar hur förskolan skall bli mer jämställd.  För att skapa en 

bakgrund till uppsatsens material inleds kapitel 3 med en kortfattad beskrivning av 

bolagsstyrelsernas och förskolornas historia. 

3.1.1 Bolagsstyrelsernas historia 

Aktiebolagens utbredning i Sverige är tätt förknippade med den första aktiebolagslagen från 

1848. Lagen var central för Sveriges omvandling från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. 

(Broberg  2006)  

Nuvarande aktiebolagslag (SFS 2005:551) tillkom 2005 och enligt den är aktiebolag antingen 

privata eller publika. Privata aktiebolag skall ha minst 100 000 - och publika minst 500 000 

kronor i aktiekapital och det är endast publika aktiebolag som får sprida sina aktier till 

allmänheten, notera aktier på aktiebörs eller marknadsplats och utfärda optioner. Genom detta 

har publika aktiebolag i allmänhet betydligt större ägarspridning än privata aktiebolag.  

Bolagsstämman som består av aktieägarna är i bägge bolagstyperna företagets högst 

beslutande organ. Enligt aktiebolagslagen skall en ordinarie bolagsstämma, där aktieägarna 
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beslutar om de viktigaste frågorna för bolaget, hållas en gång per år. Frågor som behandlas av 

en bolagsstämma inkluderar val av styrelse och revisorer. Styrelsen ansvarar för bolagets 

förvaltning och organisation under räkenskapsåret och skall bestå av en eller flera 

medlemmar. En av styrelsens viktigare uppgifter är att utse bolagets VD. Styrelsen ansvarar 

kollektivt för bolagets förvaltning. (SFS 2005:551) 

Traditionellt har företagande och styrelsearbete alltid varit en manligt könsmärkt 

sysselsättning och det finns därför inte mycket kunskap om förekomsten av kvinnor i 

bolagsstyrelser historiskt.  I utredningen Mansdominans i förändring om ledningsgrupper och 

styrelser (SOU 2003:16) har man gjort en grov uppskattning av antalet kvinnor i 

bolagsstyrelser under förra seklet utifrån data från Svenska Industriförbundet. Eftersom 

Industriförbundet inte haft alla aktiebolag som medlemmar är källan tyvärr behäftad med 

problem när det gäller representativiteten. De siffror utredningen presenterat måste därför 

behandlas med försiktighet. Som framgår av tabell 1 kan man trots detta dra slutsatsen att 

kvinnor fanns representerade i bolagsstyrelser i väldigt liten omfattning under perioden 1918 

till 1973. År 1918 fanns det minst en

 

 kvinna i 3 procent av i bolagsstyrelserna i det aktuella 

materialet. Fram till 1973 hade denna siffra bara ökat till 10 procent. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

Tabell 1. Företag i svensk Industrikalender med minst en kvinna i bolagsstyrelsen 1918-
1973. Källa: (SOU 2003:16) 
                    

Årtal      Totala antalet 
företag i Svensk 
Industrikalender 

Företag 
registrerade i 
Svenska 
Industrikalendern 
med minst en 
kvinna i styrelsen. 

Företag 
registrerade i 
Svensk 
Industrikalender 
med minst en 
kvinna i styrelsen i 
procent 

Totala antalet 
registrerade 
aktiebolag i 
Sverige 

1918   1151 36 3 9000 
1921   1385 45 3 11000 
1931   1782 114 6 17000 
1941   3000 207 7 22000 
1953   4900 591 12 32494 
1963   5500 514 9 56850 
1973   3300 323 10 133364 
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Att näringslivsområdet fortfarande domineras av män trots att utvecklingen gått framåt under 

2000-talet framgår av nedanstående diagram där andelen kvinnor i börsbolagens styrelser och 

andelen kvinnliga chefer i privat sektor redovisas mellan år 1996 och 2006. 
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Diagram 1 Andelen kvinnliga chefer i privat sektor och andelen kvinnor i börsstyrelser  
1985-2006.  Källa: DN 060604 

3.1.2 Förskolans historia 

Under industrialiseringen och den medföljande urbaniseringen i Sverige uppkom under 1800-

talet de första institutionerna som var inriktade på att ta hand om små barn när föräldrarna 

arbetade. Dessa inrättningar fick benämningar som småbarnskola, barnasyl eller barnkrubba. 

Daghemsliknande verksamheter fick dock sitt första verkliga genombrott i slutet på 1800-talet 

då det som kom att kallas barnträdgård blev en del av ett större kulturellt 

moderniseringsprojekt. Under mitten av 1900-talet infördes beteckningen daghem och 

samtidigt fördes en debatt om inriktningen på verksamheten. Frågan gällde om institutionerna 

skulle vara inriktade på tillsyn eller på barnpedagogik, om de skulle vara på heltid eller deltid, 

om det var bra att understödja kvinnors arbete utanför hemmet och framförallt om det inte var 

bättre för barnen att vistas i ett riktigt hem. Resultatet av denna debatt blev utvecklandet av en 

unik svensk modell där både omsorg och pedagogik blev viktiga målsättningar.  
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År 2004 fanns det 67 328 personer anställda i förskolan omräknat till årsarbeten. Av dessa 

hade drygt 51 procent högskoleutbildning medan andelen med barnskötareutbildning eller 

liknande var 44 procent. 5 procent av personalen saknade helt utbildning för arbete med barn. 

Att förskolan och dess institutionella föregångare under hela dess framväxt varit ett kvinnligt 

könsmärkt område framgår av att den första manliga förskolläraren utbildades så sent som på 

1960-talet. (SOU 2005:66, SOU 2006:75, SOU 1972:26)  

Att förskolan fortfarande är en kvinnligt dominerad arbetsplats framgår av nedanstående 

diagram som visar att andelen män i denna verksamhet även varit låg de senaste decennierna. 

Även om andelen män steg något under slutet av sjuttiotalet, bl.a. som resultat av en aktiv 

debatt och könskvotering till utbildningsplatserna, har andelen aldrig överstigit 5 procent. 

Som framgår av diagrammet var andelen män som högst 1983 för att sedan sjunka tillbaka till 

en andel om cirka 2,5 procent där andelen fortfarande ligger kvar i dag. 
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Diagram 2 Andelen män i förskolan 1978-2003. Källa:  SOU 2004:115
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3.2 Diskussionen om fler kvinnor i näringslivet 

Även om det förts diskussioner om bristen på kvinnor i näringslivet under lång tid var det 

först 1993 som regeringen tillsatte en särskild utredning där föreställningen om kvinnor och 

chefskap behandlades (SOU 1994:3). Trots att utredningen inte föreslog kvotering som ett sätt 

att öka kvinnorepresentationen i näringslivet var man bland de första att föra fram tanken på 

detta i jämställdhetssammanhang.  I de avslutande kommentarerna skrev utredarna nämligen: 

Vi har i denna utredning inte i någon större utsträckning behandlat kvotering som en möjlighet för 

förändring. Det som kan diskuteras utifrån ovanstående punkter är med vilket synsätt en eventuell debatt 

om kvotering skulle kunna föras. Oftast omnämns kvotering som ett system som skulle kunna införas. 

Detta system anses dock stå i motsats till kompetens. Med ett annat synsätt, grundat på kunskaper om 

könsfördelningen på högre nivåer i näringslivet, så finns redan ett väl fungerande (om än omedvetet) 

kvoteringssystem efter kön. De flesta män är dock lyckligt ovetande om att de kvoterats in på ledande 

befattningar med hjälp av sitt kön. Kompetensbegreppet är i själva verket en produkt av det redan 

existerande könskvoteringssystemet. Att vara man är en kompetens i sig. Om en seriös diskussion ska 

föras om kvotering måste fakta om den nuvarande arbetsmarknaden tillföras. Diskussionen om kvotering 

kan inte handla om "kvotering eller ej", den måste handla om vilka kvoter som är önskvärda.  

För närvarande har vi på chefsbefattningar totalt sett i arbetslivet i Sverige kvoterna 90/10.  

På företagsledande nivå är kvoterna i privatägda företag ungefär 94/6. Diskussionen om kvotering måste 

utgå från dessa fakta. (SOU 1994:3, s. 111) 

 

Även om tanken på kvotering funnits med i jämställdhetssammanhang sedan ovan nämnda 

utredning publicerades var det först år 2002 som tankarna på kvoteringslagstiftning verkligen 

uppmärksammades medialt. Genom ett utspel av dåvarande jämställdhetsminister Margareta 

Winberg i Svenska Dagbladet (SVD 021125), där hon varnade svenska företag för att 

regeringen skulle kunna införa tvingande regler om man inte såg till att bolagsstyrelserna blev 

mer jämställda, hamnade frågan om en kvoteringslagstiftning i fokus för 

jämställdhetsdebatten. I intervjun menade Winberg att regeringen skulle överväga att införa 

kvotering om inte börsbolagens styrelser nådde upp till en minsta andel kvinnor om 25 % till 

årsskiftet 2004/2005. Hon motiverad sitt utspel på olika sätt bl.a. genom att hävda att 

företagsägare ofta fäster för stor vikt vid VD-erfarenhet vid tillsättandet av styrelseposter. 

Enligt Winberg var detta ett sätt att diskriminera kvinnor. Hon menade samtidigt att den 

”traditionellt kvinnliga kompetensen” som att föra dialog, samarbeta och skapa nätverk 

behövdes som komplement till de traditionella av att leda företag och vara proffs på ekonomi. 

I polemik mot att många kvinnliga chefer i en undersökning visat sig vara emot kvotering 
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med motiveringen att man inte skall sitta i bolagsstyrelser enbart på meriten att man är kvinna 

sade sig Winberg ha en annan uppfattning.  Hon menade att det är just för att kvinnor är 

kvinnor som kvinnorepresentationen bör öka. (DI 021125, SVD 021125) 

Winbergs hot och den debatt som följde på hennes olika utspel fick stora effekter på 

kvinnorepresentationen i börsbolagens styrelser. Som framgår av diagram 1 på sidan 16 mer 

än fördubblades antalet kvinnor på bara några få år. 

3.2.1  Kvoteringslagstiftning utreds 

Trots den positiva utvecklingen när det gäller kvinnorepresentationen i bolagsstyrelser sedan 

2002 nådde börsbolagen inte fram till det mål Winberg satt upp för årsskiftet 2004/2005. Mot 

bakgrund av detta beslutade regeringen Persson i februari 2006 att tillsätta en utredning för att 

undersöka hur man lagstiftningsvägen kunde öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser. I 

direktiven till utredningen skrev justitiedepartementet: 

Ett av delmålen för jämställdhetspolitiken är en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor 

och män. Jämställdhet är en fråga om mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa, men också om att ta 

till vara alla människors kompetens. Om kompetensen hos både kvinnor och män i näringslivet tillvaratas 

får företagsledningen den bästa sammansättningen, vilket gynnar företagen och därmed tillväxten. 

Forskning visar att ledande befattningshavare i dag inte väljs enbart på grundval av kompetens. Män, som 

i de flesta fall styr nomineringsprocessen, väljer ofta män just därför att de är män. (Ju2005/5704/P) 

 

I direktiven ville regeringen att utredningen skulle ta fram en modell för hur man 

lagstiftningsvägen kan få till stånd en miniminivå om minst 40 procent av det 

underrepresenterade könet i bolagsstyrelser. Regeringen ville också att utredningen skulle 

belysa eventuella konsekvenser av en sådan lagstiftning. 

3.2.2 Utredningens resultat 

I utredningen Könsfördelningen i bolagsstyrelser (DS 2006:11) konstaterades att en eventuell 

kvoteringslagstiftning i första hand borde inrikta sig på publika börsbolag eftersom de har en 

stor spridning av sina aktier. Enligt utredningen lämpade sig regler om könsfördelning i 

bolagsstyrelserna sig mindre bra för aktiebolag med begränsad ägarspridning eftersom det i 

sådana bolag ofta finns en direkt koppling mellan ägande och styrelsearbete på det sätt att 

aktiebolagets ägare ofta sitter personligen i styrelsen. 
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 Det förslag man lade fram innebar sålunda att drygt 2500 styrelseposter i publika bolag skulle 

beröras. Enligt utredaren skulle cirka 1000 kvinnliga styrelseledamöter behöva rekryteras för 

att de berörda företagen skulle uppfylla den föreslagna lagens krav. Utredningen konstaterade 

att kravet på en jämn könsfördelning borde sanktioneras i lag och att en sådan lag sannolikt 

inte strider mot EG-rätten och svensk diskrimineringslagstiftning då styrelsearbete inte bör 

betraktas som en anställning utan som ett förtroendeuppdrag.  Utredningen föreslog vidare att 

sanktioner borde införas innebärande att de bolag som inte följde den nya lagstiftningen skulle 

få betala en straffavgift om 150 000 kronor.  En eventuell ny lagstiftning föreslogs kunna 

träda i kraft under 2008. (DN 060607, DS 2006:11) 

I utredningens näst sista kapitel tog den i enlighet med direktiven upp konsekvenserna av den 

föreslagna lagstiftningen. Man tog också upp tråden från både kritiker och förespråkare av en 

kvoteringslagstiftning.  

När det gäller de farhågor som förts fram om att andra underrepresenterade grupper baserade 

på etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder också skulle kunna kräva att bli 

inkvoterade i bolagsstyrelser menade utredningen att detta inte låg inom utredningens uppdrag 

att avgöra samtidigt som man poängterade att parallellen haltar eftersom kvinnor inte tillhör 

en minoritetsgrupp.  

När det gäller de risker som lagstiftningsmotståndare luftat om att bolag kan komma att flytta 

utomlands eller byta till annan bolagskategori eller associationsform för att slippa tillämpa 

könsfördelningsprinciper ansåg utredningen att dessa risker var överdrivna. Man ansåg dock 

att det finns en viss risk för att nystartade företag inte kommer att välja den publika 

aktiebolagsformen för att slippa rekrytera utomstående personer till styrelseposter. 

Utredningen menade i samband med ovanstående frågeställning också att det finns en viss 

risk för att en lag om könskvotering kan leda till att börsbolag kommer att få fler utländska 

styrelseledamöter  

När det gäller de frågor som väckts om att en ny lag kan minska viljan att investera i svenska 

bolag menade utredningen att en ytterliggare komplicering av reglerna för bolagsstyrelsers 

sammansättning kan kompenseras av att Sverige får goodwill på jämställdhetsområdet. 

Utredningen konstaterade dessutom att det innebär såväl en politisk- som en 

konkurrensmässig risk att inte utnyttja den kvinnliga resursen i samhället. Förutom det faktum 

att kvinnor utgör en stor begåvningsresurs anförde utredningen att kvinnor har en stor del av 

”konsumentmakten” och att det därför kan vara både en politisk, kunskapsmässig och en 

affärsmässig fördel för företag om bolagsstyrelser representerar mångsidighet och bredd. När 
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det gäller andra fördelar med en lagstiftning menade utredningen bl.a. att kvinnor i 

bolagsstyrelser kan fungera som förebilder för andra kvinnor och att ökad jämställdhet i 

publika aktiebolag även kommer att sätta press på bolag som inte omfattas av de föreslagna 

reglerna. Utredningen menade vidare att en kvoteringslag kan bidra till att personer med 

mandat att tillsätta chefer reflekterar mer över rekryteringsbasen och över vilka 

kvalifikationer som verkligen är gångbara i näringslivet. (DS 2006:11) 

3.2.3 Maktperspektiv och diskussionen om fler kvinnor i näringslivet 

Som framgått ovan har argumenten för en kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser byggt på 

en mängd olika argument. Tankar om att kvinnor blir diskriminerade vid tillsättningen av 

ledamöter i bolagsstyrelser, att kvinnors unika kompetens behöver tas tillvara för bättre 

konkurrenskraft och tankar om att mer jämställda bolagsstyrelser skall ge positiva 

spridningseffekter har varit några av dessa.  Maktargument har dock också förekommit i 

debatten. Den f.d. jämställdhetsministern Margareta Winberg menade exempelvis att ett 

viktigt skäl till att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser var att man på detta sätt ökade den 

kvinnliga representationen i maktens korridorer. (Regeringskansliet 2002) 

Maktargument har dock inte bara använts av socialdemokratiska kvoteringsförespråkare utan 

också av andra politiker inom ramen för jämställdhetsdiskursen. Ett exempel på detta är 

nedanstående citat från en av vänsterpartiets gruppmotioner där motionärerna förklarar varför 

de anser en kvoteringslagstiftning vara nödvändig: 

Då verkligheten betraktas ur ett feministiskt perspektiv synliggörs många orättvisor. För att nå verklig 

jämställdhet måste männens makt och privilegier på alla områden utmanas. Männens intresse som grupp 

måste därför ställas mot kvinnors gemensamma intressen. Maktobalansen mellan könen, den s.k. 

könsmaktsordningen, visar sig i näringslivet som en i det närmaste total mansdominans i bolagens 

styrelser[….] Enligt dagens ordning får män tolkningsföreträde för hur chefskapet utformas, och i detta 

tolkningsföreträde ingår att betrakta könsordningen som normal. Män har ofta uppfattningen att chefskap 

och kvinnor inte passar ihop (se SOU 1994:3). Enligt SOU 2003:16 är bilden fortfarande lika mörk. 

Mansdominansen befäster föreställningar om kvinnor som bristfälliga och komplementära i relation till 

ledande positioner. Kvinnor bedöms som avvikande från den manliga normen (SOU 2003:16). Män väljer 

således fortfarande män. Att det finns få kvinnor på chefspositioner leder därför till att kvinnor sällan 

rekryteras till ledande befattningar. Enligt vår mening skulle en lagstiftning om könskvotering kunna 

bryta denna onda cirkel. (Riksdagen, 2005) 
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När utredningen om könsfördelningen i bolagsstyrelser (DS 2006:11) lagts fram använde en 

av miljöpartiets riksdagsmän liknande argument för att övertyga den nya borgerliga 

riksdagsmajoriteten om det kloka i att införa utredningens förslag. Per Holm skrev bl.a. 

följande i sin motion:  

Utvecklingen i näringslivet för ökad jämställdhet går alltså väldigt trögt och tar tid. Därför anser jag att 

kvotering ska införas för att snabba på utvecklingen. Jag har väldigt svårt att tro att det skulle finnas en 

brist på kompetenta kvinnor. Problemet tror jag snarare ligger i att männen inte vill släppa ifrån sig 

makten i bolagsstyrelserna. (Riksdagen, 2006) 

 

Som bekant beslutade sig dock den borgerliga allians som fick riksdagsmajoritet efter 2006 

års val sig för att lägga förslaget om kvoteringslagstiftning i papperskorgen (DN 061022). 

3.3 Diskussionen om fler män i förskolan 

Även om diskussionen om jämställdhet i arbetslivet under det senaste decenniet i huvudsak 

handlat om näringsliv, bolagsstyrelser och chefskap så har debatten om jämställdhet i 

förskolan funnits med sedan 1960-talet i jämställdhetssammanhang. Under slutet av 60-talet 

var frågan så aktuell att den ledde fram till ett beslut 1970 om att kvotera in män till 

förskollärarutbildningen. Ett argument för detta förfarande var att många barn genom det 

ökade antalet skilsmässor ansågs sakna manliga förebilder. (SOU 1972:26) 

Att kvoteringen till förskollärarutbildningen sannolikt hade en viss effekt på andelen män i 

förskolan framgår av diagram 2 på sida 17. Efter införandet av kvotering steg nämligen 

andelen män i förskolan från en mycket låg nivå till en nivå på ca 5 procent i början på 80-

talet. Som framgår av diagrammet sjönk andelen män därefter för att nu ligga på en nivå om 

ca 2,5 procent. En anledning till att den positiva utvecklingen brutits kan vara att kvoteringen 

till förskollärarutbildningen togs bort 1978. En annan anledning kan vara att några få 

pedofiler av manligt kön avslöjades inom förskolan under 1980-talet.  

3.3.1 Utredningen om jämställdhet i förskolan 

Efter att ha varit mindre aktuell under en period återkom diskussionen om jämställdhet i 

förskolan 2003 då regeringen tillsatte en delegation med uppgift att lyfta fram, förstärka och 
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utveckla jämställdhetsarbetet inom denna pedagogiska institution. Att regeringen var starkt 

präglad av diskursens maktperspektiv när man skrev direktiven framgår av nedanstående citat: 

Under 1990-talet har kunskapen om ojämställdhetens mekanismer ökat. Genusforskningen har fördjupats 

och utvecklats. Maktutredningen (SOU 1990:44) och Kvinnomaktutredningen (SOU 1998:6) har bidragit 

till ökade insikter om hur olikheter på grund av kön skapas och upprätthålls. Regeringens skrivelse om 

jämställdhetspolitiken Jämt och ständigt (skr. 2002/03:140) visar att samhället i dag präglas av 

könsmaktsordning, trots att ett aktivt jämställdhetsarbete pågått under lång tid. Arbetet måste därför 

fortsättningsvis ges en mer feministisk inriktning. Detta kräver, enligt regeringens skrivelse, en 

medvetenhet om ett kvarstående mönster där kvinnor är underordnade och män överordnade. Det krävs 

också en vilja att förändra den nuvarande maktordningen. Könsmönster skapas utifrån uppfostran, kultur, 

ekonomiska ramar, maktstrukturer och politisk ideologi. Det innebär vidare, enligt skrivelsen, att 

könsmönstren skapas och upprätthålls medvetet och omedvetet såväl av individer som av samhället.  

(SOU 2006:75, Bilaga 1, Kommittédirektiv,  s. 301-302) 

3.3.2 Utredningens resultat  

Utredningen presenterade ett delbetänkande 2004 (SOU 2004:115) och i den statistik som 

redovisades framgår att andelen män i förskoleverksamheten minskat (se diagram 2 s. 17). 

Utredningen konstaterade i samband med detta att antalet personer som utbildar sig på 

högskolenivå för arbete i förskolan minskar oavsett kön. Utredningen skrev: 

Det är delegationens uppfattning att många inte förstår hur viktigt förskolans pedagogiska uppdrag är som 

det första steget i barns utveckling och lärande och att det är i förskolan som många barns- identitets och 

kunskapsutveckling faktiskt grundläggs. Vi menar att förskolans låga status i hög grad hänger ihop med 

att förskolan är stämplad som en yrkesverksamhet för kvinnor, både i den bemärkelsen att det framför allt 

är kvinnor som arbetar i förskolan men även genom att själva innehållet i verksamheten och 

arbetsuppgifterna räknas som typiskt ”kvinnliga”. (SOU 2006:75, s. 192) 

 

Trots att utredningen såg det som ett problem att förskolan är stämplad som en 

yrkesverksamhet för kvinnor verkade man vilja tona ner eventuella problem med den stora 

kvinnodominansen inom denna verksamhet. I  delbetänkande skrev delegationen nämligen 

också: 

Ett vanligt argument är att män behövs som motvikt mot allt det som anses vara kvinnligt i förskolan och 

att det är viktigt att barnen, särskilt pojkarna, får möta manliga aktiviteter och synsätt. Ett annat vanligt 

argument är att män behövs i förskolan för att visa både barnen och andra att både kvinnor och män kan 

arbeta med barn, omsorg och pedagogik. Delegationen menar att det första argumentet riskerar att leda till 

att könsroller konserveras, tvärt emot det som sägs i Lpfö 98 om förskolans uppdrag att bryta invanda 



    25  

könsmönster och roller. Det andra argumentet är mer i linje med en strävan att nå ökad jämställdhet. Båda 

argumentet är dock tveksamma genom att de framhåller att männen behövs just för att de är män. 

Delegationen menar att pedagogisk skicklighet måste vara den viktigaste faktorn hos all personal och att 

det är förhållningssättet till barn och genusaspekten som är viktigt för jämställdheten, inte personalens 

kön. Det innebär att både män och kvinnor kan vara bärare av detta förhållningssätt. Vi menar också att 

resonemanget om att män behövs i egenskapen av att vara man, kan bidra till det låga antalet män 

eftersom de hela tiden förväntas vara något annat än pedagog. Att gå in i ett yrke där kön så starkt 

begränsar yrkesrollen kan rimligtvis inte framstå som särskilt lockande. Därmed inte sagt att vi inte vill ha 

fler män i förskolan. Vi menar dock att man i stället måste vända på perspektivet och börja se mannen 

som pedagog i första hand och som man i andra hand.  (SOU 2004:115, s. 41-42) 

 

I utredningens slutbetänkande (SOU 2006:75) drog man samma slutsatser och menade att det 

primära för jämställdheten i förskolan är att tillföra mer genuskunskaper snarare än att öka 

andelen män. Utredningen ifrågasatte internationella jämställdhetsprojekt från Norge, 

Skottland och Danmark där det görs en koppling mellan den kvantitativa jämställdheten d.v.s. 

mellan andelen män i förskolan och jämställdhet. Delegationen menade att man i dessa 

projekt ser könstillhörigheten som garant för vissa egenskaper och i polemik mot detta sätt att 

tänka anförde man att en jämn könsfördelning i personalgruppen inte per automatik innebär 

att en arbetsplats är jämställd. I detta sammanhang refererade utredningen till en avhandling 

av Margareta Havung (Havung, 2000). Man skrev följande med en kritisk udd riktad mot den 

utredning som ledde fram till en kvotering av platserna till förskollärarutbildningen under 70-

talet: 

Delegationen menar att det är viktigt att betona att den pedagogiska skickligheten måste vara det 

viktigaste, inte könstillhörigheten. Går man ifrån den principen finns det en risk att yrkesidentiteten 

urholkas [….] Delegationen menar att det är viktigt att ta till vara de erfarenheter som gjorts sedan 

Barnstugeutredningens skrivningar om att fler män skulle öka jämställdheten. I dag vet vi att det med 

dagens förväntningar på män och maskuliniteter inom förskolan snarare blir så att de stereotypa 

könsmönstren förstärks och fokus ligger på att män behövs just för att tillföra förskolan något som endast 

män i kraft av att de är män kan tillföra. (SOU 2006:75, s56) 

    

Man skrev vidare: 

Som Margareta Havung fann i sin undersökning av vilka konsekvenser det kan bli av att män ingår i 

arbetsgrupperna i förskolan, att de fåtaliga männen nästan alltid fick ägna sig åt snickeri, utelekar, 

idrottsaktiviteter och kvinnorna åt att ta hand om de mer ”husliga” arbetsuppgifterna. Ett sådant könsblint 

perspektiv leder till att invanda könsnormer och könsstrukturer får fritt spelrum och även förs vidare till 

barnen som de ”normala” kompetenserna och intressena för kvinnor respektive för män. För att motverka 

traditionella könsmönster krävs en genusmedvetenhet och en strävan att utveckla sin pedagogiska 
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professionalitet oberoende av invanda könsmönster, så att barn i förskolan kan få tillgång till många olika 

aktiviteter och upplevelser oberoende av om personalen är kvinnor eller män. (SOU 2006:75, s. 158) 

 

I linje med att man förordade kompetens och genusmedvetenhet framför en satsning på fler 

manliga pedagoger föreslog utredningen att det till 2012 skall finnas en utbildad 

genuspedagog per 25 anställda i förskolan. Utredningen var dock inte speciellt konkret när 

man diskuterade vilka genuspedagogiska modeller dessa medarbetare skulle arbeta efter. 

Visserligen tar man upp flera genuspedagogiska modeller men blir ganska vag i sin 

bedömning av dessa. Sannolikt beror detta på att man inte ansåg sig veta vilken pedagogik 

som verkligen utvecklar ett jämställt förhållningssätt hos barn. Utredningen skrev följande 

apropå behovet av genuspedagogisk forskning: 

Vi anser också att det är av största vikt att det pedagogiska jämställhetsarbetet inom förskolan beforskas 

mer. Detta eftersom vi under vårt arbete flera gånger förvånats över hur lite forskning det finns inom 

området. Det är samma källor och studier som refereras gång på gång. Den redan befintliga forskningen 

behöver både följas upp och fördjupas. I dag handlar majoriteten av den forskning som finns om hur de 

olika könsstrukturerna ser ut. Mycket litet finns skrivet kring de arbetsmetoder som använts och vad detta 

genusmedvetna arbete egentligen leder till. (SOU 2006:75, s. 136) 

 

 Utredningen konstaterade i sitt slutbetänkande att man inte ville se mer lagar, förordningar 

eller bestämmelser eftersom man ansåg att sådana kan vara svåra att följa och att de dessutom 

kan motverka sitt syfte. Man ville i stället lyfta de mål som redan finns när det gäller 

jämställdhet och hänvisade bl.a. till följande stycke i1998 års läroplan för förskolan:  

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till 

att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt respektive manligt. Förskolan skall 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma 

möjligheter att prova och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller. (Lpfö 98, s.8) 

 

När det gäller den ojämna könsfördelningen i förskolan så tycks utredningen med hänvisning 

till bl.a. Havungs avhandling (Havung 2000) dra slutsatsen att aktiva åtgärder för att öka 

andelen män i förskolan kan skapa mer problem än möjligheter. Som framgår av de citat ur 

utredningen som redovisats ovan ville man sätta fokus på ett mer genusmedvetet arbetssätt 

samtidigt som man vände sig mot tanken på att män skulle kunna tillföra något i 

förskoleverksamheten i kraft av sitt kön. Att denna ståndpunkt inte bara grundar sig på 

jämställdhetspedagogiska motiv framgår nedan. 
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3.3.3 Maktperspektiv och diskussionen om fler män i skolan 

Som framgått tidigare tycks jämställdhetsdiskursens perspektiv påverka utredningen om 

jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) i stor utsträckning. Nedanstående citat är ett tydligt 

exempel på detta. Utredningen skriver nämligen: 

För oss innebär genusmedvetenhet också en förståelse för att det kvinnor byggt upp genom historien, i 

förskolan såväl som på andra platser där kvinnor haft stort inflytande, är en kvalitet i sig. I diskussionen 

om att det behövs fler män i förskolan finns det en risk att det ”kvinnospecifika” nedvärderas medan det 

män antas stå för eller förväntas bidra med ges ett högre värde.  (SOU 2006:75, s. 210)  

  

I linje med diskursen tycks utredningen mena att en jämställdhetspolitik som lägger vikt vid 

att öka andelen män i förskolan riskerar att öka mäns makt samtidigt som den också bidrar 

ytterliggare till kvinnors underordning.  Att denna hållning även finns i andra utredningar 

framgår exempelvis av Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (SOU 1999:63) där man 

apropå att läraryrket mer och mer blivit ett kvinnoyrke skriver: 

För att förändra detta skulle fler män behöva rekryteras till lärarutbildningarna, något som visat sig svårt 

att realisera. Ett särskilt problem här är att den ojämställda ordningen så lätt kommer till uttryck också i 

försöken att förändra. Kvinnors självförtroende som lärare skall t.ex. inte naggas i kanten därför att man 

vill rekrytera män. Om man vill ha fler manliga lärare måste man alltså använda metoder som inte 

ifrågasätter kvinnors kompetens och värde.  (SOU 1999:63, s. 459) 

 

Psykologen och forskaren vid kvinnovetenskapligt forum i Umeå Eva Magnusson menar i 

linje med ovanstående citat att den retorik som används i jämställdhetssammanhang ofta är 

problematisk ur jämställdhetssynpunkt. Hon konstaterar att man riskerar att osynliggöra och 

nedvärdera kvinnors konkreta bidrag på kvinnodominerade områden om jämställdhets-

retoriken saknar makt och över- underordningsperspektiv. (Magnusson 1999) 

 I en artikel i tidningen Genus förs liknande tankar fram. I artikeln ”Lärarens kön spelar 

ingen roll” (Genus, 2006:2) menar lärarutbildaren och genuspedagogen Eva Gannerud att den 

problematisering som ibland görs av att många barn i dagens samhälle sällan träffar några 

vuxna män mest liknar moralisk panik. Idén om att förskolan behöver fler manliga förebilder 

ser Gannerud som särartstänkande och menar att diskussionen om behovet av fler män i denna 

verksamhet riskerar att öka den negativa inställningen som pojkar har till kvinnliga lärare.  

I polemik mot de som hävdar att det behövs fler män i skolan hävdar hon att 
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kvinnodominansen bland pedagoger inte är något nytt eftersom kvinnor haft huvudansvaret 

för barn ända sedan industrialismens genombrott. Den enda historiska förändring som skett i 

modern tid är att barnen i tidigare skeden togs omhand av kvinnor i hemmet medan de i dag i 

allt högre grad tas omhand av kvinnor inom barnomsorg och skola. I polemik mot debattörer 

som kritiserat kvinnodominansen i förskolan utifrån påståendet att denna institution i alltför 

hög utsträckning präglas av kvinnligt könsmärkta aktiviteter menar Gannerud att arbetet i 

förskolan inte alls är präglad av kvinnlig genuspraktik. Snarare än att kvinnor präglat arbetet 

menar hon att arbetet präglat kvinnor då omsorgsverksamhet i hem och skola/förskola hela 

tiden byggt på barns behov. Eftersom kvinnor traditionellt haft ansvaret för omsorgen om 

barn och uppfostran har de enligt Gannerud helt enkelt utvecklat en praktisk 

”socioemotionell” kunskap som är grundläggande i allt lärararbete. Även om Gannerud ser 

den sneda könsfördelningen som ett problem för läraryrkets status och löneutveckling tycker 

hon inte att den låga andelen män bland lärarna är något som påverkar verksamheten negativt.  

Liknande inställningar finns också på andra håll inom det svenska jämställdhetsväsendet. 

Genuspedagogen Torbjörn Messing som arbetar på länsstyrelsen i Örebro Län menar i likhet 

med utredningen om jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) att det inte blir mer jämställt per 

automatik med fler män i förskolan. Han anser att det till och med kan bli sämre om det som 

han uttrycker det ”kommer in ett gäng macho-män som är traditionella”. Messing anser att om 

män skall tillföra något till förskolan så måste de vara genusmedvetna och menar att 

förskolans uppgift är att ge pojkar en annan typ av manlig förebild än den traditionella. Han 

tar vikingatiden som exempel på att män inte behövs för att uppfostra pojkar då män enligt 

Messing oftast var ute på resor under denna tidsepok. (Messing 2005) 

En liknande hållning har sekreteraren i utredningen om jämställdhet i förskolan (SOU 

2006:75) Thomas Wetterberg. I en artikel i tidningen Förskolan med rubriken ”Låt män 

slippa vara män” (Förskolan 2005:3) menar han att män som kommer till en förskola 

ofta faller in i en klassisk mansroll. Istället för att göra samma saker som resten av 

pedagogerna får manlig förskolepersonal ofta ta hand om stökiga pojkar eller brottas och 

klättra i träd. Enligt Wetterberg är det ett problem om barnen inte ser att män och kvinnor kan 

göra samma saker. I en annan artikel i tidningen förskolan med rubriken ”Män är 

övervärderade” (Förskolan 2000:10) menar Wetterberg att de män som sökt sig till förskolan 

ofta gjort det för att slippa ifrån gällande mansideal. Eftersom klichébilden av manlighet även 

finns på förskolorna menar han att manliga förskollärare ofta tvingas utföra uppgifter som 

kvinnor och män tillsammans tror är manliga. Enligt Wetterberg kan detta åstadkomma en 
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”backlash” på de manliga förskollärarnas förväntningar eftersom de kanske inte vill vara den 

där typiska killen som röjer med ungar, utan hellre vill sitta med en pärlplatta. Wetterberg ser 

det som en av sina viktigaste uppgifter att föra in ett könsperspektiv hämtat från forskningen i 

förskolan så att manliga förskollärare får lättare att förklara att de gärna vill diska, medan de 

kvinnliga arbetskamraterna bygger koja. I artikeln menar han vidare att vi lever i ett system 

där män fortfarande har större privilegier än kvinnor och att jämställdhetsarbete handlar om 

att få män att inse att det beror på dem att orättvisorna mellan könen består. 

I ytterliggare en artikel i tidningen Förskolan med titeln ”Vi skapar könen själva” (Förskolan 

2001:1) intervjuas Britt-Marie Berge, genusforskare, docent i pedagogik vid Umeå universitet 

och föreståndare för Kvinnovetenskapligt Forum. Berge beskriver i artikeln de problem hon 

anser finns med diskussionen om jämställdhet i förskolan. Som framgår nedan kritiserar 

Berge utifrån diskursens maktperspektiv hur begreppet jämställdhet kommit att användas på 

kvinnodominerade områden i samhället.    

Det finns en fara med jämställdhetsbegreppet: det osynliggör vem som är den förfördelade parten i stort, 

säger Britt-Marie. Hade det stått klart uttryckt hade strategierna kunnat bollas mot det.– I jämförelse med 

män är det färre arenor där kvinnor kunnat göra sig gällande. Det är i skola, vård och omsorg som kvinnor 

under lång tid byggt upp ett gediget kunnande. Ska man ta fasta på jämställdhetsbegreppets kvantitativa 

sida, kan det bli så att män kräver tillträde till dessa arenor i jämställdhetens namn. – I det stora innebär 

det att kvinnor förlorar mark och makt även inom de, i jämförelse med mäns, få områden där kvinnor fått 

sätta och utveckla agendan. Har man genusglasögon ser man att i arbetslöshetstider uppmuntras män att 

gå in i kvinnodominerade yrken i stället för att konkurrera med män på andra områden. – Det är bra med 

män i barnomsorgen, om de lär av kvinnors erfarenhet och blir förskollärare. Men inte om de kommer in 

för att de inte ska konkurrera med männen om andra jobb. Män i kvinnodominerade yrken blir ofta 

föreståndare och chefer. De traditionella könsmaktsmönstren gör att de till och med uppmuntras av 

kvinnor att ta ledande positioner. Det är inte jämställt, det är ett annat fält för män att skaffa makt på, 

säger Britt-Marie. Skulle man däremot pusha lika mycket för att kvinnorna får makt på något område där 

männen är dominanta vore det en annan sak. – Men när kvinnorna kommer in till exempel på den 

naturvetenskapliga arenan så ska de anpassa sig. Och när männen kommer in i förskolan är det 

verksamheten som ska förändras… Varför kan inte män tycka det är bra, det som kvinnor byggt upp? Det 

är alltid mannen och pojken som blir norm. (Förskolan 2001:1) 
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4 Teori 

Som nämnts inledningsvis försöker uppsatsen jämföra jämställdhetsdiskursen teser och 

utsagor med grundläggande genusvetenskaplig teori. Då Bourdieus (1999) teorier har en djup 

och bred ansats och Hirdmans (1990 & 2003) teorier relaterar till svenska förhållanden 

kommer bägge att användas i uppsatsen. För att fördjupa analysen refereras också Foucaults 

(2002) teorier. De ger nämligen en djupare förståelse för begreppet makt. Då tolkningen av 

genusvetenskaplig teori har en förmåga att glida iväg utifrån egna perspektiv och ideologi 

redovisas viktiga slutsatser i teorin så långt det är möjligt i form av citat. 

4.1 Hirdmans genussystemteori 

Yvonne Hirdman (1943-  ) professor i historia vid Stockholms universitet kan sägas vara en 

av de forskare som först använde begreppet genus i Sverige i samband med introduktionen av 

den sk. genussystemteorin på 1980-talet. Enligt Hirdman (1990) är genussystemets grund den 

universella och intellektuella process som får människor att dela in världen i kategorier. Den 

mentala förståelseskapande kategoriseringsprocessen, som i allmänhet använder sig av 

kontrasterande symbiotiska par, är både ett sätt för människor att skapa ordning och ett sätt att 

skapa ”förståelse”. Människor har exempelvis lättare att förstå ”vackert” om de också förstår 

dess motsats ”fult” och lättare att förstå ”stor” om de förstår dess motsats ”liten”.  

Detta funktionella kategoriserande har dock sina problem. Ett är att människor får en tendens 

att generalisera och ett annat att människor får en tendens att dela in mänskligheten i olika 

grupper efter de skillnader man tycker sig se eller uppfatta. Genom att personer med olika 

attribut på ett förenklat sätt kopplas till vissa aktiviteter eller ett visst beteende skapar den 

intellektuella processen helt enkelt nackdelar i form av fördomar och förutfattade meningar. 

Om en person är av typ A kan hon exempelvis förväntas vara på plats A, göra A-saker och 

äga A-egenskaper eftersom hennes omgivning byggt upp sin förståelse av världen enligt 

denna kategoriseringsprincip trots att detta inte stämmer när det gäller individen ifråga.  
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Den universella mentala kategoriseringsprincipen påverkar naturligtvis också synen på män 

och kvinnor eftersom den gör att vi utifrån vårt biologiska kön förväntas göra vissa saker och 

ha vissa egenskaper. Genusbegreppet är enligt Hirdman (1990) till för att fånga de felaktiga 

kategoriseringsprinciper och ogrundade generaliseringar som på detta sätt utgår från att 

människor kan vara födda antingen som män eller som kvinnor.  

En viktig distinktion i Hirdmans teorier är att biologiskt kön är något man föds till medan 

genus är något man formas till. För att kortfattat försöka fånga begreppet kan man säga att 

genus är de föreställningar, tolkningar och förväntningar om exempelvis kläder saker, 

beteenden och sysslor, som enligt rådande kategoriseringsprincip läggs på pojkar och flickor, 

män och kvinnor i kraft av deras biologiska kön, trots att inga reella skillnader finns 

ursprungligen.  

Poängen i teorin kan sägas vara att pojkar och flickor från tidig ålder formas av den 

omgivande strukturen för att, oavsett egna inneboende preferenser och egenskaper passa in i 

den genuskategori som systemet föreskriver. Denna genusformande process är svår att 

förändra vilket innebär att den mer eller mindre intakt överförs eller reproduceras från 

generation till generation på ett sätt som enligt Hirdman (1990) i stort gör oss till kulturens 

fångar. Att begreppet genuspraktik enligt Hirdman är bättre än begreppet könsroll beror på 

denna tröghet i systemet. Hon menar nämligen att begreppet könsroll felaktigt antyder att vi 

kan förändra vår praktik på samma enkla sätt som skådespelare när de byter roller.   

Ett sätt att systematisera ovanstående processer är att prata om s.k. genuskontrakt. 

Genuskontrakt är enligt Hirdman (1990) inte någon formell överenskommelse, grundad på en 

rationell kalkyl mellan två jämbördiga parter, utan snarare som informella och formella regler 

om mäns och kvinnors platser, sysslor och egenskaper i samhället. Genuskontraktet skall ses 

som en analytisk modell eller en idealtyp i form av en kulturellt nedärvd överenskommelse. 

Begreppet vill ringa in det historiska och mer eller mindre orörliga strukturella tvång som 

bägge könen tyngs under och inte kan ruska av sig. Hirdman definierar genuskontrakt på 

följande sätt: 

[Genuskontrakt] uppfattas som ett enkelt begrepp för en komplicerad verklighet som kan användas för att 

renodla och analysera mellanrummet (dvs. beroendet) mellan män och kvinnor och de idéer och 

föreställningar, de informella och formella regler och normer som genusfigurerna genererar/ade om mäns 

och kvinnors platser, sysslor och egenskaper i ett samhälle. (Hirdman 1990 s 78) 
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Enligt Hirdman (1990) varierar genuskontraktets utformning från relation till relation och från 

samhällsnivå till individnivå. Kontrakten skapar Hans rättigheter och Hans skyldigheter och 

Hennes rättigheter och Hennes skyldigheter samtidigt som det också skapar skilda 

rationalitetsmönster. Trots att det finns stora skillnader mellan genuskontrakten på både 

individ- och samhällsnivå menar hon att man kan se ett gemensamt mönster överallt. Detta 

mönster kallar hon för genussystem. 

4.1.1 Genussystemets princip 

Hirdman (1990) menar att genuskontrakten innebär en genusordning eller ett genussystem där 

två principer eller lagar hela tiden styr relationen mellan män och kvinnor: 

• Könens isärhållande – manlig och kvinnligt bör inte blandas. 

• Den manliga normens primat – männen utgör normen för det normala och 
  allmängiltiga. Män har ”impregnerat” tanke- och institutionsvärldar med ”sin 

 mänsklighet”. 

 

Det faktum att könen hålls isär bidrar till att vi har svårt att uppfatta de normer som råder. 

Eftersom män och kvinnors liv inte möts blir det helt enkelt svårt att göra jämförelser. 

Hirdman hävdar inte att män har all makt utan anser att kvinnor, om de håller sig till 

genuskontraktet, också kan inneha makt. Hon skriver: 

Att den manliga normens primat råder innebär förvisso inte att det inte kan existera områden, där kvinnor, 

om de håller sig till genuskontraktet, dvs. är på sin plats och gör det de ska, inte uppskattas och kan 

åtnjuta s.k. ”makt” i varierande grad – men det är sällan ”makt” i en rumslig betydelse, utan snarare 

”makt” i betydelse viktighet, status. (Hirdman 1990, s. 78) 

4.1.2 Hirdmans historiesyn 

Hirdman (1990) anser att kvinnor i förmoderna samhällen också underordnats på olika 

områden. Genusordningens logik tycks dessutom ha förstärkts och samverkat med de 

ekonomiska, politiska och kulturella krafternas utveckling. I det moderna 

marknadsekonomiska samhället har dock den traditionella, förmoderna genusformeringen 

blivit alltmer ifrågasatt. Kausalt förklarade förhållanden när det gäller arbetsdelning började 

exempelvis ifrågasättas i och med kapitalismens intrång eftersom detta samhällssystem sätter 



    33  

rationalitet framför tradition. I kraft av att kvinnor generellt och historiskt haft ett lägre 

löneläge än män har de genom den kapitalistiska principen exempelvis tagit sig in på 

traditionellt manligt könsmärkta positioner i arbetslivet. Samtidigt som kapitalismen bidragit 

till en positiv utveckling på denna punkt har den demokratiska tanken, där idéer om alla 

människors lika värde varit dominerande, bidragit till att tidigare kausalt förklarade 

förhållanden mellan könen ifrågasatts. Uttryckt med marxistiska termer kan bas och 

överbyggnad i det kapitalistiska samhället sägas ha könsintegrerande krafter samtidigt som 

genussystemets könssegregerande krafter håller emot.  

Enligt Hirdman har resultatet av dessa krafters samspel blivit motsägelsefullt. Manliga platser 

och sysslor har i vissa fall utvecklats medan kvinnliga platser krympt. Genom kapitalismen 

och industrialismen skapades exempelvis en dikotomi där offentliga och publika platser blev 

manliga och dominerande liksom reproduktiva och privata, som är en förutsättning för de 

publika, blev kvinnliga och underordnade. Trots denna utveckling menar Hirdman (1990) att 

det, som en effekt av triangeldramat mellan kapitalism/Industrialism, demokrati och 

genussystem, utvecklats en emancipatorisk rörelse som krävt att kvinnor skall inkluderas i 

den moderna expansionen. Detta triangeldrama är också grunden till den inom moderniteten 

ständigt pågående könskonflikten som i kraft av en kontinuerlig förändring ständigt kräver 

formandet av nya könskontrakt. Hirdman skriver: 

Ju mer makt i betydelse rörelsefrihet i både materiell och immateriell bemärkelse som kvinnor får i ett 

samhälle desto mer blir könens konflikt problematisk, också som en social fråga   

(Hirdman 1990, s 94  )    

Systemexpandering och social ingenjörskonst, exempelvis i form av förskoleverksamhet, har 

varit ett sätt för samhället att försöka lösa denna konflikt men enligt Hirdman har dessa 

förändringar bara inneburit ett omformande av genusordningen i nya men fortsatt 

segregerande och hierarkiserande former. 

4.1.3 Genussystemets reproduktion 

Enligt Hirdman (1990) är både män och kvinnor utifrån ett icke intentionellt beteende 

delaktiga i reproduktionen av det ”självklara” och ”naturliga” som genusordningen innebär. 

Hon skriver: 

En förståelse av genusordningens imperativ skapar en kanske alltför stor förståelse för systemets 

reproduktion. Dessa ”ovedersägligheter” och deras avlagringar innebär onekligen, att både män och 
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kvinnor i sina dagliga liv måste utgå från de föreställningar som finns, forma sina ”strategier” för rimliga 

liv i enlighet med dessa imperativ (dvs. utifrån sina genusrationaliteter) och följaktligen måste resultatet 

av dessa enskilda människors individuella handlande bli ett alltmer cementerat genussystem med hård 

segregering och hierarkisering. Det gäller båda kön. Dessa olika genusrationaliteter, konkretiserade i 

genuskontrakt, självklara att upprätthålla och lyda för den enskilda människan som försöker ”göra det 

bästa av det”, innebär för både män och kvinnor att de bidrar till ordningens upprätthållande”.  

Att kräva revolt mot genusordningen – framförallt mot det feminina, vanmaktsskapande genuset – att 

bryta kontraktet, har i de flesta situationer varit otänkbart.  (Hirdman 1990, s. 79) 

 

Kontraktet snärjer med andra ord in både män och kvinnor i existentiella och ontologiska 

villkor. Hirdman (2003) menar exempelvis att genuskontraktet skapat en form av 

samhandlande där barn blivit en form av ”kärlekspant”. Apropå det faktum att barn har en 

central betydelse för att kvinnor ibland håller fast vid och försvarar ett traditionellt kontrakt 

skriver hon: 

Hur ska vi annars förstå kvinnors handlande genom historia och nutid - där majoriteten kvinnor onekligen 

smugit tätt intill kontraktet och kollektivt försvarat det, utan att tillskriva dem ”falskt medvetande”, 

konstitutionell dumhet och männen ett slags kollektiv ondska som individuella förtryckare? Hur - inte 

minst - ska vi annars förstå den både personligt och kollektivt upplevda upprördheten, när de 

kontraktuella skyldigheterna inte uppfylls? Inte nog med att detta var ”den naturliga ordningen”, den gav 

onekligen tydliga fördelar, inte minst för Henne. (Hirdman 2003, s.88)  

 

Enligt Hirdman gör den ”naturliga ordningens” institutionalisering att kvinnor själva bidrar 

till att reproducera en förtryckande struktur. Hirdman skriver: 

Och där Hon är, längst ner i självklarhetens ordningar, blir det Hon som med störst kraft reproducerar 

dem. Det är underordningens bittra lag nummer ett. Poängen med en rejäl underordning är onekligen att 

den sköts bäst av de underordnade själva. Ty av detta följer att det är kvinnor, eller för att hålla mig kvar 

på ett slags teorinivå, det är Hon som har nyckeln i sin hand: det är Hon som med sina försök att göra 

livet drägligt, att få ut så mycket som möjligt av de möjligheter som läget bjuder, är den som mest 

intrikat, mest energiskt arbetar för att återforma kontraktets gränser. Ju skickligare Hon är på att skapa lite 

mer utrymme innanför kontraktets gränser, ju starkare upprätthålls det. /…/ Vi har också bitter empiri från 

kvinnohistorien om kvinnor som agerar som de främsta fångvakterskorna i genusordningens fängelse. 

(Hirdman 2003, s. 91) 

 

Trots att Hirdman(1990) anser att den kvinnliga och privata reproduktiva sfären förändrats i 

mer jämställd riktning menar hon att män genom genussystemets inverkan fortfarande 

diskrimineras på kvinnligt dominerade områden. Hon skriver: 
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Vad som skett under de senaste 20 åren är att det privata inte bara får synas och erkännas – det privata har 

därtill tappat något av sin femininet: också män tillåts till en viss grad äga ett privat område, som inte 

längre är synonymt med jakten, fisket, klubben, båten, utan också hemmet och barnen. 

 (Hirdman, 1990, s. 114-115) 

4.1.4 Möjligheter till förändring  

Som framgår ovan menar Hirdman (1990) att jämställdhetens utveckling går sakta framåt och 

att jämställdhetsdebatten påverkat samhället positivt. Den starka segregeringen som tidigare 

funnits mellan en kvinnlig och en manlig värld har försvagats vilket inneburit att män och 

kvinnor blivit mer integrerade i de flesta av samhällets tidigare könsmärkta verksamheter. 

Denna förändring mot mer fysisk integration har inneburit att man på ett enklare sätt kan 

jämföra kvinnors och mäns levnadsvillkor. Kvinnors liv blir nu värderade med samma 

måttstock som mäns, d.v.s. framförallt med hjälp av ekonomi och pengar. Trots att 

genussystemets inflytande på samhället minskat fortsätter det dock att ha sitt inflytande i våra 

liv och över vår genuspraktik. För att försvaga genussystemets inflytande bör vi enligt 

Hirdman: 

•  fly eller undvika situationer som följer genuskontraktets grundtext. 

•  förändra och förhandla fram en annan kontraktstext med en mer jämställd fördelning 
   av skyldigheter och rättigheter. 

 

Mot bakgrund av ovanstående principer är en av feminismens viktigaste uppgifter enligt 

Hirdman att få kvinnor och män att bryta det traditionella genuskontrakt som innebär att 

kvinnor har ansvar för hem och barn medan män har ansvar för försörjningen. Hon skriver 

apropå detta: 

I denna sociala massrörelse kan det således finnas en helt ny förutsättning för generellt genusbrytande 

kvinnliga (och eventuellt även manliga) strategier. Genom den faktiska situation som kvinnor befinner sig 

i dag, kan vi se att det finns förutsättningar för att allt fler kvinnor kommer att handla på ett sätt som de 

facto bryter mot genussystemets ordningar, genom att kräva rättvisa och delat ansvar för den mest 

”ödesdigra” genussituationen: barnafödande och fostrandets situation. (Hirdman, 1990, s. 116) 

 

Hirdman tycks mena att det är primärt att ansvaret för den reproduktiva sfären delas lika 

mellan män och kvinnor för att kvinnor inte skall diskrimineras i den produktiva sfären. Hon 

skriver:  
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Vi skulle kunna säga att kvinnor generellt ordnar sina liv i enlighet med ett stereotypt genuskontrakt 

oskrivna lagar – där den generelle mannens symbios och förankring med det ”stora” livet alltjämt slår 

igenom och förskaffar honom en rad självklara rättigheter och henne mer arbete, eftersom kvinnor 

alltjämt ses som hemmets (dvs. matlagandets, tvättandets, barnuppfostrandets) främsta företräderskor. Det 

är onekligen utifrån föreställningen om generaliteten i detta schablonkontrakt som kvinnor i allmänhet 

riskerar att behandlas som icke seriösa ”ute-människor”. (Hirdman, 1990, s. 100) 

 

Hon anser dock att både män och kvinnor beroende på det egna individuella perspektivet kan 

tycka att de förlorar på att förändra genuskontraktet. Apropå de jämställdhetsreformer som 

genomfördes under 60- och 70-talen skriver hon: 

Ska vi tala i termer av förlust för kvinnokollektivet, innebar de utjämnande likhetsreformer, som sökte dra 

in fadern i familjen, just förlusten av de absoluta Moderskapet. Det som var periodens vinst - lönearbetet  

- kunde naturligtvis också uppfattas som en förlust och ett tvång, genom att kvinnor också blev 

familjeförsörjare.  De manliga vinsterna var motsvarande tvetydiga beroende på vilken kontext som väljs: 

män var inte längre till varje pris ensamma familjeförsörjare, en förändring som förvisso också kunde 

uppfattas som en förlust. Genom de könsneutrala familjepolitiska reformerna förstärktes visserligen det 

legala faderskapet, men det underminerades i praktiken av kvinnors rätt till abort.(Hirdman 1990, s. 93) 

 

Hirdman (1990) menar dock att förlusterna som befarades av de människor, av bägge könen, 

som föredrog ett traditionellt genuskontrakt inte realiserades eftersom reformerna inte slog 

igenom fullt ut. I realiteten innebar nämligen kvinnors lönearbete att de kom att jobba deltid 

och att de kom att anpassa sitt arbete till familjens behov. Detta gjorde att män kunde behålla 

sin traditionella försörjarroll och  att kvinnor  kunde behålla sin traditionella modersroll eller 

primära föräldraroll mer eller mindre intakt. 

Enligt Hirdman (2003) innebär moderskapet och den exklusivt kvinnliga förmågan att föda 

barn i många fall att ett särartområde skapas för och av kvinnor. Kvinnor bidrar dock till 

särartsbygget även på många andra sätt. I offentliga utrymmen som i rökrum, på enkönade 

arbetsplatser och inte minst i media skapas med hjälp av kvinnor enligt Hirdman (2003) ett 

”vi” och ”dom” – män och kvinnor. I veckotidningar och TV-program som vänder sig till 

kvinnor (och där kvinnlig genuspraktik reproduceras i hög grad) ser många kvinnor en 

växande och lönande profession. Administrerad av kvinnor skulle denna bransch inte överleva 

om det inte också fanns ett aktivt medskapande av kvinnor och flickor själva enligt Hirdman. 

Genom den integrering som skett av kvinnor i samhället har produktionen av genus således i 

hög grad blivit en kvinnosyssla. Apropå de maktstrategier som ofta reproduceras av kvinnor 

själva både i och utanför mediavärlden skriver Hirdman:  
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På båda sidor utnyttjas denna underordningens strategi som det gamla genushandlandet präglat in i 

”kvinnokulturen” och de för det vidare: att utnyttja kroppen som maktresurs och maktarena.  

(Hirdman, 2003, s.188) 

 

Hirdman menar vidare att homosociala situationer i enkönade kvinnliga miljöer producerar 

normen för femininitet på samma sätt som homosociala situationer i enkönade manligt 

dominerade miljöer reproducerar normen för maskulinitet. Hon skriver: 

Det finns i inom forskningen i dag en förståelse av att sådana enkönade situationer är idealiska för 

produktion av genus. Ju mer vi är tillsammans desto mer formar vi ett slags idealtypisk Man eller Kvinna, 

ett slags genusrepresentationer som vi förhåller oss till. Det gäller kvinnor såväl som män. När kvinnor är 

tillsammans med andra kvinnor, på segregerade arbetsplatser eller i andra enkönade situationer, talas/görs 

en slags Kvinno-fantom, en Diana. (Hirdman 2003, s. 58) 

 

I samband med detta konstaterar Hirdman att det är problematiskt att de flesta kvinnor som 

gått ut i arbetslivet under de senaste 35 åren gjort det till ”egna rum” där situationen är 

idealisk för produktion av särartskvinnan. 

4.1.5 Hirdmans kritik mot jämställdhetsdiskursen  

Hirdman (1990 & 2003) tycks anse att alla enkönade verksamheter är problematiska ur 

jämställdhetssynpunkt. Som en logisk följd av detta problematiserar hon också det faktum att 

jämställdhetsarbete kommit att domineras av kvinnor. Hon skriver   

Jämställdhetsväsendet innebär förvisso en expansion genom att det skapats ett nytt politikerområde för 

kvinnor, av kvinnor, om kvinnor (trots att jämställdhetsideologins första budord lyder: kvinnor och män 

tillsammans). (SOU 1990:44 s. 110) 

 

Hirdman (2003) är dessutom kritisk mot att man inom jämställdhetsdiskursen utan att 

reflektera fokuserar på att öka jämställdheten genom att försöka öka andelen kvinnor på 

mansdominerade områden. Hon menar att tron på att kvinnors inträde i styrelserum och 

företag skall öka jämställdheten är överdriven. Enligt Hirdman finns det en risk att denna 

jämställdhetsstrategi förstärker ”den manliga normens primat” (=A). Hon skriver: 

Som en ”verklig kvinna” ska en kvinna tillföra det heliggjorda arbetet egna resurser och kompetenser – 

men givetvis inom spelets regler, där det bara är möjligt att agera som man, dvs. som en slags man som a. 

Slutsats: ju fler kvinnor som integreras som a- ju större förstärkning av A. (Hirdman, 2003, s. 193-194) 
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Som framgår i citatet är hon inte bara kritisk mot själva principen utan också mot att man 

använder särartsargument i argumentationen för att öka andelen kvinnor i näringslivet. 

Apropå detta sätt att på en och samma gång förena integrering med segregering skriver hon: 

Förskjutningen från politik/rättvisa till marknad/ekonomi uppmuntrar till detta slags konstruktion av 

speciell kvinnokompetens: den är både riskfri (ur ett förändringsperspektiv) och lönsam. Här ramlar 

onekligen argumenterandet iväg och skapar B:s [särartskvinnans] nya former: Hon talar annorlunda, hon 

tänker annorlunda, Hon är socialt mer kompetent, Hon leder på ett annat sätt, Hon har större EQ, dvs. 

emotionell intelligens osv. (Hirdman 2003, s.183) 

 

Ovanstående strategi riskerar enligt Hirdman att bekräfta den manliga normen och till att 

reproducera manligt och kvinnligt genus. Genom att växa till ett slags marknad med ministrar, 

ombudsmän direktörer, föreningar och konsulter har diskursen – likt en bläckfisk, som inte 

kan hålla reda på sina egna armar – enligt Hirdman ständigt kommit att tala om män och 

kvinnor. Denna jämställdhetsmarknadens retorik riskerar paradoxalt nog att förvandlas till ett 

byggande av Man och Kvinna i stället för tvärtom. Under jämställdhetsflagg skapas det enligt 

Hirdman med andra ord olikheter mellan könen. En av de viktigaste och mest centrala delarna 

i Hirdmans kritik mot jämställdhetsväsendet gäller dock inriktningen. Hirdman (2003) menar 

nämligen att man inom den rådande diskursen i alltför hög grad försöker åtgärda 

underordningens resultat i stället för att inrikta sig på att förändra underordningens 

mekanismer.  

4.2 Bourdieus teorier  

Pierre Bourdieu (1930-2002) har under de senaste decennierna framstått som en av Frankrikes 

mest inflytelserika intellektuella personer. Utifrån ett perspektiv grundat på vad man kan kalla 

marxistisk och materialistisk strukturalism har han studerat det franska samhället genom 

omfattande kvalitativa och kvantitativa studier. Bourdieu började sin forskarbana genom att 

som antropolog studera det patriarkalt präglade kabyliska samhället i Algeriets bergstrakter 

och har alltsedan dess hämtat inspiration och en mängd empiriskt bakgrundsmaterial ur dessa 

studier när han analyserat det franska samhället. Han är kanske mest känd för sina studier av 

det franska utbildningssystemet där han på ett slående sätt beskrivit hur akademiska och 

politiska eliter reproduceras. (Broady 1991) 
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Bourdieu kritiserades fram till 1998 ibland för att han inte använde sig av  genusperspektiv i 

sina analyser. Detta år utkom emellertid La domination masculine (svensk övers. 1999. Den 

manliga dominansen) där han, inte utan tvekan, ger sig in i det han beskriver som en 

feministiskt dominerad debatt. I boken beskriver han sin syn på förhållandet mellan könen i 

det västerländska samhället och som i så många av hans tidigare arbeten hämtar han empiriskt 

material och exempel från det strukturellt sett enklare kabyliska samhället i Algeriet. Precis 

som i andra studier intresserar sig Bourdieu för hur strukturer reproduceras i samhället och 

den grundläggande frågan i boken är hur den manliga dominansen kunnat reproduceras på ett 

så likformigt sätt genom historien. I förordet till boken beskriver Bourdieu den förundran som 

lett honom i hans samlade forskargärning. Han skriver: 

Jag har i själva verket aldrig slutat förvåna mig över vad man skulle kunna kalla doxans paradox: att 

världens ordning i stort sett respekteras sådan den är, med sina bokstavligt eller bildlikt talat enkelriktade 

gator och förbjudna körriktningar, påbud och påföljder; att det inte finns mer av överträdelser och uppror, 

förbrytelser, ”vanvett”……..Eller, något som är ännu mer förvånande, att den etablerade ordningen 

faktiskt – bortsett från några historiska tillfälligheter förs vidare lika lätt, med sina dominansförhållanden, 

sina rättigheter och orättmätiga förmåner, privilegier och orättvisor, och att de outhärdligaste 

levnadsvillkor så ofta ter sig acceptabla och till om med naturliga. Och jag har alltid sett den manliga 

dominansen och hur den genomdrivs och genomlids som det främsta exemplet på den paradoxala 

underkastelse som är ett resultat av det jag kallar symboliskt våld; ett milt, omärkligt våld som offren inte 

ser och som huvudsakligen utövas på rent symbolisk väg, via misskännande, erkännande och i 

extremfallet känslor. (Bourdieu 1999, s. 11) 

4.2.1 Viktiga begrepp i Bourdieus sociologi 

Bourdieu har skapat nya och egenartade begrepp i sina arbeten och för att förstå hans teorier 

bör man vara införstådd med dem. Hans nyckelbegrepp kan sägas vara doxa, symboliskt våld, 

kapital, habitus och fält. Precis som Hirdman (1990) använder Bourdieu sina begrepp som 

forskningsredskap. De är med andra ord inte ämnade för att skapa ett koherent system utan 

snarare ämnade för att sätta etiketter på observerbara fenomen.  

En mycket ungefärlig översättning av begreppet kapital är värden eller resurser. Bourdieus 

övergripande kapitalbegrepp, det symboliska kapitalet, kan sägas vara det som av sociala 

grupper erkänns värde i form av anseende prestige etc. Det kulturella kapitalet kan sägas vara 

en undergrupp till det symboliska. Överfört till svenska kan det beskrivas som nedärvt 

och/eller förvärvat klassiskt bildningskapital. I sina studier av avgränsade fenomen använder 

sig Bourdieu även av andra undergrupper till det symboliska kapitalet. Det gemensamma för 
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Bourdieus olika kapitalsorter är att de direkt eller indirekt kan växlas mot varandra. Som regel 

sker växlingen mellan kapitalformer i vårt västerländska samhälle enligt Bourdieu med målet 

att få så stort ekonomiskt kapital som möjligt.  

Habitus kan sägas vara en form av förkroppsligat kapital eller ett system av dispositioner som 

både medvetet och omedvetet tillåter människor att handla tänka och orientera sig i den 

sociala världen. Det Bourdieu kallar könshabitus kan förenklat sägas vara ungefär samma sak 

som genus (genus blir då omvänt ungefär bekönat habitus).  Om man vill ge en mer 

komplicerad beskrivning kan man säga att habitus är ett system av dispositioner som är 

resultatet av sociala erfarenheter och betingelser, kollektiva minnen och sätt att röra sig. 

Habitus ristas med andra ord bildlikt med tiden in i människors kroppar och själar. Habitus 

styr människors handlingar och föreställningar och är ”trögrörligt” i den meningen att det 

endast kan förändras långsamt och med stor möda. Varje människa är per definition utrustad 

med habitus vilket innebär att det finns lika många habitus som det finns människor. Somliga 

medborgares habitus värderas dock högre än andras och denna värdesättning kan skifta från 

grupp till grupp. Marknaden i gruppen avgör nämligen vilka ingredienser i och effekter av 

habitus som kan fungera som kapital. Bourdieus sociologiska betraktelsesätt innebär bland 

annat att sökarljuset riktas mot det som skiljer mellan olika gruppers habitus. En 

grundläggande tanke hos Bourdieu är att det finns ”klasser” av sociala betingelser och 

”klasser” av erfarenheter som ger upphov till ”klasser” av habitus.  (Det är viktigt att 

understryka att begreppet ”klass” här inte har samma innebörd som marxismens 

klassbegrepp).  

Habitus formas med början i tidig barndom genom hela livet och man kan i någon mån göra 

sig medveten om den genom det Bourdieu kallar socioanalys. Bourdieus grundteori är att 

individen eller gruppen har ett system av dispositioner, en habitus i bagaget som tillåter dem 

att handla, tänka, uppfatta, och värdera utifrån ett begränsat antal principer i olika sociala 

sammanhang. Beteenden förklaras i teorin med hänvisning till mötet mellan habitus och de 

sociala omständigheterna. En viss given, i huvudsak omedveten, habitus ger individen ett 

bestämt register av strategier som i relation till omständigheterna ger ett bestämt spelrum 

inom vad Bourdieu kallar sociala fält. Ett socialt fält i Bourdieus mening existerar när en 

avgränsad grupp människor och/eller institutioner strider om symboliskt eller materiellt 

kapital som är av speciellt intresse eller värde för dem.  

Doxa är åsikter, ståndpunkter eller förhållanden som alla inom gruppen, fältet eller rent av 

samhället tar för givna utan att ifrågasätta. När det gäller förhållandena mellan könen kan man 
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säga att doxan i de flesta samhällen är att mannen ska ha huvudansvaret för försörjningen 

medan kvinnan ska ha huvudansvaret för barnen. 

Symboliskt våld kan sägas vara det som drabbar den som inte följer doxan d.v.s. ett milt 

omärkligt våld som via bl.a. erkännande och misskännande formar habitus i enlighet med den 

dominerande normen. (Bourdieu 1999, Broady 1991) 

4.2.2 Bourdieus teori om den manliga dominansen  

Bourdieu menar i likhet med stora delar av den feministiska rörelsen att män och kvinnor 

formas av strukturen till olika könshabitus. Detta innebär att vi föds in i en förkroppsligad 

normstruktur eller könsroll som konstruerar oss till respektive kön utifrån våra genitalier.  

Vårt könshabitus formas i huvudsak i barndomen men konstrueras, formas och omformas i 

mindre omfattning under hela livet.  Detta habitus styr omedvetet hur vi tänker handlar och 

till och med hur vi rör oss.  

Som tidigare nämnts försöker Bourdieu genom en inblick i det androcentriska kabyliska 

samhället skapa verktyg för att förstå objektiva och kognitiva strukturer och dolda relationer 

som berör könens förhållande sinsemellan i det mer komplexa franska samhället. Han menar 

att omvägen över en främmande kultur är nödvändig för att slå sönder de välbekanta 

förhållanden vi har till vår egen naturaliserade sociala värld. Att det är den manliga principen 

och dess makt snarare än männen och deras makt han beskriver i sina teorier framgår av att 

han menar att både män och kvinnor införlivat den manliga ordningens historiska strukturer i 

form av omedvetna perceptions- och värderingsscheman. När vi skall tänka om männens 

dominans riskerar vi således att ta hjälp av sätt att tänka som själva är en produkt av denna 

dominans. Den manliga principens styrka märks på att den inte behöver rättfärdigas och på att 

det androcentriska synsättet oftast ses som neutralt. 

Bourdieu menar att arbetsdelningen och den sociala ordningen organiseras symboliskt och att 

den är en godtycklig konstruktion. Konstruktionen förkroppsligas i två olika könshabitus efter 

ett diffust och kontinuerligt kollektivt socialisationsarbete. Dessa könshabitus eller genus 

existerar relationellt men blir också konstitutiva för den sociala ordningen som klassificeras 

med hjälp av de distinktioner som kan härledas ur motsättningen mellan manligt och 

kvinnligt. Bourdieu skriver: 
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Männen som hör samman med det yttre, det officiella, det offentliga, det raka, det torra, det övre, det 

diskontinuerliga, har att utföra alla övergående riskfyllda och iögonenfallande handlingar, handlingar som 

liksom tjurslakten, plöjningen och skörden, för att inte tala om dråp och krig, bryter av mot livets gång; 

kvinnorna däremot, som hör till det inre, det fuktiga, det nedre, det krökta, och det kontinuerliga, får på 

sin lott allt husligt arbete, det vill säga arbete som är privat och dolt, och till och med osynligt eller 

skamligt, som omsorgen om barn och djur, och alla de utomhussysslor det mytiska förnuftet tilldelar dem, 

det vill säga de som har att göra med vatten, gräs, det gröna, (som att rensa ogräs, trädgårdsarbete), med 

mjölk, ved och alldeles speciellt de smutsigaste och enformigaste och mest anspråkslösa sysslorna.  

(Bourdieu 1999, s. 43) 

 

Hela samhället är således uppbyggt av ”kollektiva förväntningar” som är svåra att förändra. 

Som exempel nämner han att vi sällan tänker på att den förhärskande definitionen av 

praktiken ofta är bekönad. Att kvinnor har svårt att ta sig fram till poster som traditionellt 

innehafts av män beror alltså delvis på att den informella befattningsbeskrivningen är formad 

utifrån det som traditionellt setts som manliga egenskaper. Män har naturligtvis en fördel här 

eftersom de socialiserats in i den manliga praktiken. Det faktum att kvinnor inte haft tillträde 

till männen värld har gjort att de blivit hänvisade till den husliga reproduktiva sfären som 

alltid underordnats den offentliga. 

Flickors yrkesval styrs enligt Bourdieu ofta av tre praktiska principer: 

• Det finns funktioner som lämpar sig för kvinnor i förlängningen av de husliga 

  funktionerna, exempelvis inom undervisning och vård.  

• En kvinna kan inte ha makt över män 

• Mannen har monopol på att hantera teknik och maskiner. 

 Ovanstående principer är i huvudsak omedvetna och överförs såldes utan medveten tanke av 

föräldrar, lärare och kamrater som själva fått dessa principer inskrivna i sina varseblivnings- 

och värderingsscheman. Genom dessa principer har det kommit att ligga på kvinnors lott att 

upprätthålla familjens sammanhållning och integration samtidigt som de också fått 

huvudansvaret för att upprätthålla det symboliska kapitalet genom en rad sociala aktiviteter. 

Bourdieu (1999) tar förhållandena i USA som ett utpräglat exempel på detta. Kvinnor inom 

medelklassen upprätthåller nämligen inom denna kultur mycket tydligt familjens sociala 

kapital och de sköter därför som regel om relationerna både till sin egen såväl som till 

mannens familj. Bourdieu menar att kvinnor i västerlandet som regel är den som har 

huvudansvaret för skapande och återskapande av familjens symboliska kapital. Den sociala 
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världen fungerar dock som en marknad där männens synsätt på symboliska tillgångar 

dominerar. Bourdieu skriver: 

Att vara är när det handlar om kvinnor, som vi sett, att varseblis, och varseblis genom ett manligt öga, 

eller ett öga försett med manliga kategorier – de kategorier som man utan att kunna formulera dem i ord 

använder sig av när man berömmer ett verk av en kvinna för att det är ”kvinnligt”, eller tvärtom ”inte alls 

är kvinnligt”.  (Bourdieu 1999, s. 115) 

 

Kvinnor har enligt Bourdieu en särskild ställning på marknaden för symboliska tillgångar. 

Den symboliska tillgång som kroppen utgör är nämligen alltid en större del av summan hos 

kvinnor än hos män. Medan kosmetik och kläder hos männen tenderar till att utplåna kroppen 

till förmån för sociala tecken som utmärkelser eller uniformer etc. förhärligar de hos kvinnan 

kroppen. Bourdieu menar att detta förklarar varför kvinnor investerar mycket mer tid och 

pengar på kosmetiskt arbete och varför kvinnor så ofta behandlar sig som estetiska objekt. 

Detta är också orsaken till att kvinnor tar mer ansvar för det estetiska både i hemmet och hos 

andra medlemmar i familjen. Hon väljer möbler till hemmet och ofta både kläder till sig själv, 

till barnen och till mannen. Denna arbetsdelning förs också ofta med in i arbetslivet. 

Kvinnor inom småborgerligheten är enligt Bourdieu de som är de främsta offren för den 

symboliska dominansen samtidig som de paradoxalt nog bidrar till att föra dominansen vidare 

mer än de flesta andra kvinnor. De driver nämligen ofta omsorgen om kropp och skönhet till 

det yttersta och identifierar sig på det sättet med de dominerande modellerna. Bourdieu menar 

att det säkert ligger en intuitiv förståelse för dessa sammanhang bakom feminismens 

subversiva strategi att värna om ”den naturliga looken”. Han hävdar att denna strategi borde 

vidgas till att gälla alla situationer där kvinnor tror att de själva väljer medan de i själva verket 

är reducerade till redskap för symbolisk uppvisning eller rena manipulationer.   

4.2.3 Bourdieus historiesyn 

Bourdieu (1999) anser att den manliga principens dominans är en produkt av ett historiskt 

avhisoriseringsarbete. För att förstå denna process måste man enligt Bourdieu: 

rekonstruera det historiska avhistoriseringsarbetet historia, eller om man så föredrar, historien om den 

oavlåtliga (re)produktionen av den manliga dominansens objektiva och subjektiva strukturer som ständigt 

har ägt rum, så länge det funnits män och kvinnor, och genom vilket den manliga ordningen oavbrutet har 

reproducerats från en tidsålder till en annan.  (Bourdieu 1999, s. 98-99) 
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Historiska undersökningar kan alltså inte nöja sig med att beskriva hur förhållandet mellan 

könen förändrats under tidens lopp; de måste också bemöda sig att för varje period beskriva 

hur agenter och institutioner bidragit till att reproducera dominansstrukturen samtidigt som de 

också lösgjort denna process ur historien. Bourdieu skriver angående det rådande sättet att 

skriva kvinnohistoria: 

Den kan inte nöja sig med att konstatera till exempel att kvinnorna utestängs från det ena eller andra 

yrket, utbildningslinjen eller ämnet; den måste också ta fasta på och förklara reproduktionen både av 

hierarkierna (inom yrken, discipliner etc.) och de hierarkiska dispositioner dessa gynnar, som får kvinnor 

att bidra till att stänga ute sig själva från ställen från vilka de i vilket fall är utestängda.  

(Bourdieu 1999, s. 99) 

 

Bourdieu anser att historiska beskrivningar för att vara fulltständiga måste beskriva det 

ständigt pågående differentieringsarbete som upprätthåller skillnaderna mellan könen och som 

får män och kvinnor att särskilja sig genom att ständigt försöka förmanliga och förkvinnliga 

sig. Enligt Bourdieu är nämligen relationerna mellan könen formade av historiska 

mekanismer som skapat en avhistorisering av den könsliga uppdelningens strukturer. Med 

andra ord har den struktur som skapar relationerna mellan könen och dess indelningsprinciper 

blivit dold genom en avhistoriseringsprocess som gjort dem ”naturliga”. Könsuppdelningen 

tycks ingå i ”tingens ordning” så till den grad att den blir oundviklig.   

Det som tycks evigt i historien är dock enligt Bourdieu bara resultatet av ett ”maskineri” där 

institutioner som kyrkan, familjen, skolan, staten m.fl. blivit viktiga delar. Den sociala 

ordningen fungerar helt enkelt som en jättelik symbolisk maskin där själva principen är att 

den fördelar olika verksamheter till respektive kön. Bourdieu anser att det i första hand är de 

avhistoriserande krafter, som vidmakthåller det godtyckliga, som måste neutraliseras. Med 

ledning av att de invarianser i dominansförhållanden som funnits historiskt inte har satt några 

spår i dominerande principer föreslår han att vi kanske måste titta bortom familjen för att 

förstå hur den manliga principen vidmakthålls. I kritik mot en alltför förenklad feministisk 

analys konstaterar han att instanser som skolan och staten har större betydelse för den manliga 

dominansen än man vanligen tror genom att tvinga igenom principer som även påverkar vårt 

privata universum.  
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4.2.4 Den manliga dominansens reproduktion 

Bourdieu menar att det androcentriska synsättet legitimeras oupphörligen av de praktiker det 

ger upphov till. Detta sker exempelvis genom att den negativa fördomen som häftas vid 

kvinnor ständigt bekräftas i den kvinnliga praktiken. Han skriver: 

Det symboliska våldet inrättas genom det gillande den dominerade nödvändigtvis ger den dominerande 

(och alltså dominansen) när han för att tänka om honom och om sig själv, eller snarare för att tänka om 

sitt förhållande till den dominerande endast förfogar över kunskapsinstrument som är gemensamma för 

dem båda och som, eftersom de bara utgör dominansrelationens förkroppsligade form, får förhållandet att 

framstå som naturligt.  (Bourdieu 1999, s.49) 

 

 Han tar franska kvinnor som exempel på det faktum att de dominerade reproducerar 

dominansstrukturen på ett omedvetet sätt när han skriver: 

Man vet således att en stor majoritet franska kvinnor säger att de vill ha en make som är äldre, och även, 

fullt i linje med detta, längre än de själva, och två tredjedelar av dem går så långt att de uttryckligen säger 

nej till en kortare man. (Bourdieu 1999, s.49) 

 

Ett annat exempel på strukturens tryck är enligt Bourdieu att många kvinnor inte vill visa upp 

relationer som bryter mot dominansstrukturen. Om kvinnan är den som har mest makt i 

relationen eller om hon har en make som hjälper till med hushållsarbete väljer hon ofta att 

dölja detta, dels för att inte förminska sin man men också för att hon med en man som inte 

följer normerna själv får lägre social status. Den kvinnliga underkastelsen kan på detta sätt, 

paradoxalt nog, betraktas som både spontan och framtvingad. Bourdieu poängterar att de 

kvinnor som underkastar sig dominansstrukturen mest oftast är kvinnor ur de lägre klasserna 

som genom ett traditionellt äktenskap skaffat sig en social position.  

Han anser vidare att det är dominansstrukturen som till stor del gör att de dominerade ofta 

omedvetet och mot sin vilja bidrar till sin egen underordning genom att de tyst acceptera de 

gränser som finns. Ett tecken på att dessa gränser internaliseras mycket starkt är enligt 

Bourdieu att de kan ge upphov till kroppsliga emotioner i form av skam ängslan och 

skuldmedvetenhet eller upphov till lidelser och känslor som kärlek, beundran och respekt. 

Bourdieu skriver apropå denna internalisering: 

Lidelserna hos en dominerad habitus (dominerad med avseende på genus, etnicitet, kultur eller språk) 

 – en somatiserad social relation, en social lag omvandlad till förkroppsligad lag – kan man inte släcka 

genom en enkel viljeansträngning som bygger på frigörande medvetenhet. Om det är fullständigt 

illusoriskt att tro att det symboliska våldet kan besegras med medvetande och vilja som enda vapen, är det 
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för att effekterna av och villkoren för dess verkan finns varaktigt inristade långt inne i kropparna i form 

av dispositioner. (Bourdieu 1999, s. 53)  

 

Bourdieu anser att denna insikt inte innebär att man ger de förtryckta skulden för sitt eget 

förtryck eftersom man måste inse att de dispositioner som man ibland hänvisar till för att 

”skylla på offret” är produkten av de objektiva strukturerna. De dispositioner som inskrivits i 

kropparna gör att handlingarna som reproducerar strukturen inte är ett isolerat ”subjekts” 

medvetna, fria, övervägda intellektuella handlingar utan snarare perceptionsscheman och 

dispositioner som internaliserats i habitus av den symboliska makten. Bourdieu (1999) menar 

att bägge könen är fångade i denna process. Han skriver: 

Om kvinnorna underkastas ett socialisationsarbete som tenderar att förminska och förneka dem och om de 

lär sig de negativa dygderna försakelse, resignation och tystnad, så är även männen fångna i och dolda 

offer för den dominerande föreställningen. De dispositioner som leder till att man kräver och utövar 

dominans ingår lika litet som dispositionerna för underordning i en natur: de måste konstrueras genom ett 

långvarigt socialisationsarbete, det vill säga, som vi sett, ett aktivt urskiljande i förhållande till det 

motsatta könet. (Bourdieu 1999, s.63) 

 

Apropå det krav dominansstrukturen ställer på bägge könen skriver han vidare: 

Strukturen övar sitt tryck på båda termerna i dominansrelationen och följaktligen också på de 

dominerande, vilka kan dra nytta av den trots att de hela tiden, som Marx utrycker det, är ”behärskade av 

sitt härskande”. Behärskade därför att de dominerande, vilket redan alla spel förknippade med 

motsättningen mellan stor och liten visar, inte kan låta bli att på sig själva (det vill säga på sin kropp och 

allt de är och gör) tillämpa de omedvetna scheman som i deras fall ger upphov till oerhörda krav (något 

som de kvinnor som inte vill ha en kortare man anar och tyst erkänner). (Bourdieu 1999,  s. 84) 

4.2.5 Möjligheter till förändring 

Bourdieu (1999) menar att den feministiska rörelsen lyckats bryta cirklar där 

dominansstrukturer okritiskt reproducerats inom vissa områden av det sociala rummet men 

menar samtidigt att detta i första hand gynnat kvinnor i de övre sociala kategorierna. En viktig 

faktor till brottet i dominansstrukturen och till att resultatet skiljer sig åt mellan olika sociala 

grupper i samhället är enligt Bourdieu att skolinstitutioner varit en viktig del i 

frigörelseprocessen. Genom att kvinnor i medelklassen och uppåt fått tillträde till högre 

utbildning har skolinstitutioner påverkat möjligheterna till lönearbete och till ekonomiskt 

oberoende vilket i sin tur påverkat familjestrukturen i vissa delar av samhället. Bourdieu gör 
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dock gällande att de synliga förändringarna mellan män och kvinnor döljer konstanser i det 

relativa förhållandet mellan könen. Med andra ord flyttar männen fram sina positioner när 

kvinnorna flyttar fram sina så att det relativa förhållandet består. Ett slående faktum på detta 

är att de yrken som ”feminiseras” samtidigt förlorar i status.  

Förändringen i kvinnors villkor följer också den traditionella modellen för indelning i manligt 

och kvinnligt. Männen fortsätter att behärska det offentliga rummet och maktens fält under 

det att kvinnorna är förutbestämda för det privata och reproduktiva. Bourdieu hävdar att 

erkännandet av dominansen förutsätter en kunskapsakt men att detta inte innebär att 

dominansen grundar sig på det Marx och Lukács beskrivit som falskt medvetande. Det räcker 

enligt Bourdieu inte med att kvinnor blir ”medvetna” för att man skall nå frigörelse eftersom 

det dominerande sättet inte är någon enkel mental föreställning eller ideologi utan snarare ett 

system av strukturer som med Bourdieus ord ”varaktigt skrivits in i tingen och kropparna”. 

Apropå detta resonemang skriver han: 

De innebär nämligen att den symboliska revolution den feministiska rörelsen begär inte kan inskränka sig 

till endast en förvandling av medvetande och vilja.  (Bourdieu 1999, s.55) 

 

Det faktum att strukturerna är så djupt rotade visar sig exempelvis genom att män ofta 

reagerar starkt känslomässigt om kvinnor stiger in på traditionellt manliga områden. Bourdieu 

skriver: 

Att de känslomässiga reaktionerna mot kvinnors insteg i det ena eller andra yrket ibland blir så 

våldsamma blir begripligt om man vet att de sociala positionerna själva är bekönade, och bekönande, och 

att när män försvarar sina befattningar mot feminisering är det sin egen mest djupgående uppfattning om 

sig själva som män de försöker försvara, i synnerhet inom sociala kategorier som kroppsarbetare och i 

yrken som de militära, vilka får en stor del av eller hela sitt värde genom bilden av virilitet.   

(Bourdieu 1999, s.112) 

  

En central tanke hos Bourdieu är att illusionen om det ”evigt kvinnliga” (och naturligtvis 

också ”det evigt manliga”) måste slås i bitar för att en verklig förändring av strukturen och 

dominansförhållandet mellan män och kvinnor skall ske. Denna illusionsupplösning måste 

ske i alla sociala rum där genus reproduceras det vill säga inte bara inom familjen utan också i 

skolans värld, i arbetets värld, i byråkratins värld och inom mediernas värld. Enligt Bourdieu 

är detta dock en svår process eftersom genus inte är några enkla ”roller” som spelas som vi 

vill utan snarare omedvetna handlingsmönster djupt inskrivna både i våra kroppar och i det 

universum vi lever. En annan sak som försvårar en förändrings process är att den dualism som 
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strukturen bygger på är så djupt rotade i samhället att de kringgärdar intellektet på ett sätt som 

svårligen låter sig fångas och ifrågasättas. Om man tittar på helheten ökar dock förmågan att 

se konstanterna och mekanismerna i strukturens reproduktion enligt Bourdieu. Han skriver: 

De synliga förändringarna i kvinnors villkor döljer beständigheten i de osynlig strukturer som bara kan 

blottläggas av ett relationellt tänkande som förmår sätta familjeekonomin, och följaktligen den 

arbetsdelning och maktfördelning som kännetecknar den, och arbetsmarknadens olika sektorer (fälten), 

där kvinnor och män verkar, i relation till varandra. Detta i stället för att, som man vanligen gör, studera 

uppgiftsfördelningen och i synnerhet rangordningen mellan könen i det husliga och icke husliga arbetet i 

isolerat tillstånd.  Sanningen om strukturförhållandena i den könsliga dominansen låter sig skönjas så 

snart man noterar till exempel att de kvinnor som nått mycket höga befattningar (högre tjänstemän, chef 

för en departementsenhet etc.) så att säga får ”betala” sin framgång i yrkeslivet med bristande ”framgång” 

i hemlivet (skilsmässa, celibat, svårigheter eller fiaskon med barnen etc.) och i de symboliska 

tillgångarnas ekonomi omvänt, att framgång i det företag hemlivet utgör ofta är förbunden med att man 

helt eller delvis avstår från verklig framgång i yrket (särskilt genom att acceptera ”förmåner” vilka så lätt 

ges till kvinnor bara därför att de försätter dem utanför kapplöpningen mot makten: halvtid eller 

fyrafemtedelstid).  (Bourdieu 1999, s. 123) 

 

Som framgår ovan menar Bourdieu att man måste förstå hur strukturen i familjerummet 

samverkar med strukturen i yrkesrummet om man vill förklara förhållandet mellan män och 

kvinnor i samhället. Genom att strukturen i bägge dessa sfärer ständigt reproducerar och 

naturaliserar skillnader mellan mäns och kvinnors positioner och ansvar i livet så kommer 

kvinnor hela tiden att ha ett handikapp gentemot män på arbetsmarknaden på samma sätt som 

män kommer att ha ett handikapp i den reproduktiva sfären. Det räcker med andra ord inte att 

kvinnor kommer ut i arbetslivet och blir ekonomiskt oberoende för att de skall bli jämställda 

med män om det traditionella förhållandet mellan könen består, i det att kvinnor fortfarande 

ses som huvudansvariga för hem och barn medan mannen ses som huvudansvarig för 

försörjningen. Om det inte sker en förändring av denna traditionella modell kan den 

dominerande principen enligt Bourdieu fortsätta att hemsöka manligt och kvinnlig habitus. 

4.2.6 Bourdieus kritik mot jämställdhetsdiskursen 

Bourdieu är i sin bok Den manliga dominansen i stora delar positiv till den feministiskt 

präglade jämställdhetsdiskursen. Trots detta menar han i bokens slutord att den bästa av 

politiska rörelser är dömd att bedriva dålig vetenskap och i slutändandan dålig politik om den 

inte lyckas förvandla sin benägenhet för subversion till kritiskt inflytande och till självkritik. 
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Bourdieu centrala budskap är att feminismen undviker att beröra delar av den mekanism som 

upprätthåller den manliga dominansen för att kvinnor inte skall ses som delaktiga i 

strukturens reproduktion. Han skriver apropå detta ”mörkande”: 

….eller att man som somliga feminister i dag väljer att låta bli att analysera underkastelsen, därför att man 

är rädd att om man erkänner att kvinnorna har del i dominansförhållandet, kan ansvaret överföras från 

männen till kvinnorna. Men i stället för att falla för den skenbart osjälviska frestelsen att ge en idealiserad 

bild av förtryckta och stigmatiserade i namn av medkänsla, solidaritet eller moralisk indignation och 

ignorera själva effekterna av dominansen, särskilt de mest negativa, som de subversiva rörelserna i stor 

utsträckning har gjort, måste man ta risken att tyckas rättfärdiga den etablerade ordningen genom att 

blottlägga de egenskaper som gör att de dominerade (kvinnor, arbetare etc.) kan bidra till sitt eget 

behärskande – därför att dominansen har gjort dem sådana”. (Bourdieu 1999, s, 130) 

 

Bourdieu är medveten om att ovanstående konstaterande kan vara kontroversiellt då han i 

egenskap av man gett sig in på ett område, som i kraft av att det blivit monopoliserat av 

kvinnor, ständigt åberopar den kvinnliga erfarenhetens absoluta auktoritet. Eftersom kvinnliga 

forskare som beskrivit ovanstående fenomen anklagats för att vara nedlåtande mot kvinnor är 

han beredd på att hans kritik inte kommer att hamna i god jord inom diskursen. Bourdieu 

menar dock att den analys han för fram är viktig eftersom den kan bidra till att ge en mer 

relationell inriktning åt genusvetenskaplig forskning.  

Som framgår av citatet ovan är Bourdieu kritisk till hur maktrelationer beskrivs inom både 

feminism och marxism. Att det strukturella förhållandet mellan män och kvinnor enbart 

upprätthålls genom manlig makt eller att förhållandet mellan arbetare och kapital endast 

upprätthålls genom kapitalägarens makt är enligt Bourdieu en alltför enkel slutsats. Denna syn 

på makt och på strukturens reproduktion har klara paralleller till Michel Foucaults teorier om 

makt i Sexualitetens historia – 1. Viljan att veta (L’histoire de la sexualité. 1. La volonté de 

savoir 1976, svensk översättning (1984) nyutg. 2002). Precis som Bourdieu i Den manliga 

dominansen är kritisk till feminismen och marxismens analys är Foucault i detta arbete kritisk 

till den förenklade maktanalys som traditionellt används inom politik och samhällsvetenskap.   

 

 

 

4.3 Foucaults maktteori 
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Michel Foucault (1926-1984) anses liksom Bourdieu tillhöra en av Frankrikes mest betydande 

samhällsvetare. Han var en utpräglad fritänkare och individualist som framför allt intresserade 

sig för avvikande grupper i samhället. Under sin levnad blev han betraktad både som marxist 

och som antimarxist. Trots att han är svår att placera i en vetenskaplig tradition kan man säga 

att hans teorier om makt har en poststrukturalistisk hållning. (Hörnqvist, 1996)  

Som antytts i föregående avsnitt är Foucault kritisk mot det traditionella sättet att beskriva 

makt och dominans. I stället för att se på makt och dominans i ett uppifrån och ner perspektiv, 

med en dominerande och en underordnad part, ser han makt som ett nätverk där individer och 

grupper är delaktiga oavsett position. Foucault definierar makt på följande sätt: 

Med makt anser jag att man först och främst bör förstå den mångfald av styrkeförhållanden som finns 

inneboende i- och organiserar – det område där de fungerar; det spel som genom kamp och oupphörliga 

konfrontationer omvandlar dem, förstärker dem, kastar om dem: stöden, som dessa styrkeförhållanden 

finner i varandra, så att de bildar kedja eller system, eller, i motsatta fall, rubbningarna, motsättningarna 

som isolerar dem från varandra; och slutligen strategierna som de verkar genom och vilkas allmänna 

mönster eller utkristalliserande i institutioner förkroppsligas i statsapparaterna, i formuleringen av lagen, i 

samhällets hegemonier. (….) Makten är överallt; inte därför att den omsluter allt, utan därför att den 

kommer överallt ifrån. Och allt det hos makten som är varaktighet, upprepning, orörlighet, självalstring är 

bara den helhetseffekt som bildas av alla dess rörligheter, den kedja som hakar i vart och ett av dess 

rörliga element och i gengäld försöker låsa dem. (Foucault  2002, s.103) 

  

När Foucault beskiver fördelarna med sin definition av makt ligger dessa i linje med 

Bourdieus (1999) kritik mot feminismen, marxismen och andra starkt ideologiskt präglade 

rörelser. Foucault skriver nämligen: 

Det är inom ramen för detta fält av styrkeförhållanden som man måste försöka analysera 

maktmekanismerna. På så sätt slipper man undan detta system med en suverän lag, som länge hållit det 

politiska tänkandet fånget. (Foucault  2002, s. 106) 

 

Som framgår ovan är makt i Foucaults teorier inte det samma som en viss institution eller en 

viss struktur utan snarare en mängd olika maktrelationer som genom en sammantagen 

helhetseffekt utkristalliserar sig i det som till synes verkar vara upprepning och orörlighet. En 

central punkt i Foucaults teorier blir därför att maktens utveckling i samhället inte har något 

styrande subjekt. På mikronivå har människor enligt Foucault (1998) avsikter och strategier i 

sin utövning av makt men inte som kollektiv på samhällsnivå. Foucault skriver apropå denna 

makt på mikronivå: 
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Studiet av denna mikrofysik förutsätter emellertid att makten som utövas inom den inte uppfattas som en 

egenskap eller en egendom utan som en strategi och att man inte utgår från att det herravälde den leder till 

är något man ”lägger beslag på” utan är resultatet av mått och steg, manövrer, taktiska grepp, tekniker och 

mekanismer; att man i denna makt urskiljer ett nät av ständigt spända, ständigt aktiva relationer, snarare 

än ett privilegium som man skall kunna inneha: att man snarare jämför den med en ständig kamp än med 

ett kontrakt som reglerar en överlåtelse eller med erövring av ett område. Man måste kort sagt inse att 

denna makt är något man utövar snarare än besitter, att den inte är ett av den härskande klassen erövrat 

eller bevarat ”privilegium”, utan den samfällda verkan av dess strategiska positioner – en verkan som 

kommer till synes i de underlydandes ställning och som denna ibland bidrar att förlänga. Å andra sidan 

tillämpas inte denna makt utan vidare, som ett tvång eller ett förbud, gentemot dem ”som inte har den”. 

Den omger dem, den sprids genom dem, den stöder sig på dem, liksom de själva i sin kamp mot makten i 

sin tur tar spjärn mot de grepp den har om dem. (Foucault 1998, s36) 

 

Foucaults (2002) syn på makt kan sammanfattas i följande punkter: 

• Makt är inte någonting som låter sig förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man 

behåller eller låter sig gå ur händerna; makt utövas från oräkneliga håll och i ett 

växelspel av ojämlika och rörliga relationer. 

• Maktrelationer är inte utanförstående i förhållande till andra typer av relationer 

(ekonomiska processer, bekantskapsförhållanden, sexuella relationer), utan att de är 

inneboende i dem. 

• Makten kommer underifrån; det vill säga det finns inte någon binär och genomgående 

motsättning mellan de härskande och de behärskade såsom grundläggande allmänt 

mönster för maktrelationerna. 

• Maktrelationerna är på  en och samma gång både målinriktade och icke-subjektiva. 

• Där makt finns, finns också motstånd och motståndet står aldrig i utanförställning i 

 förhållande till makten.  
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5 Analys 

Uppsatsens titel ställer den till synes retoriska frågan om män i förskolan eller kvinnor i 

bolagsstyrelser är vägen till ett jämställt samhälle. Att svaret på denna fråga inte är lika enkel 

och självklar som man kan tro inom ramen för den svenska jämställdhetsdiskursen framgår av 

det empiriska materialet i denna uppsats. Att en av de utredningar som redovisats  

(DS 2006:11) menar att en ökning av andelen kvinnor i bolagsstyrelser är en väg att öka 

jämställdheten i näringslivet medan en annan utredning (SOU 2006:75) menar att en ökad 

andel manliga förskolelärare inte är rätt väg att öka jämställdheten i förskolan är en 

representativ hållning inom den svenska jämställdhetsdiskursen. En ökning av andelen män 

på ett kvinnodominerat område som förskolan anses med andra ord inte öka jämställdheten i 

samhället på samma sätt som en ökning av andelen kvinnor på ett mansdominerat område 

som bolagsstyrelser. Mot bakgrund av detta kan det vara intressant att analysera diskussionen 

om jämställdhet ur ett diskursperspektiv. Vi börjar med att rekapitulera vad genusvetenskaplig 

teori rekommenderar för åtgärder om vi vill öka jämställdheten mellan män och kvinnor i 

samhället.  

5.1 Vägen till jämställdhet enligt redovisad teori 

Som framgår av kapitel 4 är ett konkret sätt att öka jämställdheten i samhället att både män 

och kvinnor undviker det traditionella genuskontraktets grundtext.  Enligt Hirdman (1990) 

kan vi göra detta genom att fly kontraktssituationer helt eller genom att förändra och 

förhandla fram en annan kontraktstext med en mer jämställd fördelning av skyldigheter och 

rättigheter. En av de viktigaste kontraktspunkterna att omförhandla är den som har att göra 

med ansvarsfördelningen i den reproduktiva sfären. Att ansvaret för hem och barn delas lika 

mellan män och kvinnor är en grundförutsättning för att kvinnor inte skall diskrimineras i den 

offentliga sfären. Det räcker med andra ord inte att kvinnor börjar arbeta och bli ekonomiskt 

oberoende genom hel- eller deltidsarbete för att arbetslivet skall bli jämställt om kvinnor 

fortfarande har huvudansvaret för hem och barn. Om kvinnor genom genussystemet är 
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förutbestämda för det privata och reproduktiva rummet kommer män helt enkelt alltid att ha 

fördelar i arbetslivet och således fortsätta att dominera i det offentliga rummet. Även om 

instanser som skolan, staten, kyrkan och arbetslivet etc. inte direkt påverkar 

arbetsfördelningen i hemmet bidrar de till att upprätthålla det traditionella genuskontraktets 

normer. Att detta särskilt gäller förskolor och bolagsstyrelser framgår om vi tittar på andra 

delar av den refererade teorin. Homosociala manliga miljöer producerar nämligen normen för 

maskulinitet precis på samma sätt som enkönade kvinnliga miljöer producerar normen för 

femininitet i högre grad än andra miljöer. Könsmärkta eller enkönade platser eller rum i 

samhället bidrar med andra ord starkare till att upprätthålla illusionen om det ”evigt 

kvinnliga” och ”det evigt manliga” än platser med en jämnare könsfördelning.  

(Hirdman 1990 & 2003, Bourdieu 1999) 

Att enkönade eller könsmärkta miljöer som förskolan och bolagsstyrelser inte bara påverkar 

den närmaste omgivningen utan också präglar samhällets föreställningar i stort är uppenbart. 

Att med aktiva åtgärder öka andelen av underrepresenterat kön i dessa miljöer kan därför 

sägas vara bra för jämställdheten eftersom detta minskar den genusskapande processen i 

samhället. Genom aktiva åtgärder i form av kvotering etc. kan man förändra strukturen i 

förhoppning om att normerna i samhället kommer att förändras både inom det aktuella som 

närliggande områden. Att i stället försöka förändra normerna för att de i sin tur skall förändra 

strukturen är sannolikt en betydligt långsammare process. Som Bourdieu (1999) konstaterat 

grundar sig nämligen genus inte på någon enkel mental föreställning eller ideologi utan 

snarare på ett system av strukturer som finns representerade både i det undermedvetna och i 

kroppen. Detta gör att de normer som rör relationerna mellan män och kvinnor är mycket 

trögrörliga och svåra att förändra.  

Att genuspraktikens principer och dispositioner i huvudsak är omedvetna har stor betydelse 

om man vill hitta åtgärder som bryter genussystemets reproduktion eftersom det innebär att de 

traditionella normerna för hur män och kvinnor skall vara överförs till barn utan medveten 

tanke av föräldrar, lärare och kamrater som själva fått dessa principer inskrivna i sina 

varseblivnings- och värderingsscheman. Enligt teorin räcker det med andra ord inte med att 

föräldrar eller pedagoger blir ”medvetna” för att de inte skall reproducera traditionell 

genuspraktik. Genom omedvetet beteende, kroppshållningar och andra förhållningssätt 

överför de i alla fall delar av genussystemets normer till de barn de ansvarar för. Då det är 

tydligt att genuspraktiken är svår att förändra just på grund av att den formas tidigt i livet kan 

man dra slutsatsen att jämställdhetsarbete som påverkar formandet av genuspraktiken hos 
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barn är effektivare än jämställdhetsarbete som försöker förändra vuxnas genuspraktik. Av 

teorin framgår också att arbete som inriktar sig på att förändra ”könsmärkta” och starkt 

genusskapande områden är viktigare att förändra än mindre genusskapande områden där 

bägge könen finns representerade. Sist men inte minst framgår att områden som påverkar 

arbetsdelningen i hemmet d.v.s. det Hirdman (1990) kallar ”den mest ödesdigra 

genussituationen”, är viktigare att förändra än områden som inte påverkar denna del av 

genussystemet. Utifrån detta resonemang kan vi slå fast följande punkter: 

• Om vi vill minska reproduktionen av genus i arbetslivet bör vi börja med att minimera 

 de starkast ”enkönade” sysselsättnings- och yrkesområdena. 

• Om vi vill öka jämställdheten i samhället som helhet bör vi i första hand inrikta oss på 

  att omforma genuspraktik som är kopplad till ansvarsfördelningen för den 

  reproduktiva sfären.  

• Om vi vill förändra genuspraktiken i samhället bör vi i första hand inrikta oss på att 

  förändra genuspraktiken hos barn. 

5.1.1 Teorins syn på näringsliv och förskola 

Enligt den genusvetenskapliga teori som uppsatsen utgått från är det rimligt att anta att man 

bör försöka öka andelen av underrepresenterat kön både i bolagsstyrelser och i förskola om 

man vill öka den kvantitativa och kvalitativa jämställdheten i samhället. Som framgår av 

ovanstående punkter visar dock teorin att om man måste prioritera mellan insatserna så är det 

viktigare att förändra könsfördelningen i förskolan än att förändra könsfördelningen i 

bolagsstyrelser. Då institutioner i arbetslivet är viktiga för reproduktionen av genus och det är 

svårt att minska den omedvetna överföringen av genussystemets normer kan man hävda att 

reformer som genom aktiva åtgärder omstrukturerar och ”avkönar” starkt genusformande 

yrken sannolikt är en mer effektiv metod än medvetandegörande i form av t.ex. 

genuspedagogik om man vill åstadkomma jämställdhet. Den viktigaste faktorn i detta 

sammanhang är att biologiskt kön kopplat till en viss yrkesverksamhet skapar generella 

förväntningar om genuspraktiken som sträcker sig långt utöver det aktuella yrkesområdet. 

Kvinnodominansen i förskolan kopplar sålunda omsorg om barn till kvinnor vilket i sin tur 

skapar förväntningar om att flickor skall vara omsorgsinriktade, välja att ta huvudansvaret för 

sina egna barn och kanske också välja ett omsorgsinriktat yrke i den reproduktiva sfären när 
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de bli vuxna (Att flickor i förskolan enligt utredningen om jämställdhet i förskolan (SOU 

2006:76) till skillnad mot pojkar ofta tar på sig rollen som hjälpfröknar är ett tydligt tecken på 

denna process).   

Mansdominansen i bolagsstyrelser och bland högre chefer och politiker kopplar på samma 

sätt beslutande om ekonomi och organisation till män vilket i sin tur skapar förväntningar om 

att pojkar ska välja att satsa på arbete och karriär inom den offentliga sfären och ta ansvar för 

dessa frågor inom familjen.  Genom den genusskapande processen blir ovan nämnda områden 

könsmärkta vilket innebär att ”idealtypen” för personal i förskolan blir en kvinna på samma 

sätt som ”idealtypen” för en person i näringslivet blir en man. De interna mentala trösklarna 

precis som de externa urvalströsklarna blir på detta sätt högre för en person av ”fel kön” även 

om han eller hon objektivt sätt skulle ha goda förutsättningar för det könsmärkta områdets 

uppgifter. Kortfattat kan man som Bourdieu (1999) konstatera att skolan och andra 

institutioner har större betydelse för den manliga dominansen än man vanligen tror genom att 

tvinga igenom principer som även påverkar vårt privata universum.  

5.2 Vägen till jämställdhet enligt diskursen  

Tesen om en strukturellt betingad maktordning där män generellt är överordnade och kvinnor 

generellt är underordnade ligger som tidigare visats till grund för diskursen prioriteringar i 

jämställdhetssammanhang (Fahlgren & Thurén 2006, Proposition 2005/06:155). Enligt 

diskursen måste män avstå från den makt och de privilegier som de får genom den s.k. 

könsmaktsordningen om vi skall nå jämställdhet. Jämställdhetslagens första paragraf  

(SFS 1991:433 1 §) som slår fast att lagen i första hand är ämnad att förändra kvinnors villkor 

är ett tydligt tecken på att denna målsättning är i fokus. Trots att lagen föreskriver att alla 

arbetsgivare inom områden där könsfördelningen är ojämn skall sträva efter att få det 

underrepresenterade könet som sökande vid nyrekrytering indikerar formuleringen i första 

paragrafen att det är manligt dominerade områden som i första hand skall förändras i mer 

jämställd riktning (att arbetsgivare inom förskolan ytterst sällan anger att de gärna ser manliga 

sökande till förskollärartjänster är ett tydligt exempel på detta). Som framgår av kapitel 3.3.3 

skall männens intresse som grupp ställas mot kvinnors intressen som grupp. Eftersom 

diskursen ser kvinnor som den mest underordnade parten i samhället skall den senare 

gruppens intressen ha företräde. Genom inflytande från diskursen har det övergripande målet 
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för jämställdhetspolitiken således blivit att kvinnor ska ha samma makt att forma samhället 

och sina egna liv som män. Att jämställdhetsdiskursen har ett kvinnligt perspektiv som i 

huvudsak inriktar sig på manlig makt, manlig genuspraktik och manliga privilegier märks 

tydligt på de fyra delmålen i jämställdhetspolitiken: 

• Jämn fördelning av makt och inflytande 

• Ekonomisk jämställdhet 

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra  

5.2.1 Diskursens syn på näringsliv och förskola 

 För jämställdhetsdiskursen har en förändring av strukturen i näringslivet blivit en central 

strategi för att nå de två första delmålen ovan. Enligt diskursen väljs inte näringslivets 

företrädare enbart på grundval av kompetens eftersom män ofta väljer män just därför att de är 

män (Ju2005/5704/P). Att vara man har helt enkelt blivit en kompetens i sig. 

Kompetensbegreppet inom denna sfär ses därför ofta som en produkt av ett redan existerande 

könskvoteringssystem (SOU 1994:3). Enligt jämställdhetsdiskursen befäster också 

mansdominansen inom detta område föreställningen om kvinnor som bristfälliga och 

komplementära i relation till ledande positioner. Att det finns få kvinnor på chefspositioner 

leder enligt diskursens perspektiv till att män fortsätter rekrytera andra män (Riksdagen, 

2005). Diskursen vill få in fler kvinnor i näringslivet för att bryta denna struktur samtidigt 

som man också på ett direkt sätt vill öka kvinnors makt i samhället (Regeringskansliet 2002).  

Som framgår av kapitel 3 används dock inte samma argumentation i diskussionen om 

jämställdhet i förskolan. Argument om att ta tillvara alla människors kompetens lyser 

exempelvis helt med sin frånvaro samtidigt som maktperspektiv saknas helt. Genom att göra 

precis det diskursen kritiserar näringslivet för d.v.s. tona ner betydelsen av kön och betona 

betydelsen av kompetens ( se t.ex. SOU 2006:75) undviker diskursen att problematisera de 

maktförhållanden och den reproduktion av genus som existerar i förskolan. Orsakerna till 

denna tvivelaktiga hållning inom diskursen tycks vara flera. Vissa företrädare för diskursen 

hävdar att kvinnodominerade områden inte skall jämställdhetsanpassas så länge kvinnor är 

den mest förfördelade parten i stort (Förskolan 2001:1). Andra företrädare hävdar att 

förskolan inte reproducerar genus (Genus 2006:2) eller att en förskola med män bland 
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personalen riskerar att reproducera genus mer än en enkönad förskola med enbart kvinnor 

(SOU 2006:75). Argument om att det ”kvinnospecifika” kan komma att nedvärderas eller att 

kvinnors självförtroende kan naggas i kanten om man argumenterar för att fler män behöver 

rekryteras förekommer också (SOU 2006:75, SOU 1999:63). Även om de debattörer och 

forskare som refererats ovan inte använder samma argument verkar de sammanfattningsvis ha 

en diskursiv praktik som undviker att problematiserar förskolan ur jämställdhetssynpunkt på 

samma sätt som man problematiserar bristen på jämställdhet i näringslivet.  

5.3 Skillnader mellan diskurs och teori 

En av orsakerna till att diskursen inte problematiserar kvinnlig dominans på samma sätt som 

manlig dominans tycks vara att dikotomin överordnad – underordnad fått samma statiska och 

generaliserande effekt på jämställdhetsanalysen inom diskursen som dikotomin man – kvinna 

fått på genussystemet. På samma sätt som män och kvinnor utan någon grund kopplas till 

olika verksamheter inom ramen för genussystemet tycks könsmaktsperspektivet få till resultat 

att kvinnor kopplas till underordning och män till makt oavsett den faktiska situationen.  Den 

förenklade och dikotomt formade förståelsen tycks ge tre generella axiom: 

• Det är män som reproducerar en samhällsordning som underordnar kvinnor. 

• Det är män som har makten i samhället. 

• Det är män som motarbetar jämställdhetens utveckling. 

Eftersom den redovisade teorin har en annan och betydligt mer komplicerad syn kan man säga 

att det finns betydande skillnader mellan teori och diskurs. Där diskursen ser enkla samband 

mellan mäns makt och kvinnors underordning ser Bourdieu (1999) och Hirdman  

(1990 & 2003) ett komplicerat system där bägge könen har makt och där bägge könen 

reproducerar nuvarande ordning. Där diskursen ser en hierarkiskt uppbyggd struktur tycks 

Bourdieu (1999) och Hirdman (1990) i en av många möjliga dimensioner se genussystemet 

som ett system med två huvudsakliga sfärer. Denna dimension kan schematiskt beskrivas som 

i figur 1 på nästa sida.   
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Ett av de stora problemen inom jämställdhetsdiskursen verkar som Bourdieu (1999) 

konstaterar vara att feminismen, av det som tycks vara medkänsla, solidaritet och moralisk 

indignation, skapat en idealiserad bild av kvinnor där de enbart ses som förtryckta och 

stigmatiserade. Att en sådan förenkling hindrar en genomtänkt analys av det dialektiska, 

relationella och dynamiska system som reproducerar förhållandet mellan könen i samhället är 

uppenbart. Som framgår av teoridelen konstaterar Bourdieu (1999) att om den feministiska 

diskursen verkligen vill åstadkomma förändring måste den, med risk för att rättfärdiga den 

etablerade ordningen, även analysera de egenskaper som gör att kvinnor bidrar till sin egen 

underordning. Att svensk jämställdhetsdiskurs inte problematiserar den makt och den 

reproduktion av genus som sker i förskolan och i andra delar av den reproduktiva sfären tycks 

bekräfta Bourdieus slutsats. För att ytterliggare belysa detta skall vi titta mer i detalj på de 

Reproduktiv sfär                                                                          Offentlig sfär    

Kvinnlig genuspraktik                    Manlig genuspraktik 

Kvinnor är norm                    Män är norm 

Primärföräldrarollen                                         Försörjarrollen   

Figur 1. Ett sätt att beskriva genussystemet utifrån Hirdmans- (1990 & 2003) och Bourdieus  (1999) teorier. 

 

Bourdieus (1999) tankar om att kvinnor som når näringslivets topp, liksom de flesta män som 

befinner sig där, ofta får göra försakelser i familjelivet för att bli framgångsrika och Hirdmans 

(1990) tankar om att kvinnor inte ses som seriösa i arbetslivet om de lägger större 

engagemang i den reproduktiva sfären än män kopplar ihop dessa sfärer. Förhållandena i den 

reproduktiva sfären har med andra ord stor betydelse för de förhållanden som råder i den 

offentliga sfären. Mot bakgrund av att diskursen inte följer den prioriteringsordning som 

teorin ger vid handen där det visar sig ha högre prioritet att öka andelen män i förskolan än 

andelen kvinnor i bolagsstyrelser, kan man hävda att det ligger något i Hirdmans (2003) 

konstaterande att jämställdhetsdiskursen alltför mycket inriktar sig på att åtgärda 

underordningens resultat i stället för att åtgärda underordningens mekanismer.  

Ur jämställdhetssynpunkt är detta olyckligt. Om vi vill få en jämn könsfördelning i 

bolagsstyrelser utan att kontinuerligt kvotera är nämligen en av de absolut viktigaste 

åtgärderna enligt teorin att se till så att män och kvinnor lägger ner samma tid och samma 

engagemang i den reproduktiva sfären.  
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skillnader som finns mellan diskurs och teori när det gäller genussystemets reproduktion och 

när det gäller fördelningen av makt mellan kvinnor och män. 

5.3.1 Skillnader i synen på reproduktion mellan diskurs och teori  

Som en följ av att jämställdhetsdiskursen intresserar sig mer för genussystemets resultat än 

för genussystemets mekanismer och som en följd av att man uteslutande intresserar sig för 

problem kopplade till manlig genuspraktik tycks diskursen få en mycket förenklad bild av 

genussystemets reproduktion. I det könsmaktperspektiv som diskursen bygger på anses mäns 

ovilja att lämna makt ifrån sig vara den viktigaste orsaken till genussystemets reproduktion 

och till kvinnors underordning. Som framgår av kapitel 4 stämmer detta vare sig med 

Bourdieus eller Hirdmans teorier. Av Hirdmans (1990 & 2003) teorier att döma verkar 

exempelvis en av de viktigaste grundorsakerna till genussystemets uppkomst och 

reproduktion vara den universella och förståelseskapande intellektuell process som gör att 

människor generellt delar in världen i kontrasterande och symbiotiska par. Enligt Hirdman 

bidrar denna intellektuella process till att skapa män och kvinnor eller manligt och kvinnligt i 

en spiralformad process som alltmer cementerar genussystemet eftersom både män och 

kvinnor formar sina ”strategier” för rimliga liv i efter de förutsättningar och den struktur som 

finns.  

På samma gång som män och kvinnor begränsas av strukturen bidrar de alltså enligt Hirdman 

till dess reproduktion. I samband med detta menar hon att man utan att se män som kollektiva 

förtryckare eller kvinnor som bärare av falskt medvetande kan säga att majoriteten kvinnor 

kollektivt försvarat det traditionella genuskontraktet eftersom de dels sett det som den 

naturliga ordningen och dels sett att det gett dem vissa fördelar. Hirdman anser även att 

kvinnor bidrar till reproduktionen av genus på mer direkta sätt. Genom arbete inom mode- 

och veckotidningsbranschen menar hon exempelvis att kvinnor i hög grad bidrar till den 

produktion av genus som sker i samhället. På samma sätt menar Bourdieu (1999) att bägge 

könen deltar i det urskiljande av manligt och kvinnligt som i sin tur skapar olika dispositioner 

utifrån det biologiska könet. Till skillnad mot diskursen anser Bourdieu att strukturen övar sitt 

tryck på båda termerna i dominansrelationen och att institutioner som skolan bidrar till 

reproduktionen av genus i stor utsträckning. Av ovanstående resonemang kan man dra 

slutsatsen att den svenska jämställdhetsdiskursens syn på genussystemets reproduktion är 

felaktig och missvisande.  
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5.3.2 Skillnader i synen på makt mellan diskurs och teori 

Som framgår av diskursens analys används begreppet makt för att förklara samhällets 

struktur. Den centrala tesen tycks som tidigare visats vara att samhället är uppbyggt på ett sätt 

som förfördelar kvinnor. Som perspektivet framställer samhället tycks det endast vara män 

som har makt och endast vara män som reproducerar den rådande ordningen. Som visats 

tidigare är denna syn inte förenlig med de teorier som Hirdman (1990 & 2003) och Bourdieu 

(1999) presenterat. De verkar snarare ha en syn som innebär att den kvinnliga normen 

överordnats i den reproduktiva sfären på samma sätt som den manliga normen överordnats i 

den offentliga sfären. Att diskursens perspektiv inte heller är förenligt med Foucaults (2002) 

teorier om makt framgår klart av att han tycks vända sig mot just den typ av systemtänkande 

som tesen om en enda könsmaktsordning representerar. Som framgår av kapitel 4.3 menar han 

nämligen att makt aldrig är enkla projektioner och att systemtänkande med suveräna lagar 

riskerar att hålla vårt tänkande fånget.   

Det centrala i Foucaults (1998 & 2002) tes tycks vara att det alltid finns flera typer av 

maktrelationer i samhället. Den individ eller grupp som har mindre makt i ett sammanhang 

kan med andra ord ha mer makt i ett annat sammanhang. Eftersom makten enligt Foucault är 

sammansatt av många delar och ständigt i rörelse är den inte någons egendom eller någons 

egenskap vilket i sin tur innebär att en enkel och generell uppdelning i överordnade och 

underordnade är omöjlig. Om man schematiskt, på ett traditionellt politiskt sätt, vill beskriva 

maktförhållanden på samhällsnivå kan de tyckas vara orörliga men enligt Foucault är detta 

synsätt resultatet av en alltför stark förenkling eftersom makten ständigt är i omlopp och i 

förändring på mikronivå. Enligt Foucault har makten på strukturell nivå inte något subjekt.  

I likhet med den kritiska realismen (Sayer 1992) verkar han anse att det som manifesterar sig 

som en helhetseffekt (struktur) på samhällsnivå ofta är orsakat av en kedja av 

maktförhållanden på lägre nivå. Med andra ord kan den effekt man anser sig mäta på 

samhällsnivå orsakas av flera olika ömsom medverkande och motverkande krafter på mikro- 

eller mesonivå. 

Detta sätt att se på maktrelationer överensstämmer väl med Bourdieus (1999) och Hirdmans 

(1990 & 2003) perspektiv. Hirdman (1990) menar exempelvis att kvinnor trots den manliga 

normens primat kan ha makt om de håller sig inom ramen för genuskontraktet. Hon tycks 

också anse att både män och kvinnor beroende på individuella perspektiv kan tycka att de 

förlorar makt genom ett förändrat genuskontrakt. Kvinnor kan exempelvis uppfatta att 
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likhetsreformer riskerar ett traditionellt kvinnligt föräldraskap på samma sätt som män kan 

uppfatta att likhetsreformer riskerar en traditionell manlig försörjarroll. Sålunda kan bägge 

könen ha intresse av att bromsa och motarbeta jämställdhetsreformer. 



    62  

6 Slutsatser  

Att synen på genussystemets reproduktion skiljer sig åt mellan diskurs och teori är uppenbart. 

Både Bourdieu (1999) och Hirdman (1990 & 2003) tycks till skillnad mot diskursen anse att 

män och kvinnor tillsammans reproducerar den genusstruktur som råder i samhället. Som 

framgår av föregående avsnitt skiljer även synen på makt sig markant åt. Bourdieu och 

Hirdman kopplar, till skillnad mot diskursen, olika former av makt till kvinnor och män. Detta 

framgår exempelvis av att Bourdieu anser att vi måste sätta den maktfördelning som 

kännetecknar familjen i relation till den maktfördelning som kännetecknar arbetsmarknaden.  

På samma sätt som Hirdman (1990) tycks mena att jämställdhet i form av en jämställd 

försörjarroll kombinerad med en jämställd föräldraroll riskerar det absoluta moderskapet 

tycks Bourdieu (1999) mena att makt över familjen, i termer av inflytande och bra relationer 

med andra familjemedlemmar, är svåra att förena med makt i den offentliga sfären. Både 

Bourdieu (1999) och Hirdman (1990 & 2003) tycks med andra ord vara överens om att en av 

de viktigaste orsakerna till bristen på jämställdhet i samhället är att kvinnor och män inte delar 

lika på ansvar och makt i relation till hem, barn och försörjning. Den beskrivning som 

Bourdieu (1999) och Hirdman (1990 & 2003) ger av förhållandena mellan män och kvinnor 

ligga sålunda mer i linje med Foucaults (2002) relationella teorier än med diskursens ensidiga 

syn där kvinnor generellt anses underordnade män.  

Som framgår av det empiriska materialet och av Bourdieus (1999) kritik mot feminismen är 

diskursen perspektiv problematiskt om man vill öka jämställdheten i samhället som helhet 

eftersom kvinnligt dominerade miljöer undantas både från analys och åtgärder. Diskursen 

tycks helt ha tappat bort Hirdmans (2003) konstaterande att ju skickligare kvinnor är på att 

skapa utrymme innanför genussystemets gränser desto starkare upprätthålls det.  

Sannolikt är det den idealiserade bilden av kvinnor som Bourdieu kritiserar som förenklar 

analysen. I linje med Bourdieus kritik om att politiska rörelser är dömda att bedriva dålig 

vetenskap och dålig politik om de inte lyckas förvandla sin benägenhet för subversion till 

kritiskt inflytande och självkritik kan det kanske vara idé att fundera över om diskursen 

perspektiv verkligen är effektivt ur jämställdhetssynpunkt. Man kan också ställa sig frågan om 
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diskursen verkligen är inriktad på att så effektivt som möjligt motverka genussystemets 

inflytande i alla sammanhang.  

När kvinnor enligt diskursen anses bidra med särskilda kvaliteter i näringslivet i kraft av sitt 

biologiska kön samtidigt som män inte anses kunna bidra med något i förskolan i kraft av sitt 

kön. När genusvetenskapliga företrädare ömsom hävdar att det inte är något problem för 

jämställdheten att kvinnor är i sådan majoritet i förskolan (Genus, 2006:2) och ömsom hävdar 

att vi medvetet skall avstå från jämställdhetsarbete på kvinnodominerade områden eftersom 

kvinnor i stort är den mest förfördelad parten (Förskolan, 2001:1) kan man ana att 

vetenskaplig analys och jämställdhet kanske inte är diskursen viktigaste motiv. Detta blir 

mycket tydligt när man granskar hur vetenskapligt material används. Precis som 

jämställdhetslagen i enlighet med diskursen i första hand är ämnad att förändra kvinnors 

villkor tycks nämligen diskursen i huvudsak läsa genusvetenskapligt material med ett 

kvinnligt perspektiv. Hirdmans (1990) genussystemteori tycks bl.a. få en väldigt förenklad 

tolkning inom diskursen genom att den enbart fokuserar på de områden i Hirdmans texter som 

problematiserar manlig genuspraktik och manligt könsmärkt makt.  

Ett annat exempel på denna praktik får man om man studerar hur utredningen om jämställdhet 

i förskolan (SOU 2006:75) använt en doktorsavhandling med namnet ”Anpassning till 

rådande ordning – en studie av manliga förskolelärare i förskoleverksamhet” (Havung 2000). 

Enligt den offentliga utredningen bekräftar avhandlingen att fler män i förskolan ”riskerar att 

ge invanda könsnormer och könsstrukturer fritt spelrum”. Vid ett närmare studium finner man 

dock att avhandlingen drar helt andra slutsatser än de som utredningen hävdar. Som 

avhandlingen namn antyder visar Havungs analys i själva verket inte att män i förskolan 

riskerar att ge invanda könsnormer och könsstrukturer fritt spelrum utan att snarare att de 

manliga förskollärarna visar upp en maskulinitet som är starkt omsorgsrelaterad och att deras 

närvaro främjar jämställdhet. Huvudresultatet i avhandlingen är dock att manliga förskollärare 

anpassar sin praktik till den rådande kvinnodominerade ordningen i förskolan.  

Havung konstaterar att orsaken till att förskoleverksamhet präglas starkt av kvinnlig 

genuspraktik är att den dominerats av kvinnor i över hundra år. I motsats till de slutsatser som 

utredningen om jämställdhet i förskolan dragit av texten tycks Havung i själva verket dra 

slutsatsen att manlig och kvinnlig genuspraktik både förstärks och bryts med bägge könen 

delaktiga i arbetet med förskolebarn. Den traditionella praktiken bryts på det sätt att de 

manliga förskollärarna visar att män också kan jobba med omsorg om små barn men förstärks 

ibland på det sätt att män och kvinnor i rollen som förskollärare ibland delar upp arbetet i 
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enlighet med traditionell genuspraktik. Till skillnad mot de slutsatser som utredningen om 

jämställdhet i förskolan drar (SOU 2006:75) verkar hon dock finna att de genusbrytande 

effekterna med fler män i verksamheten klart överväger den reproduktion av traditionell 

genuspraktik som förekommer.  

När det gäller orsakerna till att traditionell genuspraktik i vissa situationer reproduceras fann 

Havung flera orsaker. En orsak var t.ex. att aktivitetsutbudet breddades på det sätt att 

mängden manligt könsmärkta aktiviteter blev fler. Det blev helt enkelt vanligare med fysiska 

lekar och mer av snickeriverksamhet och fotboll med manlig personal i verksamheten. Att 

män ofta tog tag i dessa aktiviteter berodde enligt Havung bl.a. på att de manliga förskollärare 

hon studerade hade sådana intressen men också på att kvinnlig personal försökte hålla den 

manliga personalen utanför traditionellt kvinnliga specialiteter. Männen anpassade sig enligt 

Havung till den kvinnliga dominansen genom olika underordningsstrategier som att prioritera 

mer neutrala aktiviteter eller genom att försöka hitta egna avgränsade områden. Då 

idrottslekar och snickeriverksamhet i allmänhet inte är de mest förekommande aktiviteterna i 

förskolan kunde manlig personal utan att hota ordningen inta en ledande roll i dessa 

aktiviteter. Enligt Havungs studie blev dock de manligt könsmärkta aktiviteterna alltid 

marginaliserade då förskolans genuskontrakt föreskriver att det är de kvinnligt könsmärkta 

och de icke könsmärkta aktiviteterna som skall ha störst utrymme.  

En av Havungs slutsatser är att det finns en stark parallell mellan de förhållanden som råder i 

den kvinnodominerade förskolan och de förhållanden som råder i det mansdominerade 

näringslivet. På samma sätt som kvinnliga chefer ofta övertar det av manlig genuspraktik 

präglade sättet att utöva chefskap på eftersom det anses var könsneutralt, självklart och rätt 

menar hon att den manliga förskolläraren till stor del övertar den av kvinnlig genuspraktik 

präglade synen på förskollärarskap. Havung menar att på samma sätt som den manliga 

normen överordnats i näringslivet har den kvinnliga normen överordnats den manliga i 

förskolan vilket lett till att kvinnor fått tolkningsföreträde inom denna sfär. Hon kopplar 

denna företeelse till makt och skriver: 

Resultatet av den genusordning som produceras beror inte enbart på kvinnornas eller männens 

könstillhörighet, utan måste också förklaras utifrån förskolans historia och de sociala processer, som 

bidrar till förskolans plats i samhället. Innehåll arbetssätt, värderingar o.s.v. är historiskt relaterade till det 

kvinnliga könet, vilket gör förskolekultur liktydig med kvinnokultur och samtidigt en majoritetskultur. 

Inom just den ordningen gäller kvinnornas norm och att kvinnorna har makten. (Havung 2000, s. 183) 
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Eftersom män som vill arbeta inom barnomsorgen tvingas anpassa sig till det faktum att 

förskolan genomsyras av kvinnlig genuspraktik menar Havung att förskolan omgärdas av 

barriärer. I avhandlingen framgår att den kvinnliga majoritetskulturen präglar den manliga 

minoritetens syn på hur verksamheten ska bedrivas så att det som egentligen har en stark 

kvinnlig prägel uppfattas som könsneutralt. Havung drar paralleller till ansvarsfördelning 

mellan män och kvinnor i hemmet och menar att med en jämställd ansvarsfördelning ökar 

inflytandet för män på bekostnad av kvinnors inflytande vilket gör att kvinnor inte alltid är så 

angelägna om mäns deltagande. Med inflytandet följer makt och enligt Havung kan kvinnor 

vara rädda att förlora den makt de har i den reproduktiva sfären. När det gäller det motstånd 

som tycks finnas mot att ge män mer inflytande över förskoleverksamhet skriver hon:  

För kvinnorna kan det, sett ur ett samhällperspektiv, och i beaktande av kvinnornas position i samhället i 

övrigt, vara av central betydelse att få behålla makten i en verksamhet, som i över hundra år tillhört dem. 

Förskolan har av tradition utvecklat en verksamhet som är så i detalj konstruerad utifrån den specifika 

norm av kvinnors sätt att se på förskoleverksamhet, att den kvinnliga normen överordnas den manliga, 

ibland utryckt i form av kvinnors tolkningsföreträde. (Havung 2000, s.182)  

  

När det gäller de centrala resultaten i undersökningen poängterar Havung att bristen på 

förändring i samband med manliga förskollärares inträde inte bara har att göra med kvinnligt 

motstånd utan också med det faktum att de män hon studerat varit i sådan extrem minoritet. 

Trots att hon kunde konstatera att traditionell genuspraktik till viss del reproduceras när det 

finns män bland personalen i förskolan tycks hon tvärtemot den uppfattning som hävdas i 

utredningen om jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) mena att det sammanvägda resultatet 

är positivt ur jämställdhetssynpunkt. Hon skriver: 

Mycket tydligt framgår av studiens resultat, att de manliga förskollärarna visar upp en maskulinitet som 

är starkt omsorgsrelaterad. I takt med kvinnors och mäns förändrade livsvillkor i samhället bidrar de 

manliga förskollärarna med en omdefiniering av maskulinitetsbegreppet och visar med önskvärd tydlighet 

det manliga i ett omsorgsrelaterat förhållningssätt. Den oro för att inte uppfattas som manlig, som 

uppvisades i de manliga förskollärarnas utsagor, kan ge vika när praktiskt omsorgsarbete nu kan tolkas 

som manligt såväl som kvinnligt, och ett närmande i könspositionerna mellan de manliga förskollärarna 

och deras kvinnliga kollegor i omvårdnads- och rutinsituationerna är uppenbart. Att vara goda förebilder 

för nästa generation genom att på ett praktiskt plan sörja för barns omvårdnad är att ge barnen kunskaper 

och värderingar som stödjer principer för jämställdhet. (Havung  2000, s. 199) 

 

Som framgår av titeln på Havungs avhandling menar hon att den ger en bild av 

underrepresentationens hinder och möjligheter. Även om hon konstaterar att ett begränsat 

antal män inte förändrar den av kvinnlig genuspraktik präglade förskolan så menar hon att de 
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bidrar till att förändra synen på maskulinitet. Att hon inte drar samma slutsatser som 

utredningen om jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) av sin forskning står helt klart då hon 

i själva verket är en förespråkare för att ta till aktiva åtgärder som kvotering och lagstiftning 

för att öka andelen män i förskolan (DN 070929). 

Att utredningen om jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) trots ett uttalat 

könsmaktsperspektiv och trots ett flitigt refererande till Havungs avhandling (Havung 2000) 

inte med ett ord nämner den kvinnliga könsmakt som Havung anser dominera denna 

verksamhet väcker många frågor. När utredningen skriver att upptäckten av 

”könsmaktsordningen” bland dem som engagerat sig i utredningens genuspedagogiska projekt 

ofta kan liknas med att få på sig ett par ”genusglasögon” samtidigt som man genom att endast 

referera väl valda delar i Havungs avhandling (Havung 2000) bortser helt från de 

fundamentala delarna i hennes analys, nämligen att kvinnor har makt och tolkningsföreträde i 

förskolan, kan man i linje med Bourdieus (1999) och Foucaults (2002) teser fundera över om 

inte den diskursiva praktiken i jämställdhetssammanhang behöver förändras.  

Trots att makt kopplas både till kvinnor och män i grundläggande genusvetenskaplig teori, 

och trots att samma teori tyder på att man bör prioritera att förändra könsfördelningen bland 

personalen i förskolan framför att förändra könsfördelningen i bolagsstyrelser, verkar 

utredningen om jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) i linje med rådande 

jämställdhetsdiskurs vilja undvika aktiva åtgärder i det förstnämnda fallet. Som framgått av 

uppsatsen material verkar en av de viktigaste orsakerna till denna tveksamma 

prioriteringsordning vara att diskursens företrädare är rädda att makt med kvinnliga förtecken 

kan komma att riskeras om aktiva åtgärder, som att försöka öka andelen män, används för att 

främja jämställdheten i den reproduktiva sfären.  

Eftersom den refererade teorin i denna uppsats tycks ge en annan prioriteringsordning än den 

som råder i det svenska jämställdhetsväsendet kan det vara relevant att ställa sig frågan om 

inte det könsmaktsperspektiv som dominerar dagens jämställdhetsdiskurs förser 

jämställdhetsväsendets ”genusglasögon” med skygglappar. 
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7 Ett alternativt perspektiv 

Av uppsatsen framgår att det går att hämta exempel både från näringsliv och förskola på att 

män och kvinnor var för sig får tolkningsföreträde och makt på de områden i samhället som 

de dominerar numerärt.  Detta faktum verkar helt ha tappats bort inom den könsmaktsdiskurs 

som dominerar det svenska jämställdhetsväsendet. Utredningen om jämställdhet i förskolan 

(SOU 2006:75) är ett tydligt exempel på detta. Trots att ett av de vetenskapliga arbeten man 

refererar mest till (Havung 2000) drar slutsatsen att kvinnor har fått tolkningsföreträde och 

makt i förskolan nämner utredningen inte ett ord om detta.  

Att Havungs iakttagelser inte kan avfärdas som rena tillfälligheter framgår av en artikel med 

titeln ”Ny forskning kring yrkeskompetens: Så fick kvinnorna respekt för männen i 

barnomsorgen” (LUM 1996).  I artikeln beskriver nämligen Pirjo Birgerstam, 

universitetslektor i psykologi vid Lunds Universitet samma fenomen som Havung. Efter att ha 

varit ledare för projektet ”Det jämställda dagiset” som syftade till att öka jämställdheten i 

Malmös förskolor konstaterar Birgerstam i artikeln att män och kvinnor i barnomsorgen har 

samma mål, god omsorg och en bra inlärningsmiljö, men att metoderna för att nå dit skiljer 

sig något åt. I linje med Havungs analys anser hon i samband med detta att det är ett problem 

att kvinnlig genuspraktik kommit att dominera förskoleverksamhet eftersom det bl.a. lett till 

ett förakt mot manlig omsorgspraktik inom detta fält. Precis som Havung (2000) konstaterat 

menar Birgerstam att kvinnlig personal i förskolan i kraft av sin dominans ofta beter sig mot 

den manliga minoriteten på samma sätt som det s.k. manssamhället i stort beter sig mot 

kvinnor.  

Mot bakgrund av ovanstående erfarenheter och uppsatsens analys är det uppenbart att män 

och kvinnor reproducerar genussystemet tillsammans och att bägge könen genom 

exkluderande praktik motverkar en mer jämställd ordning. Med uppsatsens material som 

grund finns det skäl att anta att exkluderande processer uppkommer i alla sammanhang där ett 

kön får alltför stark dominans. Den praktik som förekommer inom jämställdhetsdiskursen 

tycks bara vara ytterliggare ett exempel på detta. 
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 När det talas eller skrivs om jämställdhet bildar nämligen samtalen och skrivandet en diskurs 

bland flera möjliga. Vissa aspekter av jämställdhet lyfts fram och betonas starkt medan andra 

hamnar i skymundan. Precis som på andra områden i samhället får den grupp som dominerar 

diskursen makt och tolkningsföreträde vilket andra grupper anpassar sig till. Som uppsatsen 

visat får ett jämställdhetsväsende som domineras av kvinnor till följd att kvinnor får 

tolkningsföreträde och att kvinnlig genuspraktik och kvinnlig dominans inte problematiseras 

på samma sätt som manlig genuspraktik och manlig dominans. Den diskursiva praktiken 

exkluderar med andra ord män och manliga perspektiv på jämställdhet. Att detta är en realitet 

framgår klart av den jämställdhetsplan som Centrum för genusstudier på Stockholms 

Universitet låtit upprätta. Apropå det låga antalet män bland personal och studenter skriver 

man nämligen: 

Historiskt har andelen manliga studenter och anställda vid Centrum för genusstudier varit låg. Detta kan 

delvis relateras till det faktum att genusvetenskap, liksom alla andra ämnen och discipliner, är 

genusmärkt. Men det har också att göra med institutionens målsättning och verksamhet vars fokus ligger 

på synliggörande och problematiserande av makt och obalans mellan könen med ett tydligt 

kvinnoperspektiv. (SU 2006) 

 

Som framgår ovan tycks forskning som domineras av kvinnor bli gynocentrisk  på samma sätt 

som forskning som domineras av män sägs bli androcentrisk. Med uppsatsens material som 

grund är det inte särskilt långsökt att tro att fler män inom det genusvetenskapliga området 

skulle leda till att man inom detta forskningsfält problematiserade makt och genuspraktik hos 

både män och kvinnor i större utsträckning. Ett mer jämställt jämställdhetsväsende skulle på 

samma sätt med all sannolikhet också leda till andra prioriteringar inom jämställdhets-

politiken.  

Om man vill ställa uppsatsens analys på sin spets kan man i linje med Hirdmans (1990) kritik 

av jämställdhetsväsendet konstatera att den kvinnliga dominansen och den därpå följande 

maktordningen inom denna sfär paradoxalt nog kan motverka jämställdhet mellan könen i 

många avseenden. Ganneruds (Genus, 2006:2) och utredningen om jämställdhet i förskolans 

(SOU 2006:75) argumentation m.fl. exempel tyder på detta. På samma gång som man inom 

jämställdhetsdiskursen kritiserar att manligt kön är en kompetens i näringslivet (SOU 1994:3) 

tycks man exempelvis acceptera perspektiv där kvinnlig kön blir en kompetens i sig både i 

förskola och i näringsliv. Man kan i detta sammanhang konstatera att om 

jämställdhetsväsendet tillät manlig särartsretorik i samma utsträckning som man tillåter 

kvinnlig särartsretorik, och om man tillmätte ”särartskompetens” lika mycket värde på 
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mansdominerade områden som på kvinnodominerade, skull vi parallellt till Ganneruds 

argumentation (Genus, 2006:2) få höra män i näringslivet öppet försvara den manliga 

dominansen i sina rekryteringar med att män genom sin traditionella koppling till denna sfär 

utvecklat en ekonomisk rationalitet som är grundläggande i all affärsverksamhet. Mot 

bakgrund av att samma tveksamma retorik som i dag antagligen mest förekommer dold 

bakom stängda bastu- och jaktstugedörrar inom näringslivet förekommer öppet inom 

jämställdhetsdiskursen kan man fråga sig om inte jämställdhetsväsendet behöver förändras.  

 Som framgår av kapitel 4 tycks både Hirdman (1990 & 2003) och Bourdieu (1999) anse att 

det är problematiskt att kvinnor har fått så stark dominans i jämställdhetssammanhang. Att 

den jämställdhetsretorik som Hirdman (2003) kritiserar, där likhetsargument blandas med 

särartsargument, skulle motverkas med en mer jämställd och pluralistisk diskurs är uppenbart.   

Resultat från psykologisk och socialpsykologisk forskning stärker denna ståndpunkt.  

Att dessa vetenskaper kan ha stort förklaringsvärde när det gäller att förklara hur 

exkluderande praktik och strukturer uppkommer i olika sammanhang stämmer väl överens 

med Foucaults (1998) teorier om makt. Som framgår av kapitel 4.3 menar han nämligen att 

strategier i maktutövningshänseende endast existerar på mikronivå. Då det finns mycket i 

både Bourdieus (1999) och Hirdmans (1990 & 2003) tankar som styrker detta konstaterande 

kan det vara av värde att titta närmare på vad psykologisk- och socialpsykologisk forskning 

kan bidra med när det gäller att förklara hur maktstrukturer och diskriminerande strukturer 

uppkommer i samhället. 

7.1 Ett socialpsykologiskt perspektiv på makt 

Trots att både Bourdieus (1999) och Hirdmans (1990 & 2003) teorier kan sägas ha ett 

traditionellt strukturalistiskt perspektiv verkar bägge liksom Foucault (1998) vara medvetna 

om att mekanismer på lägre nivåer påverkar strukturen i samhället som helhet. Hirdman 

(1990) kan exempelvis sägas ha ett socialpsykologiskt perspektiv när hon hävdar att en 

universell förståelseskapande intellektuell process med ursprung i det mänskliga psyket är en 

av grundorsakerna till genussystemets uppkomst. Bourdieu (1999) kan på samma sätt sägas 

ha ett socialpsykologiskt perspektiv när han hävdar att det symboliska våldet får förhållandet 

mellan den dominerade och den dominante att framstå som naturligt även för den som är 

dominerad. Samma sak gäller när han hävdar att män till stor del försvarar sina befattningar 
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mot feminisering eftersom de är rädda att förlora sin identitet. När Hirdman (1990) 

konstaterar att kvinnor kan se en förändring av genussystemet som en förlust av det ”absoluta 

moderskapet” pekar hon på det faktum att liknande rädslor även finns hos kvinnor när män tar 

sig in i den reproduktiva sfären. Även om Hirdman inte skriver det i klartext kan man på goda 

grunder anta att en förlust av den självskrivna primärföräldraroll som finns inom ramen för 

genussystemet skulle leda till en förlust av kvinnlig identitet och ontologisk trygghet för den 

stora majoriteten kvinnor i dagens samhälle. Med denna diskussion som bakgrund är det inte 

särskilt långsökt att anta att både kvinnor och män i termer av det man skulle kunna kalla ett 

etablerade- och outsiderperspektiv (Elias & Scotson 1999) motverkar jämställdhet genom att 

på olika sätt motsätta sig förändringar av de förhållanden som råder i de maktsfärer den egna 

gruppen dominerar. Traditionell socialpsykologisk forskning har också visat att grupper 

baserade på exempelvis klass, etnicitet eller kön har en tendens att diskriminera andra så 

kallade ut-grupper.  

Utifrån scenarioexperiment utförda i Sverige där deltagarna fick redovisa sina reaktioner på 

mötet mellan arbetssökande och arbetsförmedlare menar exempelvis Esaiasson m.fl. (2006) 

att människor i gemen har en tendens att diskriminera människor som inte tillhör den egna 

gruppen. I sina experiment fann man bl.a. att kvinnor och män har en tendens att 

diskriminerar varandra precis på samma sätt som personer med olika etnisk bakgrund.  

Med referens till Reynolds m.fl. (2000) och Turner m.fl. (1987) anser man att de universella 

och intellektuellt grundade kategoriseringprocesser, som Hirdman (1990) diskuterar, inte bara 

fyller ett behov av att ordna världen utan också ett känslomässigt behov av att upprätthålla 

självbild och identifikation. Genom att klassificera vissa människor som annorlunda och i 

någon mening sämre menar man att individen inte bara reproducerar den egna gruppens status 

och makt utan att han/hon också stärker sin egen självbild.  

I förlängningen av detta resonemang menar Esiasson m.fl. (2006/B) att strukturell 

diskriminering uppkommer då grupper, som av olika historiska orsaker fått en etablerad och 

dominerande ställning, försvarar och upprätthåller sin makt och sin dominans.  

Att Havung (2000) och Birgerstam (1996) funnit att det finns stora likheter mellan de 

exkluderingsprocesser som förekommer i förskolan med de exkluderingsprocesser som 

förekommer i näringslivet är således naturligt. Som uppsatsens material antyder finns det 

sannolikt liknande tendenser inom jämställdhetsväsendet. Som Bourdieu (1999) konstaterar 

tycks exempelvis jämställdhetsdiskursen ständigt åberopa den kvinnliga erfarenhetens 

absoluta auktoritet samtidigt den motsätter sig kritik av kvinnlig genuspraktik. Som uppsatsen 
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visat tycks detta ge diskurs och jämställdhetsväsende skygglappar.  När företrädare för 

diskursen anser att s.k. ”traditionella machomän” inte bör förekomma i förskolan (Messing, 

2005) och att män endast bör släppas in där om de anpassar sig och lär av kvinnors 

erfarenheter (Förskolan 2001:1) tycks diskursen i linje med socialpsykologisk teori vara ute 

efter att höja kvinnors status och självbild snarare än att på bästa möjliga sätt öka 

jämställdheten. Som framgår av uppsatsen tycks det Bourdieu (1999) kallar ”högfeminint” 

inte heller kritiseras på samma sätt och i samma utsträckning som det som kan betraktas som 

”högmaskulint”. Diskursen verkar exempelvis ställa betydligt högre krav på otraditionell 

genuspraktik hos manliga förskollärare än man gör på kvinnliga dito. Analogt till Wahls 

(1992) analys av kvinnors situation i toppen på näringslivet, tycks diskursens perspektiv få till 

resultat att män i förskolan får ett krav på sig att vara motsvarigheten till ”sociala män” det 

vill säga ”sociala kvinnor” för att passa in i verksamheten medan kvinnlig personal i stort kan 

fortsätta med sin traditionella genuspraktik utan att ifrågasättas.   

7.2 Förhållandet mellan könen i en utvecklad bild 

Den slutsats man kan dra av exemplen i föregående avdelning är att bägge könen utifrån egna 

gruppnormer och gruppintressen bromsar jämställdhetens utveckling på alla områden som den 

egna gruppen dominerar. Foucaults beskrivning av makt (Foucault, 2002, s.103) där makt ses 

som en mångfald av styrkeförhållanden överensstämmer sålunda betydligt bättre med 

verkligheten än teorier om en enda dominerande maktordning. Mot bakgrund av ovanstående 

resonemang kan det vara intressant komplettera figur 1 i kapitel 5.3  med ett utvecklat 

perspektiv där socialpsykologiskt grundade mekanismer också redovisas. Detta perspektiv 

redovisas schematisk på nästa sida. 
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Trots att grundläggande genusvetenskaplig teori hävdar denna koppling tycks diskursen, som 

en följd av att den endast fokuserar på makt i manligt dominerade områden, nästan helt bortse 

från detta samband. Som Bourdieu (1999) konstaterat kan det bero på att diskursen inte vill 

erkänna att kvinnlig genuspraktik i många stycken också reproducerar genussystemet men det 

kan som uppsatsen visat också bero på att diskursens företrädare av ideologiska och/eller 

identitetspolitiska skäl inte vill att makt med kvinnliga förtecken skall riskeras. Att intressen 

kopplade till bio-kön och ”identity politics” (Bernstein 2005) påverkar jämställdhetspolitik 

och jämställdhetsarbete är med andra ord uppenbart.  Med Focaults (1998 & 2000) teorier om 

makt som grund kan man hävda att diskursens tes om en manlig maktordning kan vara en 

maktstrategi bland många andra i samhället. Som uppsatsen visat kan man dock ifrågasätta 

om denna strategi verkligen är den bästa om man med hjälp av politiska åtgärder vill öka 

Reproduktiv sfär                                                                          Offentlig sfär    

Kvinnlig genuspraktik                    Manlig genuspraktik 

Kvinnor är norm                    Män är norm 

Primärföräldrarollen                                           Försörjarrollen 

Kvinnor är etablerade                     Män är etablerade  

Män är outsiders                     Kvinnor är outsiders 

Kvinnor har tolkningsföreträde                    Män har tolkningsföreträde 

Kvinnor har mest makt                     Män har mest makt       

Figur 2. Genussystemet utifrån Hirdmans (1990 & 2003) och Bourdieus (1999) teorier kompletterat med ett 

socialpsykologiskt perspektiv. 

Det paradoxala och mest intressanta i förlängningen av de teorier uppsatsen redovisat och av 

ovanstående schematiska beskrivning är att bägge könen måste släppa på sin makt och sitt 

tolkningsföreträde i den sfär de själva dominerar om de som grupp vill få mer inflytande och 

makt över det motsatta könets traditionella maktsfär. Som Bourdieu (1999) och Hirdman 

(1990) konstaterar står nämligen dessa sfärer i ett dynamiskt och relationellt förhållande till 

varandra. Om kvinnor vill få lika mycket makt i den offentliga sfären som män måste de med 

andra ord vara villiga att ge män samma makt, samma inflytande och samma ansvar i den 

reproduktiva sfären som de har själva. Omvänt måste män vara villiga att ge kvinnor samma 

makt, samma inflytande och samma ansvar i den offentliga sfären som de har själva om de 

vill få samma möjligheter som kvinnor i den reproduktiva sfären.  
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kvinnors och mäns möjlighet att forma samhället och sina egna liv.  För att belysa de problem 

som finns i den rådande dikotomt formade könsmaktsdiskursen ytterliggare skall vi titta 

närmare på en del av den kritik som trots perspektivets dominans ibland dyker upp i debatten.  

7.3 Kritik av könsmaktsperspektivet  

Trots att könsmaktsperspektivet nästan har total dominans inom genusvetenskap och 

jämställdhetsväsende i Sverige har det under de senast åren fått alltmer kritik. I linje med 

Foucalts (2002) analys att suveräna lagar ofta håller det politiska tänkandet fånget menar 

exempelvis Ann-Marie Morhed, föreståndare på det Nationella Sekretariatet för 

Genusforskning, att könsmaktsperspektivet har fått stora likheter med en traditionell 

marxistiskt hållning innebärande ett icke ifrågasättbart ”så-här-är-det” än med en postmodern 

hållning där fler perspektiv får plats bredvid varandra (SVD 050920). Morhed varnar för en 

alltför snävt avgränsad "könsmaktsförståelse" och menar att genusforskningen inrymmer 

annan forskning som borde kunna bredda förståelsen (Morhed 2005). Apropå den 

feministiska rörelsen och det klassiska problemet med en alltför stark koppling mellan 

ideologi och akademi skriver hon: 

Från rörelsens utgångspunkt finns det ingen praktisk skillnad mellan teori och ideologi, men från 

forskningens utgångspunkt blir det problematiskt när det sker en glidning från forskningens stränga krav 

på klarhet och stringens till ideologins mera vidlyftiga ambition att ge riktlinjer för förändring. Ideologins 

utsagor behöver aldrig beläggas. Praktiken står s a s som sanningskriterium. I forskningen finns däremot 

principer för vetenskaplig prövning, liksom också för öppenhet och kritik. I ideologiska sammanhang är 

det inte lika självklart med offentlig kritik. (Morhed 2005) 

 

I linje med ovanstående konstaterande och uppsatsens analys konstaterar den senaste 

jämställdhetspolitiska utredningen (SOU 2005:66) att  det är olyckligt att begreppet 

könsmaktsordning nästan kommit att bli som ett ”mantra” i jämställdhetspolitiska 

sammanhang eftersom det har en svag koppling till genusvetenskaplig teori. Jämfört med 

begreppet genussystem, som ofta sägs vara den teorietiska grunden till begreppet, menar 

utredningen att begreppet könsmaktsordning fått en alltför statisk innebörd, dels i betydelse 

av att makten skulle se likadan ut överallt och dels i betydelse av att makten skulle vara 

konstant. Man skriver: 

Vi menar att det är angeläget att jämställdhetspolitiken inte fyller grundläggande begrepp med innebörder 

som motsäger grundläggande teoretiska och empiriska landvinningar. Ett förändringsarbete bör utgå från 



    74  

en utvecklad och dynamisk maktanalys som tar hänsyn till att makt görs på olika sätt i olika verksamheter 

och sammanhang.  En maktanalys som är så statisk att den inte förmår fånga historisk förändring är 

olämplig i ett förändringsarbete [….] Den empiri och teori som har utvecklats inom genusforskningen har 

haft stor betydelse för jämställdhetspolitiken och för hur vi kan förstå och förändra maktrelationer mellan 

kvinnor och män. Men vår uppfattning är att det bör finnas en vaksamhet kring hur begrepp sprungna ur 

olika teoribildningar ”lyfts in” i politiken. De finns en risk för förenkling och/eller att begreppen börjar 

fyllas med en annan innebörd, så att endast ett semantiskt släktskap återstår mellan hur begreppet används 

inom politiken och inom den teori där begreppet har utvecklats.  (SOU 2005:66, s. 61) 

 

Alvesson (1997) drar ungefär samma slutsatser som ovan nämnda utredning och hävdar i 

likhet med uppsatsens analys att det snarare än en könsordning finns en pluralitet av 

könsordnanden som kan variera beroende på situation. Precis som den jämställdhetspolitiska 

utredningen (SOU 2005:66) är Alvesson kritisk mot användningen av begreppet 

könsmaktsordning. Att det maskulina alltid överordnas det feminina anser han precis som 

uppsatsen vara en alltför kategorisk beskrivning av det moderna samhället. I linje med 

Foucaults (2002) och Morheds (2005) analys anser han vidare att vi är alltför benägna att 

ordna världen med totaliserande begrepp och att viljan att behärska genom att fastställa ”hur 

det är” innebär låsningar av vad som bättre bör öppnas upp. Osäkerhet, mångtydighet, 

fruktbarheten i att pröva multipla tolkningar bör enligt Alvesson ges en betydligt större tyngd 

inom samhällsvetenskaplig forskning. När det gäller jämställdhet menar han att en orsak till 

de maktskillnader som finns mellan könen kan vara att män och kvinnor viktar familj och 

arbete olika som aktivitetsområden och identitetskällor. Skillnaderna i viktning mellan olika 

grupper kan enligt Alvesson vara en del av en modern maktanalys där motstridiga krafter på 

ett mer eller mindre oförutsägbart sätt styr utvecklingen. Liksom Foucault (2002) menar han 

vidare att makt kan kopplas till diskurser. Enligt Alvesson är jämställdhetsdiskursen en av de 

krafter som tillsammans med andra påverkar samhället. Han skriver:  

diskurser relaterade till jämställdhet och meritokrati normerar män i ökad utsträckning till föräldrar och 

kvinnor till yrkeskarriärister samtidigt som traditionella föreställningar och praktiker (”patriarkatet”, 

”genussystemet”) bidrar till segregering och kvinnors underordning i organisationer. Hur dessa och andra 

maktformer sam- och motverkar varandra varierar starkt mellan och inom olika grupper, varför 

återhållsamhet med generaliseringar är på sin plats. (Alvesson  1997, s. 322) 

  

Som en följd av detta resonemang tycks Alvesson dra samma slutsatser som uppsatsen om 

vägen till jämställdhet. Han skriver nämligen: 

I den mån man önskar bryta med traditionella könsmönster - som troligen idag i mindre grad handlar om 

renodlad diskriminering än om hur vi gemensamt kulturellt kontinuerligt skapar dessa mönster, inklusive 
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konserverande könsidentiteter -  handlar detta till stor del om att av-femininisera det ”högfeminina” och 

av-maskulinisera det ”högmaskulina”. Makten verkar i form av fastlåsande anvisningar av hur män och 

kvinnor bör leva sina liv och uppfatta sig själva i termer av de varianter av det maskulina och det 

feminina som dominerar i de sociala fält i vilka de befinner sig. Att igångsätta kulturella 

omdefinieringsprocesser är ett svårt och även konfliktfyllt företag. Den offentliga sektorn är i väsentliga 

hänseenden en producent av kvinnor som socialt kön. Att ändra på detta skulle vara i linje med vissa 

jämställdhetsambitioner men stöta på starkt motstånd utifrån etablerade könsidentiteter och (kort)siktiga 

intressen kopplade till bio-kön. (Alvesson  1997, s. 331-332) 

 

Att kortsiktiga intressen kopplat till bio-kön motverkar jämställdhetsarbete i förskolan visar 

uppsatsens material (Förskolan 2001:1). Man kan konstatera att när Hirdman (1990) kritiserar 

det faktum att jämställdhetsväsendet kommit att domineras av kvinnor, trots att 

jämställdhetsideologin egentligen borde innebära att kvinnor och män driver utvecklingen 

tillsammans, tycks hon vara medveten om att biologiskt kön kan påverka den praktik som 

sker inom detta fält. Att vända den sneda könsmässiga balansen i jämställdhetsväsendet tycks 

dock vara minst lika svårt som att vända sned könsfördelning på andra områden i samhället. 

Den diskursiva praktik som sker här verkar nämligen precis som den diskursiva praktik som 

sker på andra områden där ett kön dominerar cementera eller förstärka den egna gruppens 

dominans. Att ett ensidigt perspektiv inom jämställdhetsdiskursen bidrar till att exkludera 

män framgår av citatet ur jämställdhetsplanen från Stockholms Universitet (SU 2006) som 

tidigare redovisats men det framgår också av den kritik som Connel riktat mot 

radikalfeminismen. Han skriver: 

Maskulinitetsterapeuterna har rätt gällande de negativa effekterna av den typ av feministisk kritik som 

reservationslöst föser ihop alla män i en klump och urskillningslöst skuldbelägger dem. Som 

undervisande lärare i universitetskurser i genusvetenskap har jag återkommande sett hur manliga 

studenter, missmodiga p.g.a. de ändlösa fakta om sexism som presenterats och då de feministiska idéer 

som framförts i huvudsakligen upplevts som genom en skuldposition, vänt sig bort och tagit avstånd då 

alternativet varit att bli överväldigad och skuld tyngd. (Connell 2005,  s. 179)  

 

I linje med Connels kritik ovan och med Bourdieus (1999) kritik mot feminismens brist på 

självkritik menar författaren och debattören Bertil Nordahl att kvinnor i dagens samhälle är 

förvånansvärt dåliga på att reflektera över den egna praktiken. Till följd av att den 

kvinnodominerade jämställdhetsdiskursen uteslutande fokuserat på problem hos män anser 

han att män i allmänhet kan erkänna att det finns negativa sidor av manlig genuspraktik 

medan de flesta kvinnor fortfarande tycks anse att kvinnlig genuspraktik är politiskt korrekt 

och oantastlig.(Nordahl 2004) 
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Även feminister kritiserar ibland diskursens fokusering på män och manligt dominerande 

områden. Feministen, forskaren och författaren Nina Björk menar exempelvis i en artikel i 

Dagens Nyheter med rubriken ”Vi är på helt fel spår” (DN 051030) att kvinnorörelsens syn 

på föräldraskap är felaktig. Eftersom mäns liv oftast setts innehålla större frihet, mer makt, 

fler valmöjligheter och mer pengar har feminismen enligt Björk i alltför stor omfattning 

strävat efter att kvinnor ska leva samma liv som män. Hennes kritik pekar på att feminismen i 

sin strävan efter att ge kvinnor samma livsbetingelser som män i linje med Thomasteoremet 

(Goffman 1994) paradoxalt nog lyckats med att förstärka en mindre genomtänkt manligt 

könsmärkt, prioriteringsordning där pengar, jobb och ekonomisk makt prioriteras högt på 

bekostnad av relationer till barn och familj. Om man använder Bourdieus (1999) begrepp kan 

man med andra ord hävda att nuvarande jämställdhetsdiskurs i många avseenden förstärker 

den manliga principen och dess makt snarare än försvagar den.  

 Björks kritik och uppsatsens resultat tyder på att det skulle vara bättre både för kvinnor och 

för jämställdhet om svensk jämställdhetsdiskurs erkände den makt och de värden som finns i 

den reproduktiva sfären. En diskurs byggd på ett utvecklat jämställdhetsperspektiv där makt 

också kopplas ihop med den reproduktiva sfären och med kvinnlig genuspraktik lockar med 

all sannolikhet inte bara fler män till ett större ansvarstagande för hem och barn utan ger 

också ”gemene kvinnors” värderingar ett större inflytande. Med ett bredare perspektiv på 

jämställdhet skulle helt enkelt det som kan betraktas som den kvinnliga principen få mer makt 

och inflytande i samhället. Även om dagens jämställdhetsdiskurs säger sig vilja ifrågasätta 

mannen som norm så tycks den i praktiken sätta den manliga principen som norm. I stället för 

att se det som ett problem när män kräver samma rättigheter i den reproduktiva sfären som 

kvinnor (Bjørnholt 2007,  Förskolan, 2001:1) borde diskursen kanske bejaka dessa initiativ 

eftersom det leder till att den kvinnliga principen får större inflytande. Även om mäns krav i 

dessa sammanhang minskar kvinnors makt i den reproduktiva sfären ger de i förlängningen 

kvinnor mer makt i den offentliga sfären samtidigt som fler omsorgsinriktade män sannolikt 

ger manlig genuspraktik en ”mjukare” och mer empatisk riktning.  

Med anledning av att Björks kritik aktualiserades först när hon själv fick barn kan man, i linje 

med Alvessons (1997) tankar om att könen viktar aktivitetsområden och identitetskällor olika 

fundera över om inte en starkare koppling till den reproduktiva sfären ger en mer långsiktig 

och djupare syn på vilka värden som är eftersträvansvärda i livet.  Att vare sig diskurs eller 

genusvetenskaplig teori lyckas få med makt i den reproduktiva sfären och ”mjuka värden” i 

jämställdhetsekvationen skapar sannolikt stora brister i analysen. Både Bourdieu och 



    77  

feministiska teoretiker tycks nästan helt missa att ”relationskapital” och andra bokstavligt och 

bildlikt omätbara värden som kan sägas ingå i den kvinnliga principen har stor betydelse för 

många människors, praktik, identitet och livsval. Även om Bourdieus problematiserar det 

faktum att vårt sätt att tänka över jämställdhet är präglat av den manliga principen tycks han 

liksom de flesta feministiskt skolade debattörer och vetenskapare inte klara av att hålla ett 

tillräckligt reflexivt förhållningssätt. Att Bourdieu som själv problematiserat doxan i 

samhället, tillsammans med feministiska teoretiker, inte lyckas se särskilt långt bortom den 

doxa som säger att position, produktion och konsumtion är viktigare och har större värde än 

reproduktion och mänskliga relationer är ett tydligt tecken på kraften i detta fenomen.     

Att den manliga principen och dess makt över samhället ofta stärks inom ramen för 

jämställdhetsdiskursen framgår även av den kända feministen debattören och författaren 

Susan Faludis bok ”Ställd – Förräderiet mot mannen” (Faludi 2000). Faludi konstaterar 

nämligen här att feminismen paradoxalt nog använder en traditionell ofta kritiserad manlig 

praktik där förenklad analys, identifiering, konfrontation och besegrande är viktiga delar.  

I kritik mot denna strategi menar Faludi att den analys som bl.a. inneburit personlig 

antagonism och skuldbeläggande av män fört feminismen så långt den kan komma. Det 

faktum att kvinnor som tagit sig in i styrelserum och näringsliv där ofta begår samma 

försyndelser som sina manliga företrädare borde enligt Faludi leda till eftertanke.  

I linje med Hirdmans (1990) tankar om att kvinnor i mediabranschen reproducerar 

genussystemet på samma sätt som män menar Faludi att den feministiska analys som ser 

konsumtionskulturen som en knölpåk i mäns händer är felaktig. Hon konstaterar att den enkla 

slutsatsen att hon blir styrd och förvandlad till objekt av honom helt enkelt inte håller 

eftersom också män blir styrda och förvandlade till objekt. Mot bakgrund av detta konstaterar 

Faludi att ett paradigmskifte, där män också involveras i feminismens kamp för en friare och 

mänskligare värld, är den enda vägen om man vill föra samhällsutvecklingen vidare. I linje 

med uppsatsen slutsats om behovet av en öppnare jämställdhetsdiskurs, och Bourdieus (1999) 

tankar om feminismens idealiserade bild konstaterar Faludi vidare att det svåra i en modern 

frihetskamp är att den måste utkämpas reflexivt utan att utpeka en viss grupp som fiender.   

Att en öppnare jämställdhetsdiskurs som utgår från ett mindre dogmatiskt och mer reflexivt 

perspektiv påverkar jämställdhetspolitiken i positiv riktning kan man konstatera om man 

studerar utvecklingen i Norge. 
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7.4 Norsk jämställdhetspolitik 

Att svensk jämställdhetspolitik begränsas på många sätt av att rådande jämställdhetsdiskurs 

domineras av det s.k. könsmaktsperspektivet är uppenbart om man studerar det empiriska 

materialet i denna uppsats. Att man i Norge på många sätt lyckats ta radikalare grepp för att 

öka jämställdheten i samhället än man lyckats göra i Sverige beror sannolikt till stor del på att 

detta perspektiv inte haft så kraftig dominans i jämställdhetssammanhang i vårt västra 

grannland. Eftersom radikalfeministisk ideologi blivit kraftigt ifrågasatt har diskussionen om 

makt och jämställdhet helt enkelt blivit mer öppen och mindre låst i Norge än i Sverige.  

(Hauglund 2006, Bjørnholt 2007). 

Att diskursen ser annorlunda ut i Norge märks inte minst på det faktum att den norska 

regeringen har en klart uttalad ståndpunkt om att jämställdhet och jämställdhetspolitik inte 

enbart skall vara - för och av kvinnor. Att denna ståndpunkt även blivit praktisk politik visar 

sig i att man bildligt talat ’kvoterat” in män i regeringens jämställdhetsarbete för att bryta 

kvinnodominansen. Detta har skett genom att man tillsatt en jämställdhetspanel bestående av 

30 män. Tills skillnad mot de åsikter som tycks dominera inom svensk jämställdhetsdiskurs 

menar den norska regeringen med barn och jämställdhetsministern Manuela Ramin-

Osmundsen i spetsen att män har rätt att ha åsikter och tankar kring jämställdhet som grundar 

sig på ett manligt perspektiv. I polemik mot de norska debattörer som kritiserat denna 

ståndpunkt menar Ramin-Osmundsen att den panel regeringen tillsatt visat att män både kan 

ha starka åsikter kring den egna situationen ur jämställdhetssynpunkt samtidigt som man 

också diskuterar bristen på jämställdhet för kvinnor. (NIKK 2-2007A)  

Att den norska jämställdhetsdiskursens öppnare och bredare perspektiv är positiv för 

jämställdheten märks på det realpolitiska planet då den är en av flera anledningar till att en 

borgerlig norsk regering redan 2004 lyckades införa den kvotering till bolagsstyrelser som 

regeringen Persson i Sverige lät utreda under 2006. Symptomatiskt för den norska politiken är 

dock att man inte nöjer sig med att fokusera på områden med manlig dominans. Den norska 

barn och jämställdhetsministern Manuela Ramin-Osmundsen menar i linje med denna 

hållning att Norge inte kan kalla sig en jämställd nation förrän andelen män i skola och 

förskola är lika stor som andelen kvinnor i styrelserum på privata företag eller aktieägare på 

börsen (NIKK 2-2007B). 
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Som en följda av denna slutsats och som en följd av att man tror att förskolan har stor 

betydelse för att förändra traditionell genuspraktik i samhället försöker den norska regeringen 

med olika åtgärder även påverka personalsammansättningen i en mer jämställd riktning i 

denna verksamhet. Trots att man år 2004 hade 8 % män anställda i förskolan i landet som 

helhet, och i vissa kommuner så stor andel som 25 %, startade man i Norge, samma år som 

kvoteringslagstiftningen till bolagsstyrelser började gälla, en process för att med aktiva 

åtgärder försöka öka andelen av underrepresenterat kön inom denna skolinstitution. 

(Hauglund 2004)  

Det Norska Barne- og familiedepartementets lade i ”Handlingsplan for likestilling i 

barnehagene 2004 – 2007” (HLB 2004) fast en ny strategi. I motsats till det förslag den 

svenska utredningen om jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) lade, där man i huvudsak 

ville öka jämställdheten i förskolan genom att öka andelen genuspedagoger, slog det Norska 

Barne- og familiedepartementet fast två likvärdiga mål: 

• Flera män i förskolan, minst 20 procent män i personalen innan utgången av 2007. 

• Jämställdhet och lika värde skall vara grundläggande i all verksamhet och all    

 pedagogik. 

I strategidokumentet framgår det att det norska Barne- og familiedepartementet anser att 

förskolan har en viktig uppgift att fylla när det gäller barns könssocialisering. I linje med 

Hwang & Nilsson (2003) och Stainton Rogers (2002) konstateranden att människor inom 

ramen för modellinlärning ofta väljer förebilder som liknar dem själva slår man fast att kön är 

en viktig variabel för att utveckla förskoleverksamheten i en mer jämställd riktning.  

På departementet konstaterar man det till synes självklara nämligen att tonårspojkar knappast 

kommer att överväga ett arbete med barnomsorg om de tillbringar flera år i förskola och skola 

utan att möta några män bland personalen (NIKK 2-2007).  

Att jämställdhetsarbetet i Norge på många sätt kommit längre än jämställdhetsarbetet i 

Sverige märks också genom oortodoxa och i jämställdhetssammanhang radikala försök på 

förskoleområdet. Som ett led i att undersöka om det finns några reella skillnader i praktiken 

hos manlig- respektive kvinnlig personal i förskolan har man trots starkt motstånd i ett försök 

i Oslo låtit män jobba ensamma på en förskoleavdelning. Att män i förskolan i Norge liksom 

män i förskolan i Sverige inte verkar på samma villkor i den reproduktiva sfären som kvinnor 

framgår av att försöket på en småbarnsavdelning av många ansågs riskera barnens 

omvårdnad. Invändningar som att männen inte skulle klara av att ge barnen tillräckligt med 



    80  

omsorg närhet och tröst gjorde att det tog ett år att förankra projektet. Resultatet av försöket 

blev dock att man kunde konstatera att de manliga förskollärarna kunde ge samma omvårdnad 

som kvinnlig personal men att man jämfört med den kvinnligt könsmärkta normen delvis 

gjorde detta på ett annorlunda sätt. (Mirahfilm 2004)   

Som en följd av att man i Norge konstaterat att traditionell praktik i förskolan inte är 

könsneutral och att män i allmänhet har en något annorlunda omsorgspraktik jämfört med 

kvinnor har man på olika sätt försökt hitta nya vägar för att locka fler män till förskollärar-

utbildningar. På lärarhögskolan Dronning Mauds Minne i Trondheim har man exempelvis 

infört en ny natur- och friluftsinriktad förskollärarlinje. Detta har lett till att man på senare tid 

fått ca 20 procent manliga studenter på de förskollärarlinjer man administrerar.  

(Forste Steg, 060426). 

Som framgår ovan tycks den Norska jämställdhetspolitiken bygga på ett rimligt antagande att 

fler män i förskolan kan öka jämställdheten i samhället. I linje med uppsatsen analys tycks 

man här inse att män i förskolan kan vara förebilder för pojkar och nyblivna fäder på samma 

sätt som kvinnor på VD poster och i kvinnor styrelserum kan vara förebilder för flickor och 

kvinnor i karriären. Inom det norska Barne- og likestillingsministeriet ser man även andra 

fördelar med fler män i förskolan. Som en följd av att omsorg kan sägas vara motsatsen till 

våld anser man nämligen att fler män i förskolan kan minska mäns andel av det våld som sker 

i nära relationer. (Bekkemellem, 27.04.06)  

I Norge har man, jämfört med analysen i den svenska diskursen, även utvecklat tankarna på 

jämställdhet i andra logiska men ovanliga banor. Man menar nämligen att ett jämställt 

samhälle inte bara innebär att kvinnor att få högre lön, bättre pension och ett större inflytande 

över familjeekonomiska prioriteringar utan också att män samtidigt får ett bättre förhållande 

till sina barn och en större förhandlingsstyrka vid skilsmässor. 

(Bekkemellem, 27.04.06).  

Denna slutstats ligger helt i linje med uppsatsens konstaterande att vare sig män eller kvinnor, 

som grupper betraktat, kan äta jämställdhetskakan samtidigt som man har makten i den egna 

sfären ograverad kvar. Att ett jämställt näringsliv med fler kvinnliga chefer och fler kvinnor i 

bolagsstyrelser minskar mäns makt i den offentliga sfären är ett känt och ofta diskuterat 

faktum i den svenska debatten. Att ett jämställt föräldraskap också minskar kvinnors makt i 

den reproduktiva sfären är dock sällan uppe till diskussion.  
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En anledning till att man i Norge i högre grad än i Sverige försöker förändra genussystemet 

med aktiva åtgärder i ”bägge ändar” tycks i linje med ovanstående konstaterande vara att man 

till skillnad mot den svenska jämställdhetsdiskursen insett att verklig jämställdhet bara kan 

uppnås om man problematiserar makt oavsett var den förekommer. Den tidigare Barne- og 

likestillingsministern Karita Bekkemellem sammanfattar sålunda en viktig del av en utvecklad 

jämställdhetsanalys när hon skriver: 

Hvorfor er maktfordeling viktigere i børssammenheng enn i oppvekstinstitusjonene? Hvem har 

definisjonsmakt når det gjelder penger? Når det gjelder barn og oppvekst? Bør ikke begge deler ses på i et 

kjønnsperspektiv? I barnehagene og senere skolen skjer mye "kulturell kjønning" der ett kjønn definerer 

hva som er riktig, viktig og kulturelt akseptabelt. Det minner mistenkelig om det som skjer i 

styrerommene, bare med omvendt kjønnsfortegn. (Bekkemellem, 26.10.06) 

 

Att bryta det man i Norge kallar ”ägarskapsideologi” oavsett var den finns har i linje med 

ovanstående konstaterande blivit centralt i allt jämställdhetsarbete. Att makt och 

tolkningsföreträde kopplat till kvinnor problematiseras mer i Norge än i Sverige märks även 

på en allmän och populärvetenskaplig nivå. När en av Norges mest framträdande TV-

personligheter Christine Koht i TV-serien ”Expedition familjeliv” (Koht 2007), i samband 

med en diskussion om sysslor i den reproduktiva sfären, konstaterar ”att män alltid tycks göra 

lite fel” kan man inte bortse från att en mindre ensidig norsk jämställdhetsdiskurs sannolikt 

påverkat analysen. 
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8 Sammanfattande konklusion 

Som framgår av uppsatsen ligger det mycket i Foucaults (2002) konstaterande att makten 

finns överallt och kommer överallt ifrån. Insikten att kvinnor har tolkningsföreträde och makt 

i den reproduktiva sfären på samma sätt som män har det i den offentliga sfären, och insikten 

att bägge könen utifrån sin dominans i olika fält får en tendens att exkludera det motsatta 

könet, borde därför vara central när politiker väljer vilka områden man skall lägga det 

jämställdhetspolitiska krutet på.   

Uppsatsens material visar att många som är verksamma inom det svenska 

jämställdhetsväsendet skulle behöva en större medvetenhet om att de strukturer som kritiseras 

inte uppkommer som resultatet av en enda kraft utan snarare uppkommer som resultatet av en 

mängd krafter på individ- och gruppnivå.  En central del i denna medvetenhet är utan tvekan 

att förstå att alla människor oavsett yttre attribut som kön, etnicitet etc. får en tendens att 

skriva upp sitt eget värde och sätta den egna praktiken som norm om de som individer eller 

grupper av någon anledning kommer att dominera ett område eller fält i samhället.  

Med ett större fokus på socialpsykologiska - och psykologiska mekanismer kommer personer 

inom jämställdhetsväsende och genusvetenskap förhoppningsvis att inse att exkluderande 

praktik förekommer hos både män och kvinnor. Att de själva är delaktiga i den kamp om makt 

och tolkningsföreträde som ständigt pågår på alla områden i alla samhällen och att 

exkluderande praktik även förekommer i jämställdhetssammanhang kan förhoppningsvis 

också bli uppenbart. Ett utvecklat perspektiv med ett reflexivt förhållningssätt har många 

fördelar. Det kan exempelvis innebära att den stigmatisering och motstigmatisering som så 

ofta förekommer i diskussioner om diskriminering och jämställdhet minskar och att den 

kontraproduktiva skuld- och offerretorik som så ofta dyker upp i dessa sammanhang förpassas 

till den sandlåda där denna typ av förenklad analys och retorik hör hemma.  

Med ett bredare perspektiv och ett reflexivt förhållningssätt inser man snart i linje med 

Foucaults (2002) analys att maktspel förekommer överallt och att alla människor bär rädslor 

för att förlora egna tolkningsföreträden, rädslor för att förlora den makt och de privilegier man 

har samt rädslor för att få den egna identiteten och den egna självbilden urvattnad eller 

bortspolad av förändringar.  
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Att grupper som tidigare kritiserat maktens exklusivitet genom historien som regel blivit lika 

exkluderande som de grupper man tidigare kritiserat när man själva fått en alltför 

dominerande maktställning bekräftar det universella i detta fenomen. Med hjälp av historien 

kan man också konstatera att den enda någorlunda effektiva metoden för att motverka denna 

typ av allmänmänskligt tillkortakommande tycks vara att odla ett reflexivt förhållningssätt 

och pluralistiska ideal i alla sammanhang.  

Att kvinnliga genusvetenskapare tycker att kvinnor övat upp en unik socioemotionell 

förmåga, att en jämställdhetsutredning varnar för att det ”kvinnospecifika” kan komma att 

nedvärderas, att den kvinnliga erfarenheten har auktoritet och tolkningsföreträde i en diskurs 

som domineras av kvinnor och att män i näringslivet och män i politiken prioriterar andra män 

vid rekryteringar kan sannolikt till stor del hänföras till ovan nämnda rädslor och till att 

pluralistiska ideal och ett reflexivt förhållningssätt inte odlas i dessa sammanhang. 

I linje med denna slutsats och Foucaults (2002) teorier är det viktigt att understryka att 

suveräna och dikotomt formade lagar inom den svenska jämställdhetsdiskursen riskerar att 

hålla det politiska arbetet kring jämställdhet fånget. Vill man få acceptans för ett 

likhetsperspektiv i jämställdhetssammanhang skall man naturligtvis ta efter den norska 

regeringen och främja olika perspektiv på jämställdhet samtidigt som man i lagstiftning och i 

praktisk handling visar att det är viktigt att jämställdhetsanpassa alla områden i samhället.   

En alltför stark och ensidig maktkoncentration inom kvinnodominerade områden, som 

förskolan och jämställdhetsväsendet, är naturligtvis problematisk precis som 

maktkoncentration på mansdominerade områden. Som Yvonne Hirdman antyder i 

nyhetsbrevet Genusperspektiv (Genusperspektiv 5-6, 2007) kan isolering och homosocialitet 

leda till sekterism och extremism till och med i den feministiska rörelsen. Det norska 

exemplet visar i linje med ovanstående konstaterande att en öppnare och mindre ideologiskt 

färgad diskurs med pluralistiska ideal har lättare att ta till sig vetenskaplig teori och lättare att 

få till stånd aktiva åtgärder på för jämställdheten relevanta fronter. 

För att understryka detta avslutas uppsatsen med ett citat från den f.d. norska Barne- og 

likestillingsministern Karita Bekkemellem där hon ger den norska regeringens syn på 

jämställdhetsarbete i förskolan och på den ”ägarskapsideologi” som i mindre omfattning finns 

kvar i Norge men som olyckligtvis fortfarande dominerar jämställdhetsdiskursen i Sverige. 

Citatet är en lämplig avrundning då det sätter fingret på och rekapitulerar två av de viktigaste 

slutsatserna i denna uppsats. Bekkemellem skriver nämligen: 

  



    84  

 

 

 

 

 

 

Noen røster prøver å redusere spørsmålet om menn i barnehager til å dreie seg om at likestilling kan da 

kvinner så mye om at det ikke er nødvendig å ha med mennene. Det er to ting å si til dette: det er ikke 

kvinner alene som skal holde på med likestilling. Da blir det fortsatt en kvinnegreie, noe som ikke angår 

menn. Da oppnår vi aldri likestilling. Dessuten er det jo bare tull å tro at alle kvinner automatisk er 

bevisste på likestilling fordi de er biologiske kvinner. Hva lærer barn i praksis, dersom de bare omgås 

kvinner? Jo, at det er kvinner som holder på med barn. Det hjelper lite å fortelle dem at likestilling er 

viktig, når praksis viser noe annet. Det blir faktisk reaksjonært! (Bekkemellem, 26.10.06)  
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