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Abstract 
 

Bachelor thesis in political science by Albin Boström spring term 2017 

Supervisor: Malin Rönnblom 

“Gender Equality and the Implicit Problem: A study of strategies for regional economic growth 

with a gender equality perspective” 

The purpose of this thesis is to study how gender equality is filled with meaning in the governments 

national strategy for a regional sustainable economic growth and attractiveness during 2015-2020 and 

in the strategies from three selected regions, that are all included in the project “regional economic 

growth with a gender equality perspective”, as well as it has on the ability to politicize gender. This is 

done with help of Carol Bacchis methodology for analyzing policy called ”What’s the problem 

represented to be?”. The former government Alliance for Sweden have been working with a similar 

project, but this thesis is delimited to the strategy of the current government. With starting point in 

Bacchis six steps for analyzing policy, based on the philosopher Michel Foucaults theory about 

governing and power called “governmentality”, there are three research questions constructed, and 

each one is associated with a follow up question: What is the problem represented to be by the 

government and by the regions and on what premises are they build upon? How has this problem 

representation been legitimized and what is not problematized? What effects can this problem 

representation generate for the gender equality discourse, the way the subjects think about themselves 

and others, their lives and how are this problem representation being produced, disseminated and 

defended and how can it be replaced? Too be able to reflect on this last step, Chantal Mouffes and 

Ernesto Laclaus “discourse theory” is applied. This thesis shows that the problem is represented as a 

lack of knowledge about gender equality among the regional actors, and women’s capacity to act on 

the market. Gender equality is not being problematized as a matter of justice, rather as a mean for an 

increased regional growth. The problem representation is legitimized by referring to a problematic 

demographic development and globalization. To take advantage of the potentials for economic growth, 

humans are being portrayed as creative, and their entrepreneurship needs to be promoted. This 

representation of the problem is spread through major international institutions and is being portrayed 

as morally correct. This problem representation can be replaced by create a political climate where 

other opponents opinions are seen as legitimate, which makes it possible to politicize gender and also 

for humans to identify in more ways. 
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Sammandrag 
 

Kandidatuppsats i statsvetenskap av Albin Boström vårterminen 2017 

Handledare: Malin Rönnblom 

”Jämställdheten och det underförstådda problemet: En studie av strategier för regional jämställd 

tillväxt” 

 

Denna studie syftar till att studera hur jämställdhet fylls med innehåll i regeringens nationella strategi 

för regional hållbar tillväxt och attraktionskraft perioden 2015–2020 och handlingsplaner från tre valda 

regioner som alla ingår i projektet ”regional jämställd tillväxt”, samt vilka effekter det får för 

möjligheten att politisera kön. Detta görs utifrån Carol Bacchis metodologi för policyanalys som heter 

”What’s is the problem represented to be?” Även den tidigare Alliansregeringen har drivit liknande 

projekt, men studien avgränsas till den nuvarande regeringens strategi. Utifrån Bacchis sex steg för 

policyanalys, som bygger på filosofen Michel Foucaults teori om styrning och makt som kallas för 

”governmentality”, konstrueras tre forskningsfrågor som alla har en angränsande följdfråga: Hur 

representeras problemet av regeringen och regionerna och på vilka premisser dessa representationer 

bygger på? Hur legitimeras problemrepresentationerna och vad som lämnas oproblematiserat? Vilka 

effekter kan problemrepresentationerna innebära för jämställdhetsdiskursen, individernas liv och hur 

de ser på sig själv och andra, samt hur problemrepresentationen produceras, sprids, försvaras och hur 

den kan ersättas? För att kunna reflektera kring detta sista steg tillförs ytterligare teori i form av Chantal 

Mouffes och Ernesto Laclaus ”diskursteori”. Studien visar på att problemet är brist på kunskap bland 

de regionala aktörerna och kvinnors bristande kapacitet att verka på marknaden. Jämställdhet 

problematiseras inte utifrån ett rättviseperspektiv, utan ses som ett medel för ökad regional tillväxt. En 

problemrepresentation som legitimeras av en problematisk demografisk utveckling och 

globaliseringen. För att ta till vara på all tillväxtpotential framställs människor som kreativa, vars 

entreprenörskap ska främjas. En problemrepresentation som sprids genom stora internationella 

institutioner och framställs som moraliskt rätt. Problemrepresentationen kan ersättas genom att 

konstruera ett politiskt klimat där motståndares åsikter ses som legitima och därmed möjliggöra 

politisering av kön och även fler sätt för människor att identifiera sig på. 

 

Nyckelord: Jämställdhet, Carol Bacchi, problemrepresentation, governmentality, Chantal Mouffe, 

diskursteori, entreprenörskap 
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1. Inledning 

 

1.1 Ämnesval och problemområde 

 

Sveriges utveckling har under modern tid, likt övriga nordiska välfärdsstater, präglats av den 

så kallade ”Tredje vägens politik”, som kan ses som ett mittenspår mellan socialism och 

liberalism (Edenheim & Rönnblom 2012, s. 227). Av socialdemokratiska regeringar byggdes 

den svenska välfärdsstaten upp efter andra världskriget och utifrån ekonomen John Maynard 

Keynes ekonomiska teorier skapandes bland annat transfereringssystem som syftade till 

ekonomisk omfördelning. I takt med välfärdsstatens expansion förändrades formerna för 

samhällsstyrning. Syftet med regionalisering var från början att från central nivå 

effektivisera statsförvaltningen, men i och med att välfärdsstaten växte så förändrades också 

regionernas betydelse, då de kom att sköta bland annat utbildning och sjukvård. Diskursen 

angående hur en välfärdsstat ska styras och organiseras förändrades, från keynesiansk till 

nyliberal (Mitander et.al 2013, s. 11ff). Dessa krav på effektivisering av välfärdsstaten kom 

att slå igenom på allvar i Sverige under 1990-talet och under tidigt 2000-tal. Detta skifte i 

sättet att styra och organisera samhället, där staten numera samverkar med andra 

samhällsaktörer brukar benämnas som en övergång från ”government” till ”governance”. 

Inspirationen till att låta andra aktörer än de offentliga vara med och producera välfärd 

genom att främja företagsklimatet via skattelättnader och privatiseringar kom från Ronald 

Reagans USA och Margret Thatchers Storbritannien. Genom att delegera till andra aktörer 

att sköta vissa samhällssysslor, och därmed sprida ut makt och ansvar till olika företag eller 

exempelvis olika regioner, suddas gränsen mellan den offentliga sektorn och den privata ut. 

Mellan olika offentliga och privata aktörer skapas nätverk som kommer överens om 

gemensamma policys, med andra ord de riktlinjer och mål som gäller för verksamheten 

(Pierre & Sundström 2009, s. 7ff). Den offentliga sektorn är numera en aktör bland andra 

aktörer i de frivilliga nätverken, snarare än en som har auktoritet och står över de andra 

(Pierre & Sundström 2009, s. 20).  

 

Denna förändring och effektivisering av den offentliga sektorn, där den sköts alltmer efter 

marknadens logiker, har kommit att kallas för ”New Public Management” (Pierre & 

Sundström 2009, s. 8). Genom nätverk utformas alltså dessa policys mellan olika aktörer. 

Policyprocessen handlar främst om att gemensamt komma överens om vad som bör göras, 
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även om aktörerna har olika krav. Det handlar således om att formulera policys som alla kan 

stå bakom. Detta leder ofta till att problemformuleringarna i de policys som utformas blir 

övergripande, och inom dessa nätverk produceras och reproduceras vad som är ett problem 

och inte, samt lösningarna till dem (Pierre & Sundström 2009, s. 12ff).  

 

Sedan tidigt 1990-tal har det varit ett mål att alla propositioner och direktiv från regeringen 

ska granskas utifrån ett tillväxtperspektiv. Detta mål har såväl socialdemokratiska som 

borgliga regeringar stått bakom. Att tillväxt skapas på marknaden är något det har funnits 

konsensus kring, men oenigheterna har handlat om vilka makroekonomiska ingrepp som ska 

stimulera marknaden och till vilken grad dessa ska användas. Den offentliga sektorn har med 

andra ord ett begränsat inflytande på den privata. För att kunna driva en så effektiv 

tillväxtpolitik som möjligt har detta krävt att offentliga- och privata aktörer samverkar och 

genomsyrar alla politikområden (Pierre 2009, s. 72ff). Samtidigt som tillväxtpolitiken växt 

fram har även tanken om ett EU fyllt med starka och relativt autonoma regioner även trängt 

in den svenska debatten. Ett EU där statens roll tonas ner till förmån för denna autonomi. 

Ansvaret för politiken har alltså ålagts regionerna, en effekt av europeiseringens ökande krav 

på decentralisering. På grund av detta har politik i termer av konflikt och debatt alltmer 

kommit att ersättas av en hegemonisk uppfattning om att regionerna ska skapa ekonomisk 

tillväxt och på så sätt förbättra sin konkurrenskraft gentemot andra regioner (Johansson 

2013, s. 52f). Detta skiljer sig från den regionalpolitik som bedrevs under den svenska 

välfärdsstatens uppbyggnad, då fokus låg på att utjämna regionala skillnader (Mitander et.al 

2013, s. 11f). Regionerna ska numera arbeta för en ökad regional tillväxt, vilket syftar till att 

öka den nationella. På den regionala nivån har det funnits en utbredd uppfattning om att 

tillväxtprojekt bör bedrivas på den regionala nivån, nära marknaden och tillsammans med 

dess aktörer, eftersom det är där den anses skapas (Pierre 2009, s. 81). 

 

Ett politikområde som tidigare drivits utifrån ett rättviseperspektiv och inte utifrån ett 

tillväxtperspektiv baserat på marknaden logiker är jämställdhet. Jämställdhetspolitikens 

förändring illustrerar på så sätt fusionen mellan den politiska och den ekonomiska sfären. 

Hur marknadens idéer om en friare styrning och den byråkratiska modellen New Public 

Management som kretsar kring att sätta mål, utvärdera resultat och tänka medborgare som 

kunder, tagit sig in i den politiska sfären. Att jämställdhetsarbete ska genomsyra alla 

politikområden har det funnits ett samförstånd kring som nästan alla partier stått bakom i 

tjugo år. Även om denna ambition funnits så har arbetet gått sakta, beroende främst på att 
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arbetet kretsat kring metodutveckling för att nå jämställdhet. Metoder som sedan ska 

utvärderas utifrån de mål som tidigare satts genom att studera resultatet av dessa, med andra 

ord utvärderas jämställdhetsarbetet utifrån marknadens logiker, och därmed blir något 

administrativt (Alnebratt & Rönnblom 2016, s. 10f). Problemet är enligt Alnebratt & 

Rönnblom (2016) att jämställdhet blivit en avpolitiserad fråga, på grund av att målen för 

jämställdhetsarbetet har formulerats på en sådan övergripande nivå att knappt någon skulle 

kunna ha några invändningar mot dessa. Bristen på djupare problemformuleringar skapar ett 

politiskt klimat som inte låter politiken ta sig uttryck i kampen mellan motstridiga 

ståndpunkter och därmed försvårar politisering av frågor om som handlar rättvisa och 

omfördelning (2016, s. 10ff).  

 

För att studera hur jämställdhet görs inom ramen för en samhällsstyrning som alltmer sker 

utifrån marknadens logiker studeras en nationell strategi som ligger till grund för 

Tillväxtverkets projekt ”Jämställd regional tillväxt” samt tre regionala strategier från 

regionerna Västerbotten, Dalarna och Värmland. Detta projekt fick Tillväxtverket i uppdrag 

av regeringen att sjösätta år 2015 och avser att pågå fram till år 2020. Projektet syftar till att 

kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet 

och få tillgång till tillväxtresurser. Projektet tilldelas 36 miljoner kronor av regeringen varje 

år, som ska fördelas mellan olika aktörer med regionalt utvecklingsansvar (Regeringen 

2015b, s. 1f). 

 

Anledningen till att dessa strategier valts och varför det är intressant att studera hur 

jämställdhet fylls med innehåll i regional tillväxtpolitik är att rättviseperspektivet verkar ha 

försvunnit ur regionalpolitiken till förmån ekonomisk tillväxt. Vad händer när 

rättviseperspektivet försvinner ur politiken? Vilka effekter generar det minskade utrymmet 

för delade meningar i politiken för samhället och dess medborgare? Den vetenskapliga 

relevansen ligger i att utöka forskningen kring politisering i en nyliberal modell för 

samhällsstyrning som inte har plats för konflikter (Alnebratt & Rönnblom 2016, s. 11). 

Studien anses också bidra till den pågående forskningen om avpolitiserade former för 

styrning, både genom att ny empiri analyseras samt att Carol Bacchis metodologiska ansats 

på ett uttalat sätt kombineras med Mouffes teori kring det politiska.  
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1.2 Studiens syfte, forskningsfrågor och upplägg 

 

Studien syftar till att analysera hur jämställdhet fylls med innehåll i regional tillväxtpolitik 

och vilka effekter detta får för möjligheten att politisera frågor om kön. För att uppfylla 

studiens syfte, har dessa frågeställningar, som alla har en tillhörande följdfråga, konstruerats 

utifrån Carol Bacchis verktyg för policyanalys ”What’s the problem represented to be?”, 

som introduceras senare i kapitlet om det teoretiska och metodologiska tillvägagångssättet. 

Frågeställningarna delas upp i två teman, ”Problemrepresentationernas uppbyggnad” samt 

”Effekter och motstånd”. 

 

Problemrepresentationernas uppbyggnad 

Frågeställning 1: Hur representeras problemet i regeringens policydokument och hur 

representeras problemet ute i de olika regionerna? 

Följdfråga: På vilka premisser bygger dessa problemrepresentationer?  

Frågeställning 2: Hur legitimeras dessa problemrepresentationer?  

Följdfråga: Vad lämnas oproblematiserat?  

 

Effekter och motstånd 

Frågeställning 3: Vilka effekter kan dessa problemrepresentationer generera för 

jämställdhetsdiskursen, individers liv och hur de ser på sig själva och andra? 

Följdfråga: Hur produceras, sprids och försvaras dessa problemrepresentationer och hur 

kan de ersättas? 

 

Anledningen till att frågeställningarna delas upp i dessa teman är för att kunna tillföra 

ytterligare teori till Bacchis sjätte frågeställning, vilken i denna studie motsvarar följdfrågan 

till frågeställning nummer tre. 

 

 

I det första kapitlet ges en inblick i det valda problemområdet samt att studiens syfte och 

frågeställningar redogörs. Kapitlet innehåller även en inblick i några tidigare studier som 

gjorts inom de forskningsfält som denna studie anses röra sig inom. Studiens andra kapitel 

ger en beskrivning av de valda teoretiska och metodologiska tillvägagångssätten. Här 

förklaras såväl det poststrukturalistiska perspektivets filosofiska utgångspunkter och den 
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valda metodologin, Carol Bacchis verktyg för policyanalys – ”What’s the problem 

represented to be?” som bygger på Michel Foucaults teori om makt och styrning vilken 

benämns som ”governmentality”. I kapitlet förklaras även Chantal Mouffes teori om 

politiken och det politiska samt hur analysarbetet sker. I kapitel tre presenteras det uppdrag 

som regeringen gav Tillväxtverket år 2015, som resulterade i ett projekt för jämställd 

regional tillväxt, vilket den nationella strategin ligger till grund för och de regionala 

handlingsplanerna återfinns i. I kapitel fyra beskrivs det empiriska materialet i form av 

regeringens nationella strategi för regional hållbar tillväxt och attraktionskraft perioden 

2015–2020 och handlingsplanerna från de valda regionerna Västerbotten, Dalarna och 

Värmland. Även dokument som legat till grund för strategierna samt återrapporteringar 

presenteras. I kapitel fem görs analysen utifrån frågeställningarna som är utformade efter 

Bacchis metodologi.  Mot slutet av analysen kompletteras Bacchis metodologi med Mouffes 

teori om politiken och det politiska för att kunna reflektera kring motstånd mot 

problemrepresentationerna. I det sjätte diskuteras analysen i relation till tidigare forskning 

och i kapitel sju knyts studien ihop och slutsatserna redovisas.  

 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Nedan ges en inblick i studier från tre olika forskningsfält, som alla relateras till styrning. 

Det handlar om jämställdhet, regionalisering och rättvisa. Anledningen till att dessa tidigare 

studier valts är för att denna studie anses röra sig inom samma forskningsfält. Forskningen 

kring jämställdhet har valts med anledningen att den utgår från ett poststrukturalistiskt 

perspektiv, handlar om kön och politisering samt använder sig av samma metodologiska 

tillvägagångssätt. Den regionaliseringsforsking som lyfts fram utgår också från ett 

poststrukturalistiskt perspektiv och berör områdena regionalpolitik, välfärd, demokrati, 

självstyrning och tillväxt. Studien om rättvisa och styrning har valts för att den visar på de 

effekter som kommer av att rättviseperspektivet försvinner från politiken, något som i denna 

studie uppfattas som problematiskt. 
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1.3.1 Jämställdhet och styrning 
 

Malin Rönnblom har tidigare studerat problemrepresentationer i den svenska 

jämställdhetspolitiken med hjälp det valda analysverktyget för denna studie, Bacchis – 

”What’s the problem represented to be?”. Rönnblom (2011) beskriver en utveckling där 

alltmer resurser satsas på jämställdhetsarbete, samtidigt som det sker en utveckling där 

jämställdhet inte längre artikuleras i termer av konflikt, utan blir föremål för en nyliberal 

styrningsmentalitet. Jämställdhet blir på så sätt en fråga som mer handlar om administrativa 

tekniker. Detta kommer av en syn på jämställdhet som alla vill åstadkomma och det därmed 

råder konsensus kring och därför sällan ger upphov till eftertanke och djupare 

problematiseringar. Även förändringen av den offentliga sektorn har kommit att bidra till 

denna problemrepresentation. New Public Management har blivit det dominerande sättet att 

bedriva den offentliga verksamheten, vars inspiration angående problemlösning är hämtat 

från den privata sektorn, där konflikter ofta inte ses som något positivt (2011, s. 35ff). 

Rönnblom hänvisar i sin artikel till Wendy Brown, även hon en kritiker till nyliberalismen, 

som ifrågasätter framställningen av nyliberalismen som den ”rätta” vägen, Så här skriver 

Brown om detta: 

 

Moreover, neoliberalism is not simply a set of economic policies; it is not only about facilitating 

free trade, maximizing corporate profits, and challenging welfarism. Rather, neoliberalism carries a 

social analysis that, when deployed as a form of governmentality, reaches from the soul of the 

citizen-subject to education policy to practices of empire. Neoliberal rationality, while 

foregrounding the market, is not only or even primarily focused on the economy; it involves 

extending and disseminating market values to all institutions and social action, even as the market 

itself remains a distinctive player. (Brown 2005, s. 39f) 

På grund av detta menar Brown att nyliberalismen är ett konstruktivistiskt projekt. Hon 

vänder sig emot framställningen av individen som en rationell aktör, som hela tiden gör sina 

val baserat på kostnader, fördelar och konsekvenser. Denna syn på individen ger upphov till 

att beskylla individerna själva för sina bristande kvalitéer, istället för att betrakta samhällets 

roll i det hela. På så sätt förflyttas ansvaret för individen från staten till dem själva. 

Nyliberalismen ger således en falsk förhoppning om att göra individerna mer fria, utan ska 

mer ses som ett sätt att konstruera individerna efter marknadens behov (2005, s. 39ff). 

Efter denna syn på individen designas sedan instrumentet för att rätta till dessa bristande 

kvalitéer. Ofta har dessa åtgärder, exempelvis utbildning, riktats till kvinnor, som nu själv 

ska rätta till sig för att kunna möta marknadens krav. Att kvinnor framställs som subjekt i 
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behov av olika former av stöd har varit vanligt på den regionala nivån. Ofta när jämställdhet 

ska integreras i olika delar av den statliga verksamheten har också bristande kunskap om hur 

detta görs varit problemet. Jämställdhetsarbete har på så sätt reducerats ner till att öka 

kunskapen om hur detta kan göras (Rönnblom 2011, s. 42ff).  

Rönnblom (2008) har även studerat möjligheten att politisera kön i relation till politisk 

styrning och organisering (2008, s. 32). Problemet är att kön inte artikuleras i termer av 

konflikt i regionalpolitiken, vilket leder till att kön inte politiseras. Istället artikuleras kön i 

termer av komplement, det handlar om att skapa en jämn representation mellan könen och 

att detta ska bidra till lika fördelning av manliga och kvinnliga värderingar, vilket snarare 

reproducerar stereotypa könsnormer. Denna artikulering innebär att kön avpolitiseras, en 

avpolitisering som blir svår att motverka då regionala partnerskap ofta saknar rutiner för att 

hantera konflikter samt utkräva ansvar, vilket beskrivs som bristande utifrån ett demokratiskt 

perspektiv. De regionala partnerskapen ses därför som en reproducent av att politik handlar 

om att söka konsensus (Rönnblom 2008, s. 42). 

 

 

1.3.2 Regionalisering och styrning 
 

Förändringen i välfärdsdiskursen som gått i en nyliberal riktning innebar också en förändrad 

syn på regionerna, tanken om att utjämna skillnader försvann och att göra regionerna 

konkurrenskraftiga har blivit en central del av verksamheten. För att kunna bli globala 

aktörer och konkurrera med andra regioner runt om i Sverige, och även Europa, krävdes 

alltså en omstrukturering av den offentliga sektorn, från en centraliserad offentlig förvaltning 

till en decentraliserad. Denna nya typ av styrning kretsar kring samverkan mellan olika 

regionala aktörer, såväl privata som offentliga, för kunskapsutbyte, som i teorin ska leda till 

en högre tillväxt och därmed en ökad konkurrenskraft (Mitander et.al 2013, s. 11ff). Dessa 

idéer bildar en regimpraktik, som enkelt kan förklaras som ett välförankrat sätt att bedriva 

verksamhet inom ett visst område. Denna regimpraktik, som i mångt och mycket kretsar 

kring idéer om konkurrens, benämns som neoregional (Säll & Öjehag-Petterson 2013, s. 

103). Denna neoregionala regimpraktik är grundad på nyliberala idéer, men ofta framställs 

den inte som nyliberal (Säll & Öjehag-Pettersson 2013, s. 121). En regimpraktik studeras 

genom att titta på dennes politiska rationaliteter och styrningsteknologier (Säll & Öjehag-

Petterson 2013, s. 103). En politisk rationalitet är ett ramverk som grundar sig i idéer om hur 

den politiska styrningen ska ske, medan en självstyrningsteknologi är en uppsättning av olika 
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tekniker som förverkligar denna rationalitet (Dean 2010; refererad i Säll & Öjehag-Petterson 

2013, s. 103). 

 

Utifrån denna neoregionala regimpraktik, koncentrerad till att först och främst skapa 

ekonomisk tillväxt, konstrueras målen för de olika politikområdena, exempelvis målen för 

jämställdhet och demokrati. Säll och Öjehag-Pettersson (2013) menar på att öka 

jämställdheten i en region ses som ett medel för att göra hela regionen attraktivare för både 

arbetskraft och kapital, som i sin tur leder till en konkurrenskraftigare region, en politisk 

rationalitet som de benämner som ”tillväxtorienterad” (2013, s. 116f). Även vad demokrati 

avser har inom ramen för denna regimpraktik förändrats, vad som anses vara demokratiskt 

är att förverkliga sig själv som en bidragande aktör på marknaden (Säll & Öjehag-Pettersson 

2013, s. 120).  

 

 

1.3.3 Rättvisa och styrning 
 

Ahmed (2007) undersöker vilka effekter det får när en fråga som utgår från en normativ bild 

av vad rättvisa är utsätts för denna nya typ av samhällsstyrning i sin artikel ”You end up 

doing the document rather than doing the doing: Diversity, race equality and the politics of 

documentation”. En del av införlivandet av Race Relation Amendment Act, ett arbete som 

pågått sedan år 1976 för att öka jämlikheten mellan människor med olika etniciteter, ålades 

år 2000 de storbritanniska universiteten som själva fick börja ansvara för att motverka 

diskriminering. Resultatet av detta har varit att arbetet som universiteten utfört för att främja 

jämlikhet mellan människor med olika härkomst har kommit att handla om att utveckla 

policys och metoder. Att skapa dokument blev med andra ord huvudsysslan för att skapa 

jämlikhet. För att kunna skapa dessa policys anställde universiteten en ny tjänsteman specifik 

för detta ändamål eller tilldelade denna syssla en redan anställd som därmed fick utökade 

arbetsuppgifter. Hela ansvaret att utforma universitetens policys och därmed bestämma hur 

universitetet skulle arbeta med jämlikhetsfrågor ålades med andra ord en enda person. 

Ahmed hävdar och hänvisar till sin egen erfarenhet av policyskapande, på att när policys 

utformas av en enda person i en organisation kan det vara svårt att få resten av organisationen 

att känna ansvar för såväl utformningen av policyn som implementeringen av den (2007, s. 

590ff). Det finns också en risk för att utvärderingen av instrumenten blir en central del i 

arbetet. Istället för att fundera om mätinstrumenten verkligen mäter det de avser att mäta, så 

utvärderas det hur väl de fungerar. Att utvärdera mätinstrumenten blir därmed huvudsysslan 
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och en indikator på hur väl arbetet sköts - fungerar mätinstrumenten, så går arbetet åt rätt 

håll. Att organisationer är duktiga på att skapa policys och utvärdera sina mätinstrument 

behöver inte nödvändigtvis betyda att de är bra på att de att skapa exempelvis jämlikhet 

mellan människor med olika etniciteter. Dokumenten som skapas kan dock ses som ett bevis 

på att en organisation har åtagit sig att arbeta med en viss fråga, både för medarbetare och 

utomstående (Ahmed 2007, s. 596ff).  

  



 14 

2. Teoretiskt och metodologiskt tillvägagångssätt 

 

2.1 Diskursteorin och dess filosofiska utgångspunkter 

 

Diskursteorin har sin grund i socialkonstruktionismen, vilket är en samlingsterm för flera 

olika teorier som utgår från att fenomen i samhället är socialt konstruerade. För att kunna 

använda sig av diskursteorin krävs det att socialkonstruktionismens grundläggande 

ontologiska och epistemologiska premisser om hur verkligheten är beskaffad och vilken 

kunskap som faktiskt kan åstadkommas accepteras. Först och främst krävs det en acceptans 

av att människans uppfattning om verkligheten är beskaffad av dennes olika kategoriseringar 

och på så sätt bildas kunskap om världen och subjekten själva. Med andra ord är 

utgångspunkten att det inte finns någon objektiv verklighet utanför det mänskliga 

medvetandet. Individens subjektiva uppfattningar av verkligheten beror på vilken tid den 

lever i och var den lever sitt liv. Verklighetsbilderna är alltså historiskt och kulturellt 

betingande. Denna betingning betyder att subjektens verklighetsuppfattningar kan förändras 

över tid och kunde sett annorlunda ut om de var född i en annan kultur, vilket kallas för att 

de är både specifika och kontingenta. Subjektens identiteter och världsbilder konstrueras 

diskursivt och inrymmer vissa förväntningar om socialt handlande och på detta sätt 

konstrueras den sociala världen. Detta är en ontologisk utgångspunkt som benämns som 

”anti-essentialistisk”, en syn på människan som föränderlig och producerad av sin 

omgivning snarare än tron på att människan har någon inneboende essens, med andra ord på 

förhand bestämda karaktärsdrag. Genom kommunikation i form av tal och skrift med andra 

människor skapas och sprids dessa subjektiva verklighetsbilder och bildar olika 

gemensamma uppfattningar om vad som är sant och inte som sedan sätts i motsats till 

varandra. Denna gemensamma kunskap som byggs upp tillsammans lägger också grunden 

för människors sociala handlande, vad som anses vara ett accepterat beteende och vad som 

inte är det (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 10ff). 

 

Eftersom utgångspunkten är att den sociala världen produceras av subjekten själva och att 

dessa får konsekvenser är det viktigt att reflektera kring den sanning som man själv som 

forskare producerar (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 28). Den sanning som vi som 

forskare producerar får politiska konsekvenser, något kallas för ”ontologisk politik”, vilket 

också leder till materiella konsekvenser för människor (Rönnblom 2012, s. 122). Rönnblom 

(2012) förklarar begreppet på följande sätt: ”When focusing on methodology, ontological 
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politics means that we as researchers actually are shaping the reality we study, and that this 

reality will have political consequences ” (Rönnblom 2012, s. 122).  

 

Att reflektera om sin egen sanningsproduktion och ens förhållande till de diskurser som man 

undersöker är ett centralt inslag när man bedriver diskursanalyser. När man studerar 

diskurser som man själv är en produkt av är självmedvetenheten viktig. Man bör därför vara 

noga med att komma ihåg att man försöker dokumentera de utsagor som finns i diskurserna 

och hur vissa normaliseras, och därmed försöka föreställa sig att man befinner sig i en 

position utanför diskurserna. Att hävda att sin representation av verkligenheten är bättre än 

någon annans är problematiskt utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, eftersom 

verkligheten inte ses som någon objektiv avspegling, utan alla människor skapar sin egna 

verklighet, vilket innebär att verklighetsbilder är subjektiva. Det som gör denna studie 

vetenskaplig är en konsekvent användning av teoretiska och metodologiska 

tillvägagångssätt. Genom att analysera det empiriska materialet med hjälp av dessa 

tillvägagångssätt kan man se diskurserna utifrån ett annat perspektiv och därmed inta denna 

föreställda position som utomstående (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 28ff). Avsikten 

med att bedriva forskning utifrån, som i denna studie, ett kritiskt perspektiv är att granska 

samhällsförhållanden som man finner orättvisa och visa på hur de kan förändras. Viktigt att 

komma ihåg är att man inte har rätt att hävda att ens verklighetsbild är mer sann än någon 

annans, däremot kommer kunskapen som produceras i denna studie, framtagen genom 

teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt, granskas utifrån vetenskapliga kriterier 

vilket inte ”vardagskunskapen” gör. Dessa kriterier för vad som är vetenskapligt och inte är 

utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv en diskursiv konstruktion, vilket då innebär 

att även denna diskurs är föränderlig (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 152ff). 

 

 

2.2 Carol Bacchi – What’s the problem represented to be? 

 

I detta avsnitt presenteras analysverktyget och inleds med att förklara relationen mellan 

problemrepresentationer och policyskapande, vilka grundläggande antaganden om makt och 

styrning som metodologin bygger på samt hur analysverktygens sex steg ska användas och 

vad de syftar till.  
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2.2.1 Problemrepresentationer och policyskapande 
 

Carol Bacchis – “What´s the problem represented to be?” är ett analysverktyg för att studera 

policyskapande utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv (Bacchi 2009, s. vi). En policy kan 

kortfattat beskrivas som ett tillvägagångssätt för att uppnå någonting, t.ex. som i denna 

studie, jämställdhet. Ofta uppfattas policyskapande som ett medel för att rätta till vissa saker, 

men genom att säga att vissa saker behöver rättas till innebär detta implicit att det finns ett 

problem, något som ofta inte skrivs ut. Detta analysverktyg är ett sätt att dra ut dessa 

implicita problem i ljuset och göra dessa synliga och därmed kunna bli föremål för en djupare 

analys. Att göra djupare analyser av problemrepresentationer är viktigt, då brist på 

grundläggande förståelse för problemet oftast leder till att ingenting händer. Relationen 

mellan policyskapandet och det sociala problem som policyn avser att lösa bör också 

diskuteras. Policyprocessen och problemet ska inte ses som avskilda, utan policyn är också 

med och bidrar till bilden av vad som avses som ett problem. En policy är med andra ord 

utifrån detta poststrukturalistiska perspektiv en medproducent av det sociala problemet, inte 

en exogen lösare (Bacchi 2009, s. viff). Utgångspunkten för Bacchis angreppssätt är att 

människan styrs genom dessa problemrepresentationer och det är därför viktigt att studera 

dessa genom att granska deras underliggande premisser och reflektera kring effekterna av 

dem (Bacchi 2009, s. xxi). 

 

 

2.2.2 Styrning 
 

Bacchis metodologi för policyanalys handlar om att studera styrning utifrån ett perspektiv som 

inte enbart fokuserar på staten. Styrning för Bacchi är något som sker bredare än så. Staten 

ger den sociala verkligheten mening, men den är inte ensam om det. Även andra aktörer bidrar 

till att styra samhället och ge den sociala verkligheten mening, bland annat olika intellektuella 

grupper. På detta sätt utmanar denna typ av policyanalys den traditionella distinktionen mellan 

stat och civilsamhälle. Denna typ av policyanalys fokuserar med andra ord inte på att studera 

till exempel olika lobbygruppers inflytande i policyprocessen, utan på den kunskap som 

produceras av dessa olika aktörer som utifrån Bacchis perspektiv deltar i samhällsstyrningen. 

Bacchis analytiska ansats bygger på filosofen Michel Foucaults tänkande och hans teori om 

makt och styrning, vilken kallas för ”governmentality” (Bacchi 2009, s. 26). 

”Governmentality”, eller ”styrningsrationalitet” som det heter på svenska, avser de tekniker 

och processer som styr och justerar det mänskliga beteendet (Nilsson 2008, s. 128). Enligt 
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Bacchi (2009) uppkom denna typ av styrningsteknologi i slutet av 1800-talet och tar sig 

uttryck via olika sociala och ekonomiska policys. Detta är ett sätt att använda makt som skiljer 

sig från den suveräna makten (kontrollerande av subjekten och territorium via bland annat lag 

och våld) och den disciplinära makten (kontroll över subjekten genom att kontrollera deras 

kroppar). Governmentality handlar med andra ord inte enbart om att korrigera beteendet hos 

de subjekt som gjort fel, utan att styra hela populationen (2009, s. 26f). Dean (2010) beskriver 

governmentality som ”conduct of conduct”, som enkelt kan beskrivas som att guida 

människorna i hur de ska styra sig själva genom att befästa normer om angående mänskligt 

beteende som de kan bedömas utifrån (2010, s. 17f). Foucault menade att styrning alltid 

innehåller en normativ syn om människans natur (Hultqvist & Petersson 1995; refererad i 

Nilsson 2008, s. 129).  Den typ av politik som syftar till att skapa individer som ska passa in 

i den moderna staten kallar Foucault för ”bio-politik” och tar sig uttryck genom disciplinära 

åtgärder på individnivå och genom att befästa normer i samhället (Foucault 1997a: refererad 

i Bacchi 2009, s. 28). För att kunna uppnå en effektiv styrning kretsar den politiska styrningen 

alltmer kring att styra ekonomin, då den ses som den huvudsakliga källan för att kunna 

garantera befolkningens välfärd och säkerhet (Bacchi 2009, s. 27). Denna politik för att 

anpassa och konstruera subjekten till ekonomiska subjekt anser Foucault (2002) varit en viktig 

del i kapitalismens utveckling (2002, s. 142).  

 

 

2.2.3 De sex stegen 
 

Bacchis analysverktyg innehåller sex steg och dessa ligger som sagt till grund för 

frågeställningarna i denna studie. Nedan följer en inblick i hur varje steg i analysen ska gå 

till och vad de syftar till: 

 

1. What’s the ‘problem’ represented to be in a specific policy?  

 

Det första steget handlar om att identifiera det implicita problemet i policydokumenten för 

att sedan dra ut dem i ljuset. Genom att studera de lösningar som presenteras i 

policydokumenten kan det implicita problemet plockas ut, med andra ord kan man säga att 

arbetet med att studera dessa policydokument sker baklänges. Den grundläggande premissen 

i denna metod är att alla policys innehåller sådana implicita problem, eftersom en policy 

alltid är utformad och avsedd för att lösa ett problem (Bacchi 2009, s. 2ff).  
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2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of the ‘problem’?  

 

Efter att ha identifierat den implicita problemrepresentationen är det dags att studera det som 

underliggande, i form av de logiker genom vilket problemet byggs upp. Det handlar om att 

studera vilka premisser som tas för givna och som ligger till grund för 

problemrepresentationen. Med premisser avses här den kunskap som inte ifrågasätts. Viktigt 

att komma ihåg är att detta inte görs för att försöka avslöja någon av utformarna av policyn 

som partiska, utan att det är den kunskap som tas för given och underbygger 

problemrepresentationen som står i centrum. Avsikten med denna fråga är att identifiera 

underliggande premisser som tas för givna, och utgå från att de är betingande till både kultur 

och tid. Policyn är med andra ord diskursivt producerad. För att bedriva analys av dessa 

diskurser kan man studera de olika diktominerna, som enkelt kan förklaras som förhållandet 

mellan två polära motsatser, exempelvis offentlig- och privat sektor. Mellan dessa finns ett 

styrkeförhållande, där en pol är innehar en starkare ställning än den andra. Denna konkurrens 

studeras för att se hur dessa poler fyller problemrepresentationen med innehåll (Bacchi 2009, 

s. 4ff).  

 

3. How has this representation of the ’problem’ come out?  

Detta steg handlar om att dra fram det som gör problemrepresentationen legitim och 

hegemonisk i ljuset. Detta sker genom att studera den utveckling och de beslut som bidragit 

till att problemet representeras som det gör. Utgångspunkten är att problemrepresentationen 

är beroende av både tid och rum, vilket gör att den kunde sett annorlunda ut. Detta 

tillvägagångssätt bygger på Foucaults tankar om genealogi, som går ut på att gå tillbaka och 

söka efter förklaringar till att problemrepresentationen nu ser ut som den gör. Steget handlar 

enkelt förklarat om att kartlägga problemrepresentationens historia. Utgångspunkten är att 

problemrepresentationen inte är en följd av en naturlig utveckling, utan konstruerad. Målet 

är här att rubba den dominerande och förgivet tagna representationen av problemet (Bacchi 

2009, s. 10ff).  
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4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? Can 

the ‘problem’ be thought about differently?  

 

Det fjärde steget handlar om att reflektera kring vilka alternativa problemrepresentationer 

som trängs bort och hur dessa andra problemrepresentationer kunde ha sett ut. Detta gör 

genom att undersöka vad som lämnas oproblematiserat. Utgångspunkten för detta steg är att 

policys bygger på problemrepresentationer, som kunde sett helt annorlunda ut, vilket betyder 

att även policyn kunde sett annorlunda ut. Ett verktyg för detta är att studera diskursen och 

förhållandet mellan diktominerna, som enkelt kan förklaras som förhållandet mellan två 

binära poler, som även nämndes i beskrivningen av den andra frågan (Bacchi 2009, s. 12ff).  

 

5. What effects are produced by this representation of the problem? 

 

Det femte steget går ut på att studera vilka effekter problemrepresentationen får för 

diskursen, subjekten och för deras liv i den materiella världen. De diskursiva effekterna 

handlar om hur utsagorna begränsar vad som är acceptabelt att säga och vad som är ett 

acceptabelt beteende. Att studera effekterna för subjekten, vilket Bacchi kallar för 

”subjectification effects”, innebär att studera hur subjekten konstrueras inom diskursen. I 

diskurserna finns vissa på förhand bestämda subjektspositioner för subjekten att identifiera 

sig med, som ligger till grund för subjektens roll i den sociala världen. Utgångspunkten för 

detta steg är att problemrepresentationer skapar negativa konsekvenser, både för de som 

ingår i gruppen och de som inte gör det (Bacchi 2009, s. 15f). I policydokument sätts ofta 

olika sociala grupper mot varandra, detta kallar Foucault för ”delade praktiker” (Foucault 

1982; refererad i Bacchi 2009, s. 16), Denna uppdelning är ett kraftfullt styrningsverktyg, 

för att få den mindre gruppen att bete sig mer som den större. Problemrepresentationer 

innehåller också ofta hintar om vem som anses ansvara för att lösa problemet. I delade 

praktiker förskjuts ofta problemet för att rätta till problemet på den grupp som befinner sig i 

minoritet. Det är därför nödvändigt att reflektera om vilka konsekvenser det kan innebära att 

framställas som ett problem. Gällande materiella effekter avses de effekter 

problemrepresentationen kan generera för subjektens liv i den materiella världen, hur 

kategoriseringarna av sociala grupper leder till att det blir svårare för vissa att leva (Bacchi 

2009, s. 15ff). 
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6. How/where is this representation of the ‘problem’ produced, disseminated and defended? 

How could it be questioned, disrupted and replaced? 

 

Bacchis sjätte och avslutande steg knyter an till det tredje, där de praktiker och processer 

som legitimerar problemrepresentationen studeras närmare. Detta steg handlar om att 

reflektera kring de möjligheter till motstånd som finns mot den skadliga 

problemrepresentationen genom att förändra problemrepresentationens mening (Bacchi 

2009, s. 19).  

 

 

2.3 Politisering 

 

För att genomföra det sjätte steget i Bacchis metodologi, som handlar om att reflektera kring 

möjligheterna till att göra motstånd mot problemrepresentationen tillförs ytterligare teori 

som handlar om hur politiken och samhället kan konstrueras på ett annat sätt än idag. Att 

skapa ett politiskt klimat som inte handlar om att komma överens, utan där det råder ett 

”konfliktfyllt samförstånd” vilket kallas ”agonistik” skulle möjliggöra politisering av frågor 

som exempelvis berör kön (Mouffe 2013, s. 36). Analysen utifrån denna teori sker i 

följdfrågan till studiens tredje frågeställning, som ses i avsnitt 5.4 Denna teori ligger också 

till grund för diskussionsavsnittet om vad brist på problematiseringar innebär, som förs i 

avsnitt 6.2.  

 

 

2.3.1 Om det politiska 
 

Chantal Mouffe och Ernesto Laclau utvecklade sin diskursteori i sitt verk – ”Hegemonin och 

den socialistiska strategin” från år 1985. Diskursteorin kallas också för postmarxism, då de 

vidareutvecklade marxisten Antonio Gramscis tankar och kombinerade dem med de samtida 

poststrukturalisternas, däribland Michel Foucaults. Inom postmarxismen finns det två 

begrepp som är särskilt betydelsefulla. Det är begreppet ”hegemoni” som Gramsci först 

myntade och begreppet ”antagonism”. Med hegemoni avses hur någonting legitimeras 

genom att framställas som helt naturligt och rättvist, något som Gramsci menade 

upprätthåller kapitalismen, ett ekonomiskt system för att gynna överklassen (Mukhtar-

Landgren & Svärd 2013, s. 11ff). Antagonism är Mouffes och Laclaus begrepp och avser ett 
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konfliktfyllt tillstånd där andra diskurser, och därmed andra sätt att identifiera sig på, 

undantrycks (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 55). Begreppen är centrala för att förstå 

Mouffes distinktion mellan ”politiken” och ”det politiska”: 

 

Mer specifikt kan distinktionen mellan ”det politiska” och ”politiken” beskrivas på följande sätt: 

med ”det politiska” avser jag den dimension av antagonism som är konstitutiv för alla mänskliga 

samhällen; med ”politiken” menar jag den uppsättning praktiker och institutioner genom vilka en 

ordning skapas och en mänsklig samlevnad organiseras i den konfliktpräglade kontext som det 

politiska erbjuder. (Mouffe 2008, s. 17f) 

 

Enligt Mouffe (2008) har det politiska alltmer blivit till något tekniskt som experter ska lösa 

och alltså inte artikuleras i termer av konflikt mellan olika alternativ för medborgarna att ta 

ställning till, vilket gör dem oförmögna att tänka politiskt. Detta anser hon är en effekt av 

liberalismens hegemoniska ställning. Kritiken som Mouffe för fram mot liberalismen är att 

den inte tar hänsyn till den sociala världens pluralism. Hon menar att konflikt är ofrånkomligt 

i politiken då den består av mängder av lösningar, och vad som anses som rationellt är 

subjektivt, en lösning kan därmed omöjligt vara den enda rätta (2008, s. 18ff). Utifrån 

Mouffes och Laclaus perspektiv är samhället en produkt av den hegemoniska ordningens 

praktiker, en hegemonisk ordning som uteslutit andra alternativa ordningar. Det politiska är 

på så sätt ofrånkomligt. Liberalismen innehar en hegemonisk ställning och utifrån ett liberalt 

perspektiv är politik en kamp mellan olika eliter som konkurrerar om att få styra, detta 

innebär att andra grupper behöver trängas bort. För att komma ifrån detta, måste politiken 

konstrueras om och det måste inses att vad som är rationellt är subjektivt. På så sätt kan ett 

politiskt klimat formas, där olika åsikter om vad som anses är rationellt respekteras (Mouffe 

2008, s. 25ff). Detta är vad Mouffe (2013) har kommit att kalla för ”agonistik”, som enkelt 

kan förklaras som att vara ense om att vara oense (2013, s. 36). Mouffe (2008) är på så sätt 

emot den deliberativa demokratimodellen, då den bygger på konsensussökande om vad som 

är moraliskt rätt (2008, s. 21). Detta konsensussökande anser Mouffe (2008) är anledningen 

till att medborgarna blir alltmer ointresserade av politik, då den deliberativa 

demokratimodellen förutsätter att medborgarna är rationella i betydelsen att de tillvaratar 

sina egna intressen. Men politiken innebär inte bara att tillvarata sina egna intressen utan 

även om att identifiera sig med andra, och på så sätt skapa sin egen identitet, därför måste 

politiken innehålla olika alternativ för medborgaren att ta ställning till (2008, s. 31). 

Sammanfattningsvis kan Mouffe (2008) sägas vända sig emot liberalismens syn på 

människan som en individualist, eftersom hon menar att liberaler inte förstår sig på hur 

identitetsbildandet sker. Att identitetsbildandet är politiskt, gruppen är en produkt av att alla 
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de andra alternativa gruppbildningar som trängts bort (2008, s. 19f). Mouffe (2013) menar 

också att denna tid som präglas av konsensus om vad som är moraliskt rätt skapar ett 

utrymme för högerpopulismen att gro (2013, s. 168).  

 

2.4 Genomförandet av analysen 

 

Enligt Hjelm et.al (2014) kan diskursanalys, som bedrivs i denna studie, ses som en speciell 

form av kvalitativ textanalys. Gemensamt de flesta olika typerna av kvalitativ textanalys är 

ett antal grundläggande principer för att arbeta med det empiriska materialet. Det analytiska 

arbetet kan sammanfattas i tre steg. Först görs data mer överskådlig, vilket kallas för 

”kodning”, sedan delas koderna in i olika kategorier och presenteras, vilket kallas för 

”tematisering” för att till sist summeras, vilket kallar för ”verifiering”. Detta görs tills en 

”mättnad” uppnås, med andra ord att nya omläsningar av materialet inte genererar något nytt 

(2014, s. 32ff).  

 

Det analytiska arbetet inleds med att göra det empiriska materialet mer överskådligt. Utifrån 

frågeställningarna i det första temat ”problemrepresentationernas uppbyggnad”, kodas och 

tematiseras det empiriska materialet. För att underbygga de tolkningar som görs av utsagorna 

i det empiriska materialet beläggs dessa med citat, detta för att vara transparent och öppen 

med vad tolkningarna baseras på (Esaiasson et.al 2017, s. 232).  

 

 Analysens andra del, d.v.s. Bacchis steg fem och sex, anses ha en mer reflekterande karaktär 

till skillnad från de tidigare stegen. Den andra delen inleds med att reflektera kring de 

effekter som problemrepresentationerna genererar för jämställdhetsdiskursen, individers liv 

och hur subjekten ser på sig själv och andra. Efter detta tillförs det valda teoretiska ramverket 

i form av Mouffes teori om politiken och det politiska till Bacchis metodologi, detta för att 

kunna reflektera kring möjligheterna till motstånd och politisering av kön.   
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3. Regeringens uppdrag till Tillväxtverket 

 

Regeringen gav i slutet av år 2015 Tillväxtverket i uppdrag att utveckla arbetet för en 

jämställd regional tillväxt. Detta genom att förstärka regionernas förmåga att samordna 

jämställdhetsarbetet och öka kunskapen bland aktörer med regionalt utvecklingsansvar. 

Tidsramen för detta uppdrag avser perioden mellan år 2016 och 2018 och varje år ska 

Tillväxtverket avsätta 36 miljoner kronor för detta som ska fördelas mellan olika aktörer 

med regionalt utvecklingsansvar (Regeringen 2015b, s. 1). Uppdraget syfte relateras till 

Regeringens övergripande jämställdhetspolitiska mål:  

 

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att 

forma samhället och sina egna liv. Målet med jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet är att 

kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och 

få tillgång till tillväxtresurser. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, bl.a. 

genom ett bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet för regionen. 

(Regeringen 2015b, s. 2) 

 

I uppdraget från regeringen beskrivs ett jämställdhetstänk inom den regionala 

tillväxtpolitiken som något centralt och något som ska genomsyra såväl beslutsprocesser, 

arbetssätt och rutiner (Regeringen 2015b, s. 2). För att kunna arbeta för en hållbar regional 

tillväxt anser regeringen att arbetet behöver bli mer resultatinriktat och ständigt följas upp 

genom olika utvärderingar och analyser. Det är i huvudsak verktygen som behöver 

utvecklas, samtidigt som de också belyser att EU:s sammanhållningspolitik behöver 

integreras i det regionala arbetet. EU:s sammanhållningspolitik ska integreras genom EU:s 

strukturfonder och syftar till att skapa en hållbar tillväxt som alla ska kunna ta del av. För att 

göra detta avser regeringen att verka för ett attraktivare Sverige att bo och arbeta i, där all 

tillväxtpotential förvaltas på ett bra sätt genom att skapa möjligheter för bland annat 

utbildning och arbete (Regeringen 2015a, s. 9ff). På detta sätt anser regeringen att man 

skapar ett Sverige som håller samman:  

 

Ett Sverige med jämn fördelning av makt och resurser mellan kvinnor och män, där allas 

kompetenser tas tillvara oavsett bakgrund och ålder samt där hänsyn till miljön och den 

klimatpåverkan minskas, är ett Sverige som håller samman. (Regeringen 2015a, s. 10) 

 

Detta ska införlivas genom en tvärsektoriell styrning som ska genomsyra alla 

politikområden, där staten med andra samhällsaktörer, i form av företag, organisationer 

kommuner och aktörer med regionalt utvecklingsansvar tillsammans ansvarar utvecklingen 

(Regeringen 2015a, s. 10). Denna tvärsektoriella styrning sker genom att dessa olika aktörer 
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samverkar i olika projekt och program och det projekt som är föremål för analys i denna 

studie är en fortsättning på ett tidigare projekt som pågick perioden 2012–2014 (Regeringen 

2015a, s. 58). Inom dessa projekt har jämställdhetsarbete fått ett ökat fokus och kommit att 

genomsyra samtlig verksamhet, då det anses vara ett medel för att nå en regional hållbar 

tillväxt:  

 

Genom att ta till vara både kvinnors och mäns kunskaper, affärsidéer och innovationsförmåga 

använder sig allt fler regioner i dag av jämställdhet som ett medel för att uppnå en regional hållbar 

tillväxt. (Regeringen 2015a, s. 58) 

 

För att nå detta anser regeringen att det finns tre områden som är av särskild vikt för att verka 

för en jämställd regional tillväxt. För det första måste ett mer systematiskt ledningsarbete 

till, där jämställdhetsmål genomsyrar hela det regionala utvecklingsarbetet, från beslut, till 

genomförande av strategier. Allt från strategier om boende och arbete till transport, 

kompetensförsörjning och attraktivitet. För det andra anser regeringen att det behövs mer 

kartläggande och synliggörande av regionala könsskillnader, bland annat gällande inkomst, 

projektstöd, företagande och regionalt inflytande. För det tredje anser regeringen att det är 

viktigt att regionerna verkar för att öka det kvinnliga företagandet, och då i synnerhet 

företagandet bland utrikes födda kvinnor. I regeringens strategi är Tillväxtverkets strategi 

angående jämställt företagsfrämjande ett viktigt verktyg för att utveckla metoder och belysa 

vad de regioner som ligger i framkant gör bra och hur andra regioner kan ta efter (Regeringen 

2015a, s. 58). 

 

Regeringens uppdrag till Tillväxtverket resulterade i ett projekt med namn ”Regional 

jämställd tillväxt”, som bygger på regeringens nationella strategi för regional hållbar tillväxt 

och attraktionskraft 2015–2020 (Tillväxtverket 2016, s. 5). Inom ramen för detta projekt 

återfinns de regionala handlingsplanerna.  
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4. Empiri 

 

Det empiriska materialet som analyseras utgörs av offentliga handlingar i form av policys 

och dokument som rört sig mellan den nuvarande rödgröna regeringen, Tillväxtverket och 

de valda regionerna Västerbotten, Dalarna och Värmland. Att även studera regionala 

handlingsplaner har valts för att även fånga upp hur problemet representeras i regionerna. 

Anledningen till att just dessa regioner har valts är för att de alla har fått olika anslag. Detta 

trots att regionerna på sätt och vis liknar varandra, exempelvis saknar regionerna en storstad. 

På grund av att regionerna liknar varandra och därmed borde ha relativt lika förutsättningar 

men ändå får olika anslag anses dessa utgöra ett intressant urval.  

 

Gällande avgränsningar så har det tidigare nämnts att det projekt som dessa strategier 

återfinns inom bygger på ett projekt som drivits av den tidigare alliansregeringen. Denna 

studie avser dock enbart strategier inom ramen för det nuvarande projektet. Att även studera 

strategier från det tidigare projektet eller alla regionala strategier inom detta hade blivit 

alltför omfattande med hänsyn till studiens tidsram.  

 

4.1 Regeringens nationella strategi 

 

Till grund för uppdraget ligger regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt 

och attraktionskraft perioden 2015–2020, där regeringen pekar ut fyra prioriteringsområden 

för att åstadkomma en jämställd regional tillväxt som ligger till grund för genomförandet av 

Tillväxtverkets uppdrag. Dessa områden är innovation och företagande; attraktiva miljöer 

och tillgänglighet; kompetensförsörjning samt internationellt samarbete. Dessa ska 

prioriteras för att kunna ta sig an de fyra samhällsutmaningar som regeringen anser att 

Sverige står inför, dessa är demografisk utveckling; globalisering; klimat, miljö och energi 

samt social sammanhållning. Syftet med att arbeta med dessa områden är att skapa 

förutsättningar för en hållbar regional tillväxt, nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, nå upp 

till Sveriges miljömål samt arbeta för ett mer jämställt Sverige (Regeringen 2015a, s. 8f).  
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4.2 De regionala handlingsplanerna  

 

Utifrån regeringens nationella strategi fick regionerna göra behovs- och nulägesanalyser som 

senare resulterade i regionala handlingsplaner. Regionerna fick i uppgift att välja ut två till 

tre prioriteringar att jobba med samt att beskriva hur de avser att arbeta för jämställdhet i det 

regionala tillväxtarbetet inom ramen för regeringsuppdraget (Tillväxtverket 2016, s. 4). 

Nedan beskrivs de valda regionernas prioriteringar.  

 

4.2.1 Region Västerbotten 
 

• Anlägga ett intersektionellt perspektiv på den regionala finansieringen och det 

företagsfrämjande systemet 

Syftet med denna prioritering följer regeringens övergripande mål, att kvinnor och män ska 

ha samma tillgång till regionala tillväxtresurser. Detta syfte ska uppnås genom att öka 

kunskapen och höja kompetensen bland företagsfrämjare, aktörer som söker regional 

finansiering och även bland finansiärerna. En företagsfrämjande aktör är i detta fall bland 

annat olika organisationer och handläggare.  Kunskapen anses öka genom att erbjuda dessa 

aktörer att studera en kurs i genusvetenskap om 7,5hp samt delta på olika seminarier och 

konferenser.  Detta anses efter projektets slut ha bidragit till jämställdhet inom ramen för 

regionens tillväxtarbete (Region Västerbotten 2016a, s. 1ff).  

• Motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden 

Den andra prioriteringens syfte är att minska könsegregeringen på regionens arbetsmarknad. 

Detta genom att öka kunskapen om könsegregeringens konsekvenser och behovet av ett 

intersektionellt perspektiv bland både regionens företag och kommuner. För att göra detta 

avser regionen med att arbeta med att ta fram nya verktyg i form av nya pilotsatsningar samt 

seminarier. Efter projektets slut förväntas könsegregationen på delar av regionens 

arbetsmarknad ha minskat (Region Västerbotten 2016a, s. 6ff).   

 

4.2.2 Region Dalarna 
 

• Ett inkluderande ledarskap som gör skillnad 

Region Dalarna avser att arbeta för en ökad jämställdhetsintegrering med ett intersektionellt 

perspektiv i utvecklandet av regionala strategier och program för ökad innovation, 

entreprenörskap och kompetensförsörjning. Detta ska göras genom att skapa ett 
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inkluderande ledarskap som bidrar till att ta till vara på regionens humankapital och fånga 

upp den tillväxtpotential som finns i regionen.  Syftet med detta arbete är att främja 

innovation och entreprenörskap bland kvinnor, unga som utlandsfödda. Att arbeta för en 

mindre segregerad arbetsmarknad och bidra till att individen får den kompetens som 

marknaden efterfrågar anses gynna båda. För att uppnå detta inkluderande ledarskap anses 

det att ledarnas kunskap om jämställdhet och intersektionalitet behöver förbättras, och detta 

ska ske i form av inrättande av olika lärprojekt (Region Dalarna 2016a, s. 13ff).  

 

• Veta mer, följa upp och lära en drivkraft för förändring 

Det andra prioriterade området för Region Dalarna handlar om att synliggöra skillnader 

mellan kön, etnicitet och ålder gällande inkomst, sysselsättning och företagande. Att ta fram 

fakta kring de regionala medborgarnas förutsättningar anses bidra till en ökad motivation för 

vidare samverkan och insatser. För att åstadkomma detta behövs mer kunskap om 

genusintegrering, uppföljande av fördelningen av regionens utvecklingsresurser samt att 

arbeta för att lyfta fram förebilder och motverka stereotyper (Region Dalarna 2016a, s. 22).  

 

4.2.3 Region Värmland 
 

• Kartlägga och synliggöra kommunikation om jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv 

Syftet med denna prioritering är att arbeta med att förändra normer och på så sätt motverka 

könsnormativa utbildnings- och yrkesval samt val av bransch att starta och driva företag i. 

Region Värmland anser själva att de behöver fortsätta med kunskapsutveckling om detta, då 

det anses begränsa människors utveckling och möjligheten till regional tillväxt (Region 

Värmland 2016, s. 5).  

  

• Genomlysa hur tidigare projektmedel har påverkat jämställd tillväxt ur ett intersektionellt 

perspektiv 

Region Värmland påpekar att deras uppföljning av beslutade projektstöd är bristfällig, då 

den inte präglas av intersektionalitet, utan tenderar bara att buntas ihop i tre kategorier män 

och kvinna eller utlandsfödda. De påpekar också att projektstöd oftast har gått till branscher 

som traditionellt varit starka i Värmland, som också ha dominerats utav män. För att åtgärda 

detta anser Region Värmland att de behövs mer kunskap och förståelse. Detta ska ske genom 
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olika projekt som ökar bland annat kvinnors möjlighet att starta och driva företag (Region 

Värmland 2016, s. 10ff). 

 

• Jämställdhetsintegrera Region Värmlands egna beslutsprocesser 

Syftet med denna prioritering är att utveckla ett systematiskt ledningsarbete med 

jämställdhetsintegrerade processer, strategier och program. Region Värmland beskriver en 

utveckling där att vissa förbättringar har gjorts på detta område i form av ökat intresse och 

utformandet av enskilda dokument, men att jämställdheten i länet inte har ökat. De menar 

på att insikten om jämställdhetsintegrering har ökat, men att det råder en brist på 

ansvarstagande inom regionen. Något som ska arbetas med genom konsekvensanalyser där 

effekterna av beslut som fattas inom regionen analyseras (Region Värmland 2016, s. 15). 

4.3 Material kring policydokumenten 

 

Till grund för regeringens nationella strategi ligger Tillväxtverkets nationella strategi 

”Öppna upp!” för företagsfrämjande från lika villkor (Tillväxtverket 2017, s. 2). Syftet med 

denna strategi är att utveckla det offentligt finansierade företagsfrämjande systemet på 

nationell, regional och lokal nivå. Utgångspunkten är att alla män och kvinnor, oavsett ålder 

och ursprung, ska ha samma möjlighet att ta del av företagsfrämjande resurser. Detta anses 

leda till hållbar tillväxt och att öka regionernas och företagens konkurrenskraft 

(Tillväxtverket 2015, s. 19).  

 

Även regionernas behovs- och nulägesanalyser studeras, då de som tidigare nämnt ligger till 

grund för de regionala handlingsplanerna. För att göra dessa analyser erbjöds regionerna 200 

000 kr avsett för bland annat konsultstöd (Tillväxtverket 2017, s. 13). För att få en helhetsbild 

av de regionala handlingsplanerna, vad som avses att göras och vad som har gjorts, studeras 

även regionernas ansökningar om projektmedel samt de delrapporteringar som 

Tillväxtverket lämnat till regeringen. I den senaste delrapporteringen från Tillväxtverket till 

regeringen redovisas vilka anslag de olika regionerna har fått. Besluten grundades på graden 

av intersektionalitet, med andra ord att män och kvinnor inte är homogena grupper utan att 

det även finns skillnader, i de regionala behovs- oh nulägesanalyserna, samt vilka 

förutsättningar regionerna hade att genomföra sina mål (Tillväxtverket 2016, s. 17). 

Tillväxtverket delade in regionerna i tre olika kategorier, baserat på hur stort anslag de fick. 

Regionerna som är föremål för denna studie fick som tidigare nämnt alla olika anslag, 
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Västerbotten fick 600 000kr, Dalarna 1 520 000 kr och Värmland fick 3 000 000 kr 

(Tillväxtverket 2017, s. 14f).  
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5. Analys 

 

5.1 Vad är problemet och på vilka premisser underbyggs representationen? 

 

Det första steget i Bacchis metodologi går ut på att läsa åtgärdsförslagen och på så sätt implicit 

plocka ut problemet (Bacchi 2009, s. 2ff). Det andra steget handlar om att studera de logiker 

genom vilket problemet byggs upp, genom att studera de premisser som tas för givna och som 

ligger till grund för problemrepresentationen (Bacchi 2009, s. 4f).1  

 

5.1.1 Regeringen 
 

I regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 

är att sluta jämställdhetsgapet ett av de tre överordnade målen (Regeringen 2015a, s. 8). 

Trotts detta är avsnittet som explicit som handlar om jämställd regional tillväxt relativt kort. 

Regeringen anger i denna strategi sin målformulering, som lyder: ”Målet med jämställdhet i 

det regionala tillväxtarbetet är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar2 att nå 

inflytande och få tillgång till tillväxtresurser” (Regeringen 2015a, s. 58). Åtgärderna som 

regeringen föreslår för att nå detta mål är, förutom ett mer systematiskt ledningsarbete och 

att det behövs arbetas med jämställdhetsintegrering av regionala projekt, att det krävs bättre 

kartläggande av regionala skillnader mellan kvinnor och män, vilket implicit säger att en del 

av problemet är att det saknas kunskap bland de regionala aktörerna. Regeringen anser också 

att behövs arbetas med att främja kvinnligt företagande och utlandsfödda kvinnors 

sysselsättning. Denna åtgärd riktas mot kvinnor och implicit uttrycks att problemet med att 

kvinnor inte har samma tillgång till tillväxtresurser beror på kvinnors bristande 

entreprenörskap och utlandsfödda kvinnors bristande möjligheter till sysselsättning. 

Anledningen till att dessa åtgärder behövs är enligt regeringen att ”Genom att ta till vara 

både kvinnor och mäns kunskaper, affärsidéer och innovationsförmåga använder sig allt fler 

regioner i dag av jämställdhet som ett medel för att uppnå hållbar tillväxt” (Regeringen 

2015a, s. 58). Problemet representeras således av regeringen som ett problem som kvinnorna 

ska ansvara för att lösa, för att det håller tillbaka den regionala tillväxten. 

                                                 
1 En kort beskrivning av stegens huvudsakliga innehåll görs i början av varje analysavsnitt, men för en mer utförlig 

beskrivning, gå tillbaka till avsnitt 2.2.3. 
2 För att tydligare belysa vad i citaten som ligger till grund för tolkningarna och på så sätt öka transparensen 

används markering med fetstil.  
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Problemrepresentationen bygger således på premissen att jämställdhet är en fråga om 

ekonomisk tillväxt och inte om rättvisa. 

 

 

5.1.2 Region Västerbotten 
 

Även i Region Västerbotten representeras problemet som brist på kunskap om jämställdhet 

bland de regionala aktörerna. Den åtgärd som presenteras för att komma till rätta med 

problematiken är att utbilda regionala nyckelaktörer och därmed öka kunskapen om 

jämställdhet, intersektionalitet och näringslivet:  

 

En uppdragsutbildning kommer genomföras med inriktning på makt, jämställdhet och 

intersektionalitet i det regionala tillväxtarbetet. Kommunernas näringslivspersoner och aktörer inom 

det företagsstödsfrämjande systemet kommer erbjudas möjligheten att läsa genusvetenskap inom 

ramen för uppdraget. Det kommer röra sig om en utbildning på 7,5 hp som läses på högst 25 % för 

att möjliggöra möjligheten att kombinera utbildningen med sitt ordinarie arbete. Inriktningen 

kommer bland annat fokusera på hur jämställdhet och intersektionalitet kan användas inom det 

regionala tillväxtarbetet och syftar till att nyckelpersoner i länet inom området ska få en reell 

teoretisk och praktisk kunskapsgrund kring genus som sedan kan användas i deras ordinarie 

arbete. (Region Västerbotten 2016a, s. 3f) 

 

Förutom att kunskapen ska öka bland de regionala aktörerna anser regionen att problemet 

också ligger i den könssegregerade arbetsmarknaden: 

 

Ett sätt att åtgärda detta skulle vara att få fler kvinnor att söka till mansdominerande branscher 

och öka innovationshöjden och skalbarheten i de branscher som kvinnor arbetar och där de redan 

idag startar och driver företag. (Region Västerbotten 2016b, s. 8) 

 

Även i Region Västerbotten riktas åtgärderna till kvinnor och problemet representeras 

därmed som ett kvinnoproblem. Det är kvinnorna som ska förändras, genom att söka sig till 

andra branscher. Det handlar om att kvinnor ska lämna den offentliga sektorn för att arbeta 

i den privata, inte att få fler män att arbeta i den offentliga (Region Västerbotten 2016b, s. 

7). Inte heller i Region Västerbotten fylls jämställdhet som en fråga om rättvisa, utan bygger 

på premissen att jämställdhet i huvudsak handlar om ekonomisk tillväxt.  

 

 

5.1.3 Region Dalarna 
 

I Region Dalarna följer problemrepresentationen samma mönster som hos regeringen och i 

Region Västerbotten. Även här representeras problemet som bristande kunskap, vilket ska 

åtgärdas genom att öka kunskapen:  
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Den primära målgruppen hos Region Dalarna utgörs av politiker och verkställande tjänstemän. 

Genom att dessa får ökad kunskap som leder till nya praktiker förväntas även nästa led i den 

företagsstödjande kedjan av aktörer och projektägare påverkas för att i slutänden nå förändring hos 

slutanvändaren (företag och entreprenörer). Målet med projektet är att forma, utveckla och 

manifestera ett koordinerat regionalt och inkluderande ledarskap. (Region Dalarna 2016a, s. 6) 

 

 

I Region Dalarna verkar det dock finnas en medvetenhet om att insatser för ökad jämställdhet 

ofta är riktade till kvinnor och att jämställdhet på så sätt lätt blir en kvinnofråga (Region 

Dalarna 2016a, s. 8). En av Region Dalarnas prioriteringsområden är att skapa ett 

inkluderande ledarskap som gör skillnad, även fast det verkar finnas en medvetenhet om att 

jämställdhet ofta blir en kvinnofråga riktar sig de åtgärder i form av lärande projekt som 

föreslås till just kvinnor:  

 

Innovation – lärande om insatser som stärker kvinnodominerade branscher så att de på ett bättre 

sätt kan stödjas av innovationsstödsystemet. [. . . ] Entreprenörskap - Insatser som stödjer 

entreprenörer som är kvinnor, utlandsfödda och ungdomar bör premieras. Fortsatt arbete för 

att företagsfrämjare ska öppna upp för nya grupper av entreprenörer. (Region Dalarna 2016a, 

s. 17) 

 

Även fast Region Dalarna explicit utrycker att jämställdhet lätt blir en kvinnofråga 

formuleras de åtgärder som föreslås för att komma tillrätta med problematiken som en 

kvinnofråga, där det är kvinnorna som är i behov utav insatser och stöd. I Region Dalarna 

framställs inte heller jämställdhet som en fråga som handlar om rättvisa, utan som citatet 

ovan belyser, så verkar jämställdhetsarbetet bygga på premissen att det leder till ett mer 

aktivt deltagande på marknaden bland kvinnor och därmed ekonomisk tillväxt.  

 

 

5.1.4 Region Värmland 
 

Region Värmland följer mönstret med att problemet representeras som brist på kunskap och 

att kvinnor är i behov att insatser. Även här är det kunskapen om jämställdhet som behöver 

öka:  

 
Nuläges- och behovsanalysen konstaterade därför att Värmland behöver fortsätta utveckla 

kunskap och kommunicera aktivt kring skillnader mellan kvinnor och män, för att förändra 

traditionella synsätt som begränsar människors utveckling och därmed Värmlands 

möjligheter till framtida tillväxt. (Region Värmland 2016, s. 5) 
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Region Värmland föreslår olika projektsatsningar som åtgärder för att komma till rätta med 

problematiken, bland annat ett projekt som döpts till ”Global Värmland”, åtgärderna handlar 

om att främja kvinnligt företagande:  

 

Vi vill skapa aktiviteter, erfarenhetsutbyte och bidra till större kontaktyta, som ökar 

kvinnornas möjlighet starta och driva företag. Avsikten är att koppla detta nätverk tydligare till 

projektet Verksamt Värmland för att på så vis få en referensgrupp hur man skall utveckla Verksamt 

Värmland, utifrån utrikesföddas behov. (Region Värmland 2016, s. 13) 

 

Det är återigen kvinnor som insatserna riktas till, här ska kvinnor mötas och ta nytta av 

varandra och på så sätt ska deras bristande kompetens rättas till. Som det första citatet i detta 

avsnitt visar, så motiveras jämställdhetsarbetet, att bryta traditionella synsätt, med att det 

främjar ekonomisk tillväxt. Precis som i regeringens nationella strategi och i de andra valda 

regionernas handlingsplaner motiveras jämställdhetsarbetet utifrån premissen att det leder 

till ekonomisk tillväxt.  

 

5.2 Hur legitimeras problemet och vad lämnas oproblematiserat? 

 

Steg tre i Bacchis metodologi går ut på att studera vad som legitimerar 

problemrepresentationen, genom att studera den utveckling och beslut som bidragit till att 

den ser ut som den gör (Bacchi 2009, s. 10f). Steg fyra går ut på att reflektera kring andra 

problemrepresentationer som trängts bort, genom att studera det som lämnas 

oproblematiserat (Bacchi 2009, s. 12f).  

 

Sammanfattningsvis visar den första frågeställningen på att problemet representeras som 

brist på kunskap bland de regionala aktörerna samt att kvinnors förmåga att verka på 

marknaden är bristande. Åtgärderna riktas sig därför till de regionala aktörerna och kvinnor, 

som åläggs att lösa problemet. Men vad syftar jämställdhetsarbetet till att lösa? Regeringen 

menar att jämställdhetsarbete idag är en central del för att skapa tillväxt i regionerna: 

 
Genom att ta till vara både kvinnor och mäns kunskaper, affärsidéer och innovationsförmåga 

använder sig allt fler regioner idag av jämställdhet som ett medel för att uppnå hållbar regional 

tillväxt. (Regeringen 2015a, s. 58).  
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Efter att ha konstaterat att jämställdhet är ett medel för regional tillväxt blir nästa steg att 

fråga sig; varför behövs tillväxt? 

 

 

5.2.1 En problematisk demografisk utveckling 
 

Regeringen beskriver en demografisk utveckling där Sverige, likt många andra europeiska 

länder kommer få problem med en åldrande befolkning, vilket i sin tur innebär färre som 

jobbar och betalar skatt. Tillväxtarbetet legitimeras således av att även i framtiden kunna 

finansiera välfärden. För att uppnå detta krävs det att regionerna kan mobilisera sina 

tillväxtresurser och på så sätt uppnå konkurrenskraft, genom att ta till vara på alla människors 

kompetens, kreativitet och erfarenheter (Regeringen 2015a, s. 16ff). 

 

Även urbaniseringen ses som problematiskt för finansierandet av välfärden, då det generellt 

sett är yngre personer (unga kvinnor i större utsträckning än unga män) som lämnar 

landsbygden vilket gör att de gamla och icke-arbetsföra blir kvar. Detta bidrar till en skev 

befolkningsstruktur i landsbygdskommunerna, med många gamla människor och unga män 

(Regeringen 2015a, s. 16). 

 

Samtidigt som befolkningen blir allt äldre och de unga flyttar från landsbygden ökar den 

svenska befolkningen. Under perioden 2015–2020 förväntas befolkningen öka med 676 000 

personer, varav 420 000 är utrikes födda, mestadels bestående av flyktningar och 

anhöriginvandrare. Nyanlända har en genomsnittligt lägre ålder än det svenska snittet 

samtidigt som utbildningsgraden generellt sett är lägre (Regeringen 2015b, s. 17).  

 

Här blir spänningen mellan de två polära motsatserna ”tillväxt” och ”omfördelning” tydlig. 

För att lösa problemen med en mindre arbetsför befolkning, unga människor som lämnar 

landsbygdskommunerna och nyanlända som inte har lika hög utbildningsgrad är regional 

tillväxt medlet. Att välfärdsstaten skulle kunna omstruktureras för att lättare kunna lösa dessa 

problem genom ett utvidgat omfördelningssystem nämns inte. Att tillväxtarbete är den rätta 

vägen för att lösa välfärdsstatens problem lämnas med andra ord oproblematiserat.  

 

 



 35 

 

5.2.2 Globaliseringen 
  

Den oförutsägbara globaliseringen anges också som ett skäl till att verka för regional tillväxt 

och på så sätt skapa attraktiva och konkurrenskraftiga regioner. Globaliseringen framställs 

som en ”möjlighet”. Samtidigt som den anses vara oförutsägbar och kan generera negativa 

konsekvenser för vissa regioner är den ett legitimt skäl för att tillvarata regionernas 

tillväxtresurser: 

 

Globaliseringens möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna för företag och branscher 

snabbt kan förändras, vilket gör att utvecklingen är svår att förutsäga. Samtliga Sveriges regioner 

påverkas av globaliseringen, men de regionala effekterna avseende omvandlingstryck och företags 

möjlighet och förmåga att växa varierar beroende på bl.a. näringslivsstruktur och regionstorlek. I 

regioner med ett utpräglat kunskaps- och exportintensivt näringsliv [. . . ] är globaliseringens 

effekter tydlig och regionen kan påverkas snabbt vid globala kriser. Sammantaget ställer 

globaliseringen stora krav på landets regioner att ta vara på nya möjligheter och att göra strategiska 

och långsiktiga satsningar som främjar den regionala attraktiviteten och konkurrenskraften. 

(Regeringen 2015b, s. 18) 

 

 

Regeringen pekar också ut globaliseringen som en utmaning för svenska företag och detta 

bör arbetas med både på en nationell och regional nivå för att bättre kunna delta i den samtida 

globaliseringen: 

 

En stor utmaning ur ett nationellt och regionalt perspektiv är ett strategisk, långsiktigt och 

målmedvetet arbete för att öka internationaliseringen i svenska små och medelstora företag och 

att öka närvaron på framtidens marknader (Regeringen 2015b, s. 29) 

 

 

Även om globaliseringen ställer krav på att förtagen snabbare behöver ställa om och att detta 

kan generera negativa effekter så problematiseras den inte djupare än så. Regeringen köper 

den samtidiga nyliberala globaliseringen och det verkar inte finnas någon ambition att verka 

för en annan typ av globalisering, eller motpolen, att motverka globaliseringen. Det handlar 

om att Sverige ska passa in i världen, inte att förändra den. Även om de medger att den 

nyliberala globaliseringen kan orsaka vissa problem så lämnas den relativt oproblematiserad.  
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5.3 Vilka effekter genererar problemrepresentationen och hur produceras, 

sprids och försvaras den samt hur kan den ersättas? 

 

Det femte steget i Bacchis metodologi handlar om att studera effekterna som 

problemrepresentationen kan generera, diskursiva (i detta fall jämställdhetsdiskursen), hur 

subjekten tänker kring sig själv och andra, samt för deras liv i den materiella världen (Bacchi 

2009, s. 15ff). Det sjätte och sista steget handlar om att reflektera kring möjligheterna till 

motstånd mot problemrepresentationen (Bacchi 2009, s. 19).  

 

 

5.3.1 Diskursiva 
 

Som det föregående avsnittet visar legitimeras jämställdhet som ett ”medel” som i sin tur 

behövs för att lösa välfärdsstatens problem och passa in i den samtida nyliberala 

globaliseringen. Detta tyder på en nyliberal hegemoni i jämställdhetsdiskursen, till följd av 

den nyliberala hegemonin i såväl välfärdsdiskursen som i globaliseringsdiskursen. I 

dokumenten hittas inga formuleringar som på andra sätt motiverar jämställdhetsarbetet. Det 

konfliktfyllda tillstånd som råder mellan utsagorna som konkurrerar om att uppnå en 

hegemonisk position kallar Mouffe för antagonism (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

55). Genom denna problemrepresentation upprätthålls den nyliberala hegemonin i 

jämställdhetsdiskursen.  Det som trängs bort här är andra sätt att tänka kring jämställdhet än 

att det är ett ”medel” för tillväxt, exempelvis att jämställdhet behövs och bör främjas för att 

det är orättvist att kvinnor inte har samma möjligheter som män.  

 

 

5.3.2 För subjekten 
 

Politiken som bedrivs för att skapa moderna individer, som kallas för ”bio-politik”, ligger 

som sagt enligt Foucault till grund för kapitalismens utveckling. Detta genom att subjekten 

konstrueras till ekonomiska subjekt som ska passa in i det kapitalistiska systemet (Nilsson 

2008, s. 123). Foucault menade också att styrning alltid innehåller en normativ syn om 
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människans natur (Hultqvist & Petersson 1995; refererad i Nilsson 2008, s. 129). På följande 

vis beskrivs människans natur i regeringens strategi: 

 
 

Att arbeta för integration och tillvaratagande av alla människors kompetens, kreativitet och 

entreprenörskap i hela landet är centralt. Det är också viktigt att tillvarata och utveckla 

kompetensen hos de kvinnor och män som i dag står utanför arbetsmarknaden, i synnerhet hos de 

ungdomar och unga vuxna som inte deltar i vare sig utbildning eller arbetsliv. (Regeringen 2015b, 

s. 17) 

 

Människan framställs här som att alla besitter någon sorts inneboende kreativitet och 

entreprenörskap. Detta kan ses som en normalisering av att dessa karaktärsdrag är en 

inneboende del i människan, som subjekten sedan ska agera utifrån. Genom att hävda att alla 

människor har dessa inneboende karaktärsdrag införs subjekten i det globala kapitalistiska 

systemet. För att kunna leva upp till nyliberalismens idé om konkurrens konstrueras alltså 

subjektspositionen ”entreprenör”, som beläggs huvudansvaret för sitt välbefinnande och 

förväntas agera rationellt inom ramen för marknaden (Brown 2005, s. 39ff). Detta speglar 

även åtgärderna. För att snabbt kunna ta sig an andra arbetsuppgifter när subjektens 

arbetsplats inte längre står sig i den globala konkurrensen konstrueras subjekten att själva 

bära huvudansvaret för sin anpassningsbarhet, detta formuleras på följande sätt:  

”Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket stärker 

individens behov av kompetensutveckling, livslångt lärande och förmåga till omställning” 

(Regeringen 2015b, s. 42).  

 

Enligt Dean (2010) innebär governmentality att befästa normer utifrån en normativ 

uppfattning om människans natur som subjekten sedan ska agera efter (2010, 27f). I 

tillväxtverkets strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor är ett av målen att lyfta fram 

förebilder och motverka stereotyper ”Aktörerna lyfter fram förebilder för att bredda synen 

på företagare och företagandet, motverka stereotypa föreställningar och inspirera till 

entreprenörskap och företagande” (Tillväxtverket 2015, s. 40).  För att främja 

jämställdhet så ska stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt företagande 

motverkas, så att fler kan bli entreprenörer. Att arbeta för ökad jämställdhet blir på så sätt en 

teknik för att förstärka den nyliberala hegemonin.  

 

Subjekten konstrueras som ekonomiska subjekt som anpassas till det ekonomiska systemet, 

men vad är syftet med denna styrning och hur påverkar detta hur subjekten tänker kring sig 
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själv och andra? Regeringen menar att den globala konkurrensen innebär att risker måste tas 

för att kunna hänga med i den globala utvecklingen: 

 

Innovationsarbete är alltid förknippat med risker – alla satsningar kommer inte att vara lönsamma. 

Samtidigt måste risker tas för att framsteg ska göras. Sverige måste satsa offensivt för att 

näringslivet ska bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft i den allt snabbare globala 

utvecklingen. (Regeringen 2015b, s. 25) 

 

 

Vilka är det då som ska ta dessa risker? Som tidigare nämnt bär nu subjekten själva ansvaret 

för sina liv, med andra ord innebär det att de har sig själv att tacka när det går bra och sig 

själv att skylla när det går dåligt. Regeringen ålägger subjekten själva att göra detta i sin 

nationella strategi:  

 

Sverige behöver ett näringslivsklimat där många människor, oavsett ålder, kön, boendeort och 

bakgrund, ser möjligheter och vågar ta risker, men också har tillgång till de resurser och stöd de 

kan behöva i kritiska utvecklingsskeden. (Regeringen 2015b, s. 27) 

 

Citatet ovan belyser att vad subjekten än i huvudsak identifierar sig utifrån, exempelvis efter 

kön, ålder och härkomst, så ska de vara benägna att ta risker. Som tidigare har konstaterats 

är en del av problemet bristande kvinnor, vars kreativitet och entreprenörskap måste främjas 

via olika åtgärder. En uppdelning av människor på detta sätt är ett effektivt styrningsverktyg 

för att få människor att bete sig som de flesta andra gör. Dessa människor som befinner sig 

i minoritet blir ofta ansvariga för att rätta till problemet (Bacchi 2009, s. 16). Kvinnorna ska 

således bete sig som majoriteten genom att bli mer benägna att ta risker.  

 

 

 

5.3.3 Materiella 
 

Vad som avses med en ”risk” uttrycks inte explicit, men man kan anta att det har att göra 

med subjektens egna ekonomiska situation. För att Sverige ska vara ekonomiskt 

konkurrenskraftigt konstrueras alltså subjekten till att ta riskerna, för Sveriges skull. Lemke 

(2001) menar att detta är ett sätt för staten att styra och kontrollera subjekten utan att bära 

ansvar för dem (2001, s. 201). Staten säger sig dock fortfarande ha ett ansvar, men att det 

även delas med andra samhällsaktörer: 

 

Det är lokalt och regionalt som attraktiva livs- och boendemiljöer skapas och staten har ett 

ansvar att skapa goda förutsättningar och verktyg för detta arbete. Ett gemensamt ansvar och 

engagemang mellan stat, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, kommun, näringsliv och civila 
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samhällets organisationer är en annan viktig förutsättning för att Sverige ska vara ett attraktivt land 

att besöka, bo och arbeta i. (Regeringen 2015a, s. 10).  

 

De som tjänar på denna problemrepresentation är staten. Subjekten arbetar för Sveriges 

ekonomiska tillväxt utan att staten behöver ansvara för de risker som subjekten tar. Men 

vilka mer tjänar på denna problemrepresentation och vilka risker utsätts subjekten för i en 

globaliserad världsekonomi? Labonté och Stuckler (2016) menar att nyliberalismen tjänar 

de rika och att finanskrisen 2008 var en effekt utav nästan 40 år av nyliberala ekonomiska 

policys. Effekterna av finanskrisen delas upp i kortsiktiga och långsiktiga. På kort sikt har 

fattigdom, hemlöshet, osund alkoholkonsumtion, stress relaterat till ekonomisk osäkerhet 

ökat i de värst drabbade länderna, men förväntas även stiga överlag. I Europas värst 

drabbade länder har självmordsstatistiken gått upp från 12% till 15% och de som inte har 

råd att få i sig en hälsosam kost uppgår till 13,5 miljoner människor. Gällande de långsiktiga 

effekterna av finanskrisen förväntas effekterna bli en ökande långtidsarbetslöshet och 

inskränkningar arbetsrätten vilket förväntas leda till mer destruktiva levnadsvanor samt 

svårigheter att bryta sig ur fattigdom (2016, s. 312ff).  

 

 

5.4 Produktion, spridning, försvar och ersättning av problemrepresentationen  

 

Som tidigare nämnt är globaliseringen en av legitimeringsgrunderna för tillväxtarbetet, detta 

för att stå sig i konkurrensen med andra stater. Den nutida nyliberala globaliseringen 

härstammar från John Locke och Adam Smiths klassiska liberala idéer om att marknaden 

sköter sig bäst själv, som kallas ”Laissez-faire” och att detta automatiskt kommer sprida 

demokrati, frihet, fred och ekonomiskt välstånd runt jordklotet. Under mitten på 1900-talet 

pågick omfattande liberaliseringar som möjliggjorde att kapital, varor och tjänster kunde 

röra sig mer fritt över landsgränserna. Genom nyliberala idéer om avregleringar i form av 

minskade tariffer och skatter samt privatiseringar av statligt ägda företag har produktionen 

av välfärdstjänster förflyttats från den offentliga till den privata sektorn. Att globaliseringen 

ska ske på nyliberalismens villkor har präglat de globala institutionernas policys sedan 1980-

talet. Idén om en globalisering på nyliberalismens villkor sprids genom dessa institutioner, 

exempelvis Internationella valutafonden (IMF), Världshandelsorganisationen (WTO) samt 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och nyliberala policys 

försvaras ofta som det enda rätta alternativet. Detta är idéer som också ligger till grund för 

EU-samarbetet (Scholte 2005, s. 38ff).  
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Att framställa något som moraliskt rätt och försöka bilda konsensus kring det förstör enligt 

Mouffe (2008) möjligheterna till motstånd mot den nyliberala hegemonin (2008, s. 21).  

Mouffe (2013) menar på att politik måste kunna artikuleras på ett sådant sätt som gör 

motstånd möjligt, vilket hon kallar ”agonistik”, att vara ense om att vara oense (2013, s. 36). 

Detta är inte förenligt med den deliberativa demokratimodellen vilken handlar om att komma 

överens, då att politisera en annan ståndpunkt förutsätter oenighet. För att möjliggöra 

politisering, och därmed möjliggöra för andra sätt att identifiera sig, krävs ett motstånd mot 

den deliberativa demokratimodellen, som förutsätter att medborgarna agerar rationellt i 

termer av att göra det som främjar egenintresset (Mouffe 2008, s. 31). Möjligheten till att 

göra motstånd mot att subjekten konstrueras till rationella, kreativa entreprenörer som ska ta 

risker på den globala marknaden förutsätter ett politiskt klimat som legitimerar olika 

politiska ståndpunkter, och därmed fler sätt att identifiera sig på. För att göra detta krävs det 

att politikens institutioner konstrueras på ett agonitiskt vis (Mouffe, 2013, s. 82ff).  Politiken 

måste konstrueras på detta sätt, då antagonism är ett ofrånkomligt tillstånd, med andra ord, 

konflikter kommer alltid att existera (Mouffe 2008, s. 18).  

 

Att arbeta för ett politiskt klimat som möjliggör politiseringar anser Mouffe (2013) är helt 

avgörande för den EU:s framtid, då den deliberativa demokratimodellen och den nyliberala 

hegemonin i globaliseringsdiskursen har präglat det europeiska samarbetet och har trängt 

bort andra sätt att tänka kring det europeiska samarbetets organisering (2013, s. 90ff). Om 

politiken är konstruerad på ett sådant sätt att det inte finns något utrymme för agonistiska 

konflikter växer högerpopulistiska partier fram som ett alternativ till de traditionella politiska 

partier som tillsammans då anses utgöra ett etablissemang. Den traditionella konflikten 

mellan vänstern och högern ersätts då av en konflikt mellan detta etablissemang och folket. 

Högerpopulisterna kan därför sägas förstå sig på det kollektiva identitetsbildandets natur och 

tar vara på det, vilket inte nyliberaler gör (Mouffe 2008, s. 68ff).  
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6. Diskussion 

 

Denna studie har visat på att brist på kunskap bland de regionala aktörerna och kvinnors 

bristande förmåga att verka på marknaden är problemen. Jämställdhet har, av regeringen och 

regionerna, reducerats ner till att ses som ett medel för ekonomisk tillväxt, som i sin tur 

behövs för att även i fortsättningen kunna upprätthålla den svenska välfärden i en 

globaliserad värld. Både tillväxt och den samtida nyliberala globaliseringen är två fenomen 

som inte problematiseras på ett djupare plan, utan för att kunna främja tillväxt och hänga 

med i globaliseringen, förs en regionalpolitik där människan framställs som att ha en 

inneboende entreprenörsanda, som de styrs till att plocka fram. Åtgärderna för att göra detta 

riktas till kvinnor, vars bristande förmåga att verka på marknaden ska främjas. I detta kapitel 

kommer dessa resultat att diskuteras, samt förslag på vidare studier.  

 

 

6.1 Tillväxt – den enda vägen för välfärdsstaten? 

 

Att ett fortsatt regionalt tillväxtarbete är vägen att gå för att bemöta välfärdsstatens utmaningar 

med en åldrande befolkning i en tid av nyliberal globalisering verkar det inte råda några tvivel 

om från den rödgröna regeringen. De regioner som har bäst förutsättningar till att genomföra 

projektet får också mest anslag och ska bli föregångsregioner som de andra ska ta efter. Att 

inspirera de regioner som har sämst förutsättningar blir då medlet för att lyfta dessa regioner, 

inte via utjämning via omfördelning. En viktig del i regionernas arbete är att öka och sprida 

kunskap mellan de regionala aktörerna. Enligt Säll och Öjehag-Pettersson (2013) är detta för 

att det leder till en mer konkurrenskraftig region, och denna regionalpolitik, byggd på 

nyliberalismens idéer, även om det ofta är outtalat, benämns som neoregional (2013, s. 120f).  

 

Om projektet hade bedrivits av en borglig regering hade detta inte varit förvånande, men denna 

nyliberala regionalpolitik bedrivs av en rödgrön regering. Det verkar som att nyliberalismens 

idéer inte bara trängt in i den offentliga sektorn och i människors vardag, utan även i 

Socialdemokraterna. Det parti som byggde upp den keynesianska välfärdsstaten Sverige 

baserar nu sin regionalpolitik på helt motsatta premisser. Gällande regionalpolitiken kan 

Socialdemokraterna inte längre anses gå längst den ”Tredje vägen”, för var är den 

demokratiska socialismen? Det är även intressant att en regering innehållande Miljöpartiet 

lämnar ekonomisk tillväxt och den nyliberala hegemonin i globaliseringsdiskursen 
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oproblematiserad. Det verkar inte finnas någon ambition att verka för en annan typ av ekonomi 

eller en annan typ av globalisering som skulle kunna vara skonsammare för miljön.  

 

 

6.2 Problemen med att inte problematisera 

 

De problemrepresentationer som finns ute i regionerna skiljer sig inte från regeringens, utan 

handlar om att det behövs mer kunskap om jämställdhet och att insatser bör riktas mot kvinnor, 

vars deltagande på marknaden måste främjas. Policydokumenten verkar vara avsedda för att 

lösa problemet, men det är här viktigt att komma ihåg att policys också producerar och 

reproducerar sanningar om vad som är problemet och hos vilka problemet ligger (Bacchi 

2009, s. x). Brist på jämställdhet ses som ett tillväxtproblem och inte ett problem utifrån ett 

rättviseperspektiv, att det faktiskt är orättvist att kvinnor inte har samma förutsättningar som 

män. Det verkar som om regeringen och regionerna är så måna om att alla regionala aktörer 

ska stå bakom de regionala handlingsplanerna och på så sätt inte stå i vägen för tillväxtarbetet 

att det är för riskabelt att problematisera jämställdhet på ett djupare plan. Vad som är 

problematiskt med att kvinnor inte är jämställda män blir på så sätt något som ”alla redan vet” 

och som det därmed inte uppstår konflikter kring. Kanske är det lättast så, då samtidens 

samhällsstyrning handlar om att komma överens. De som förlorar på detta konsensussökande 

är enligt Rönnblom (2008) kvinnorna, då jämställdheten blir en avpolitiserad, och kampen för 

jämställdhet i de sociala, politiska, och ekonomiska sfärerna då sker i en långsam takt (2008, 

s. 42).  

 

Även om det ibland påpekas att traditionella könsnormer påverkar subjektens liv så 

problematiseras jämställdhet främst utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Varför detta 

sker kan tänkas bero på att det blir lättare att få med sig de privata aktörer som numera deltar 

i samhällsstyrningen att verka för jämställdhet om det finns ekonomiska incitament för 

aktörerna själva. Det kanske helt enkelt är så att det är svårare att få med sig de olika 

regionala aktörerna med motiveringen att jämställdhet bör verkas för därför att det är 

orättvist att män och kvinnor inte har samma förutsättningar som män i dagens samhälle. På 

så sätt säger konstrueras också de regionala aktörerna som några som är i behov att 

ekonomiska incitament för att verka för jämställdhet.  

 

Som tidigare forskning visat så reduceras jämställdhetsarbete ofta ner till att öka kunskapen 

om jämställdhet (Rönnblom 2011, s. 52). Precis som Ahmed (2007) argumenterar för blir 
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uppdraget att mäta och utvärdera metoderna för att öka kunskapen bland aktörerna (2007, s. 

598). Detta är som sagt även en del av problemrepresentationerna hos regeringen och 

regionerna, där en del av problemet är brist på kunskap. Att säga att åtgärda kunskapsbristen 

är ett väldigt ospecificerat mål, hur uppnås det? Hur mycket ska den öka? När finns det 

tillräckligt med kunskap? Troligtvis är detta ett mål som aldrig kommer att nås eftersom 

regeringen och regionerna med stor sannolikhet aldrig kommer anse att de besitter tillräckligt 

med kunskap.  

 

Problemet med att inte problematisera är också att det skapar ett förakt för demokratin, som 

tar sig uttryck i framväxten av högerpopulistiska partier som anses stå utanför det 

traditionella politiska systemet (Mouffe 2013, s. 168). Det krävs att detta inses i såväl 

regeringen som i regionerna. Det nyliberala projektet att försöka framstå som det enda 

moraliska rätta måste också få ett slut. Nyliberaler måste fråga sig själva om de hellre förlorar 

kampen mot en motståndare som är för demokrati, även om det är i annan form, än en 

motståndare som grundar sin politik på odemokratiska värderingar? Det borde således även 

ligga i nyliberalers intresse att konstruera politiken på ett agonistiskt vis.  

 

 

6.3 Konstruerandet av subjekten som ”entreprenörer” 

 

I denna studie har det framgått hur nyliberalismens marknadslogiker precis som Brown 

(2005) säger, numera genomsyrar såväl organiseringen av välfärdsstaten som människors liv 

(2005, s. 39f). Tidigare forskning säger att demokrati har reducerats ner till just detta, att 

förverkliga sig själv inom ramen för marknaden (Säll & Öjehag-Pettersson 2013, s. 120). 

Denna bild anses reproduceras i det studerade projektet, som visat på hur subjekten 

konstrueras till entreprenörer inom den politiska rationalitet som Säll och Öjehag-Petterson 

(2013) benämner som ”tillväxtorienterad”. Att framställa människan som att den har någon 

slags inneboende entreprenörsanda ses som en självstyrningsteknik för att få fler människor 

att verka inom marknaden, detta för att förverkliga den tillväxtorienterade politiska 

rationaliteten, vilket denna studie vänder sig emot.  

 

 Inom ramen för det regionala tillväxtarbetet målas en romantiserad bild av egenföretagaren 

upp, att det är en dans på rosor, en bild som säkerligen många egenföretagare som spenderar 

majoriteten av sin vardag åt att få sitt företag att gå runt skulle vända sig emot. Att ”påverka 
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samhällsutvecklingen” reduceras ner till att kvinnor ska kunna driva företag i samma 

omfattning som män och i mansdominerande branscher får ses som ett uttryck för den 

ekonomiska sfärens utbredning i den politiska. Utgångspunkten för denna studie är att 

jämställdhet handlar om mer än att utjämna ekonomiska skillnader mellan män och kvinnor, 

och på så sätt kan egenföretagande per definition inte betyda jämställdhet, men 

egenföretagande innebär att utsättas för den globala marknadens risker och därmed även 

personliga sådana. Om entreprenören inte lyckas på den globala marknaden har subjektet 

enbart sig själv att skylla. Nyliberalismen skapar på så sätt individer som skyller sig själva 

för sina missöden, och mot denna bakgrund bör högerpopulismen förstås, då den erbjuder 

ett alternativ att skylla sina missöden på andra och samhället i stort, vilket säkert kan kännas 

befriande för subjektet.  

 

Skapandet av entreprenören kan också diskuteras utifrån ett frihetsperspektiv. Kan 

nyliberaler verkligen göra anspråk på att vara de som verkar för individuell frihet när de 

förespråkar en ideologi som är så allomfattande och handlar om att införa marknadens 

logiker på hela samhället och i människan liv? Svaret på denna fråga är nej. Detta eftersom 

frihet i denna studie anses handla om mer än att ekonomiskt kunna förverkliga sig själv inom 

ramen för marknaden. Att agera rationellt kan inte reduceras ner till ekonomiska termer, utan 

vad som är rationellt kan även ses utifrån andra perspektiv. Att verka för det man tycker är 

ett bättre och mer rättvist samhälle, oavsett hur det ser ut, är också ett rationellt beteende, 

även om det inte maximerar det ekonomiska egenintresset.  

 

 

6.4 Vidare forskning 

 

På grund av att detta är ett relativt nytt projekt så har arbetet i regionerna inte kommit särskilt 

långt. Att göra en omfattande komparativ studie av regionala handlingsplaner mot slutet av 

projekttiden vore intressant. Kanske skiljer sig problemrepresentationerna mer då, eller så 

kanske samma mönster upprepas igen? Studien hoppas inspirera till nya studier om 

marknadsanpassningen av människan. Även studier av jämställdhet, eller någon annan fråga 

som i grunden handlar om rättvisa men blivit föremål för marknadens logiker uppmuntras 

varmt. 
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7. Slutsatser 

 

Denna studie har visat på hur brist på jämställdhet är en fråga om för lite kunskap och 

kvinnors bristande förmåga att verka på marknaden. Jämställdhet problematiseras inte 

utifrån ett rättviseperspektiv, utan ses som ett medel för ökad regional tillväxt, som anses 

nödvändig för att regionerna ska vara attraktiva och konkurrenskraftiga. 

Problemrepresentationen legitimeras genom att hänvisa till en demografisk utveckling där 

befolkningsstrukturen tenderar till att bli ojämn, vilket kräver att all tillväxtpotential 

förvaltas på bästa sätt. Problemrepresentationen legitimeras också med hänvisning till 

globaliseringen, som framställs både som en möjlighet och en utmaning, och lämnas relativt 

oproblematiserad. Effekterna av denna problemrepresentation är ett upprätthållande av 

nyliberalismens hegemoniska position i jämställdhetsdiskursen. För subjekten innebär 

problemrepresentationen att de konstrueras till att besitta en inneboende kreativitet och 

entreprenörsanda, och för att kunna leva ut detta krävs att de tar risker inom ramen för 

globaliseringen, vilket kan leda till ekonomisk osäkerhet och de konsekvenser som kommer 

av det. Denna problemrepresentation är en produkt av den nyliberala hegemonin i 

globaliseringsdiskursen, och sprids genom internationella institutioner som exempelvis IMF, 

WTO och OECD och försvaras genom att framställas som det enda rätta alternativet. Denna 

problemrepresentation kan ersättas genom att skapa ett politiskt klimat som präglas av 

konflikter, där politiska motståndares åsikter ses som legitima, vilket skulle möjliggöra 

politisering av kön och även fler sätt för subjekten att identifiera sig på.  
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