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Abstract 

Jansson, Ulrika, 2010; Den paradoxalt nödvändiga kvinnan: Könsdiskurser i Svenskt 
Näringsliv – ett nyliberalt drama [The Paradox of the Indispensable Woman: Gender 
Discourse in the Confederation of Swedish Enterprise – a Neoliberal Drama], 
Karlstad University Studies 2010:30 

The overriding concern of the thesis is the construction of the neoliberal gender 
discourse in relation to the political directives on increasing equal opportunities. 
Neoliberalism is approached in terms of political rationality, which refers to the 
idea that conceptions such as growth, resource utilisation and the market are 
assumed to be influential in creating opportunities for the individual as well as 
society.  

The empirical focus of the study is the organisation Confederation of Swedish 
Enterprise. The choice of study object was motivated by the private sector’s 
campaign to influence public opinion, which is regarded as the most extensive 
neoliberal project in Sweden in the last decades. Texts from the Confederation of 
Swedish Enterprise are analysed with the help of What’s the problem represented 
to be? approach to discourse analysis with a focus on gender and its construction 
in neoliberal discourse. Specifically, the subject positions that are made available in 
the neoliberal discourse and expressed through the Confederation’s representations 
of the equality problem are described. 

The analysis shows that the Confederation’s representations of problems construct 
gender equality as an issue of and for women. Women are positioned as both a 
market economic resource and as a problem for the very same reasons. 
Perceptions of difference as well as of similarity position women as deficient in 
various ways. The title of the thesis, The Paradox of the Indispensable Woman, 
aims to illustrate that women are assumed to be indispensable not in their own 
right, and not for the sake of gender equality, but in order to ensure that the 
neoliberal ideal of the necessity of the market can be reproduced.  

 
Key words: gender, neoliberalism, discourse, subject position, equality, problem 
representation, politics 
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Förord 

Den doktorerande kvinnan 

 

Ett spöke går runt världen – nyliberalismens spöke för att travestera Karl Marx och 
Friedrich Engels. Att skriva en avhandling i Sverige i början av 2000-talet är på 
många sätt ett nyliberalt projekt. Akademin är numera, liksom det privata 
näringslivet, en arena som styrs av en samling ideal och föreställningar som kan 
betecknas som nyliberala – spöket går även där… 

Den doktorerande kvinnan (och mannen) förväntas ta rationella beslut, vara 
effektiv och objektiv. I syfte att öka den doktorerande kvinnans humankapital 
förväntas hon inte bara styra sig själv utan också att bli styrd av andra (handledare 
och individuella studieplaner). Dessutom finns det ett stort antal normer och 
föreställningar om vad som kan sägas känneteckna god vetenskap, som i allra 
högsta grad är närvarande och styrande. Att vara en doktorerande kvinna är 
dessutom att vara entreprenör. Den doktorerande kvinnan formas kring krav på 
näringslivsdugliga innovationer, eller åtminstone användbara forskningsresultat, 
som skall kunna tillgodose marknadens ständiga behov av utveckling. Att forska om 
jämställdhet behöver inte innebära att man forskar för jämställdhet – i mitt fall är 
det dock så. Just den här doktorerande kvinnan hoppas att hennes forskning skall 
göra skillnad och vara användbar. Även om nyliberalismen nu är ständigt 
närvarande i avhandlingsarbetet har det emellertid visat sig att andra värden och 
ideal också ryms inom det samma – tack och lov! Det finns dagar när den 
doktorerande kvinnan är högst irrationell och tar beslut för att det känns rätt i 
magen eller för att hon helt enkelt inte orkar vara resultatinriktad alla dagar. Dagar 
när den doktorerande kvinnan är ordentligt ineffektiv och ägnar sig åt helt andra 
saker än att skriva avhandling…  

Att avhandlingsarbetet inte heller är något individuellt projekt vet de flesta 
doktorerande kvinnor och män. Kollektiva forskningsmiljöer och kollegor är helt 
oundgängliga vilket innebär att ett stort antal personer förtjänar att tackas för stort 
och smått. Jag vill först och främst tacka mina handledare Patrik Larsson, Liselotte 
Jakobsen och Birgitta Eriksson för att ni har tillåtit mig vara precis så där irrationell 
och emotionell som jag tror är alldeles nödvändigt att få vara i en kunskapande 
process. Många tack också för konstruktiva kommentarer och invändningar som 
på olika sätt har fört avhandlingsarbetet framåt. Vidare riktas ett stort tack för 
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kreativa kommentarer till Malin Rönnblom som var opponent på mitt 
slutseminarium. Även Per Skålén skall tackas för synpunkter i samband med detta. 
För kommenterar på ett mycket tidigt manus vill jag tacka Jan Ch Karlsson.  

Tre inbördes olika avdelningar har varit min fysiska hemvist under åren som 
doktorand. Jag vill tacka ALLA medarbetare på Arbetsvetenskap, CTF (Centrum 
för tjänsteforskning – tack för finansiering!) och CGF (Centrum för 
genusforskning) för sällskap och glada tillrop vid olika tillfällen. Det finns 
emellertid några som jag vill tacka lite extra. För inspiration och uppmuntran i 
början av avhandlingsarbetet vill jag tacka Gunnel Forsberg, Gerd Lindgren och 
Karin Wiklund. Ett speciellt tack till Henrietta Huzell för att du introducerade mig 
i akademin och fortfarande är en alldeles utmärkt ciceron i allehanda akademiska 
spörsmål. För uppmuntran, sällskap, synpunkter, kloka råd och värme vill jag 
särskilt tacka Cecilia Nahnfeldt, Susanne Strömberg, Line Holth, Annika Jonsson, 
Magnus Åberg, Helena Thyr, Maiwor Grundh och Annika Åberg. I am also 
grateful to Diane Perrons who made it possible to spend time as a visiting scholar 
at the London School of Economics and Political Science. De senaste åren har jag 
också arbetat i ett antal olika forskningsprojekt och därför vill jag tacka alla de 
personer som jag har samarbetat med och fortfarande samarbetar med. Cecilia och 
Magnus i GOV-projektet, Liselotte, Clary, Stefan, Lars-Gunnar, Lena och Tuula i 
GeRd-projektet, Erica, Nina och Liselotte i Modellgänget och slutligen Gerd, 
Annika och Tina, de ”excellenta” forskarna i Ekenprojektet – tack för att ni har 
haft tålamod med mitt bristande engagemang under en period. Nu är det full fart 
framåt även för mig! 

Några personer skall särskilt tackas för ovärderlig hjälp i slutfasen. Susanne – utan 
dig hade avhandlingen stannat i datorn, tusen tack! Jag kan inte lova att jag kan få 
in din avhandling i mallen, men jag lovar att korrekturläsa och bjuda på godis. Stort 
tack Berit Hjorth för att du ordnade med mina referenser och ett lika stort tack till 
Elisabeth Wennö för den snabba och utmärkta insatsen med den engelska 
översättningen av abstract och summary. För stöd i slutfasen vill jag dessutom tacka 
Line (du vet för vad) och Carolina Camén. Heja på Carro – snart är du också klar! 
Och Liselotte, tack för att du stöttade mig på slutet när jag behövde det som allra 
mest! 
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Alla goda vänner – gamla och nya – stort tack för att ni finns i mitt liv! Särskilt vill 
jag tacka Charlotta och Johan för visat intresse och goda middagar.  Och Marie, 
Ulrika (Ulli) M och Ulrika (Ullis) M som hela tiden har trott att jag har förmågan 
att skriva en avhandling även om ni inte alltid har vetat vad jag egentligen sysslar 
med… Alla ”fotbollsmorsor” förtjänar också ett tack för att ni har hejat på – inte 
bara våra barn – utan även mig.  

Ett alldeles speciellt och innerligt tack vill jag slutligen rikta till mina närmaste. 
Tack mamma Annika för att du i hela mitt liv har varit en stor inspirationskälla och 
alltid stöttat mig vad än jag tagit mig för. Tack Robert för ditt aldrig sinande 
intresse för mina analyser och för din oupphörliga tilltro till min förmåga. Och för 
kärlek och vin! Och så mina barn – de allra finaste killarna i hela världen – Oscar 
och Jacob. Tack för att ni är bäst helt enkelt!  

Kerstin – tu me manques! 

 

Karlstad i september 2010 

Ulrika Jansson 
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Kapitel 1 

Inledning 

Organisationen Svenskt Näringsliv1 har under många år arbetat för jämställdhet 
och spridit budskap om att jämlikhet mellan könen i arbetslivet är något 
eftersträvansvärt och positivt. ”Det är självklart att det ska råda jämställdhet mellan 
kvinnor och män. Ingen ska behöva behandlas sämre på grund av vilket kön man 
tillhör. Men är det lika självklart att det alltid – och överallt – ska råda 
könsjämvikt?” Denna fråga ställer sig Cecilia Nykvist, omvärlds- och 
trendanalytiker, och Håkan Eriksson, ansvarig för jämställdhets- och 
diskrimineringsfrågor i organisationen Svenskt Näringsliv. I artikeln Företagandet 
gynnas av jämställdhet, inte könsbalans (Nykvist och Eriksson 2004) diskuteras 
jämställdhet som både en självklarhet och ett problem för företag och näringsliv i 
Sverige. Att näringslivet skall behandla alla lika och därmed skapa gynnsamma 
förutsättningar för både kvinnor och män är enligt artikeln en självklarhet som 
anses skapa och leverera värde till kunder och ägare. Enligt Nykvist och Eriksson 
är förmågan att skapa värde inte bara företagandets grundförutsättning utan 
grunden för hela samhällets välstånd och utveckling och därför måste 
jämställdhetsfrågor i näringslivet införlivas genom marknadens principer. Med 
hänvisningar till marknadsekonomi kan politiska interventioner enligt författarna 
däremot inte utgöra grund för ökad jämlikhet mellan könen då företagens mål 
aldrig kan ”vara att leverera politiska resultat. Företagens agerande måste alltid vara 
att leverera värde – och det gäller även i jämställdhetsfrågor”. Som titeln på artikeln 
indikerar är det jämställdhet i termer av könsbalans som antas vara problemet. 
Könsbalans – ”lika många byxor och kjolar” – kan aldrig bli en ”övernorm inom 
näringslivet, på samma sätt som inom politiken, där varje politikområde enligt 
gällande direktiv ska ha ett genusperspektiv”. Könsbalans, det vill säga en jämställd 
fördelning av kvinnor och män, skulle enligt författarna kunna riskera företagens 
roll som producenter och organisatörer av värde och välfärd.  

Med denna inledning avser jag att introducera några av de föreställningar och 
antaganden om jämställdhet och marknadsekonomiska principer som formuleras 
av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och som utgör avhandlingens 
empiriska fokus. Enligt Svenskt Näringsliv är det enbart marknadsekonomiska 
principer som kan vägleda företag och företagare i politiskt initierade 
                                                 
1 Svenskt Näringsliv är en ideell förening i juridisk mening men benämns som en organisation i 
avhandlingen.  
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jämställdhetsfrågor. Jämställdhet föreställs alltså vara självklar så länge den kan 
införlivas i en föreställningsvärld om marknaden. Vad betyder det för 
jämställdheten? Och för de krav på förändrade maktrelationer som den implicerar? 
Svenskt Näringslivs problembeskrivning av politikområdet jämställdhet leder 
därmed in även mot avhandlingens analytiska fokus, nämligen nyliberala och 
diskursiva konstruktioner av kön. Det är uppenbart att Svenskt Näringsliv 
formulerar antaganden om jämställdhet i relation till marknadsekonomiska ideal 
och principer och det är dessa antaganden och föreställningar som jag är 
intresserad av att problematisera i denna avhandling.  

Fram till mitten av 1970-talet fanns en stark tilltro till politikens förmåga att 
förändra och förbättra samhället. Idag riktas förväntningarna istället till 
marknadskrafterna. Föreställningar om marknaden som en styrande princip är 
synnerligen närvarande i dagens samhälle. I ett nyliberalt perspektiv anses 
marknaden bland annat vara effektiv, rationell och ständigt inriktad mot maximal 
ekonomisk tillväxt. En växande marknad antas utgöra det enda rimliga 
instrumentet för och måttet på en väl fungerande ekonomi. Marknadsekonomin 
framställs ibland som en naturkraft i samhällsutvecklingen enligt en idé om att den 
inte kan ifrågasättas. Det antas helt enkelt inte finnas något alternativ till den 
samhällsmodell som konstrueras kring marknadsekonomiska principer. Margaret 
Thatcher lär vid något tillfälle ha sagt att “There is no society – there is only the 
market”. Utifrån ett nyliberalt perspektiv implicerar marknadsbegreppet dessutom 
föreställningar om frihet och jämlikhet. Att marknaden är icke-diskriminerande är 
även det ett grundantagande (Harvey 2005). Antropologen David Harvey 
(2005:165) summerar nyliberalismens samhällsvision genom att påtala att ”the 
market is presumed to work as an appropriate guide – an ethic – for all human 
action”. Om vi antar att denna beskrivning är korrekt hur ska vi då kunna förstå 
den ojämlika arbetsmarknaden som är såväl segregerad som hierarkiserad när det 
gäller kön och andra kategoriseringar?  

Marknadsliberalismen har i jämförelse med naturkraftsmetaforen av forskare 
liknats vid ett virus som sprids över världen (Snyder 2001; Amir 2005; Laurie och 
Bondi 2005) som vi inte kan undkomma och att det dessutom är tvivelaktigt om 
marknaden kan uppfylla grundläggande social mål (Strassman 1994; MacEwan 
2001). Susan Faludi (1991) beskriver till exempel hur en konservativ syn på kvinnor 
och män slog igenom i USA på 80-talet i samband med vad som ibland kallas för 
högervågen. Högervågens grupperingar var starka motståndare till lika rättigheter 
mellan kvinnor och män menar Faludi. Det finns forskare och samhällsdebattörer 
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som ifrågasätter huruvida nyliberalismen som ideologi fortfarande lever kvar 
(Snyder 2001; Ankarloo 2008). Ekonomihistorikern Daniel Ankarloo (2008) menar 
dock att trots att man inte längre talar om nyliberalism i explicita termer fortlever 
nyliberala föreställningar som en samling samhälleliga fakta. ”Det vi en gång 
kallade ”nyliberalism”, och ansåg som ideologi, kallas nu alltmer ”nödvändighet” 
eller ”ekonomiska realiteter” – och anses som fakta”, påstår Ankarloo (2008:13).   

Det privata näringslivets opinionsbildande verksamhet anses, bland flera författare 
och forskare, vara det mest omfattande marknadsekonomiska, eller nyliberala 
projektet i Sverige de senaste decennierna (till exempel Koch 1999; Hermele 2001; 
Martinsson 2006). Därför anser jag att det är extra intressant att studera just 
Svenskt Näringsliv som är en icke-statlig organisation som uttalat strävar efter att 
marknadsekonomiska principer skall vägleda ett jämställdhetsarbete som syftar till 
att förändra maktrelationer mellan könen. Tidigare studier inom detta område har 
fokuserat breda teman och officiella diskurser som oftast producerats av offentliga 
aktörer. Studier av specifika nyliberala projekt i Sverige saknas varför studien 
motiveras. Mitt intresse för organisationen Svenskt Näringsliv och det nyliberala 
könsgörandet väcktes i samband med att jag skrev en C-uppsats i genusvetenskap 
2002. Då var Svenskt Näringsliv som organisation relativt ung och jag studerade 
därför dess föregångare SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen). Studien, 
Könsneutrala män(niskor) och könade kvinnor: en diskursanalytisk studie av SAFs inställning 
till jämställdhet och jämställdhetslagen (Jansson 2004), visar framför allt att nyliberala 
principer styr förändringsarbetet för ökad jämställdhet och att de bidrar till att 
reproducera könsordningen.   

Efter denna introduktion till avhandlingens tematik om kön, nyliberalism, 
jämställdhet och privat näringsliv presenterar jag avhandlingens syfte och 
frågeställningar. Vidare presenteras avhandlingens teoretiska ansats och analytiska 
fokus. Kapitlet avslutas med en kort presentation av organisationen Svenskt 
Näringsliv och en disposition.  
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Syfte och frågeställningar  

Avhandlingens övergripande tema handlar alltså om den nyliberala diskursens 
möten med politiska direktiv om ökad jämställdhet. Syftet är att analysera hur kön 
diskursivt konstrueras i en nyliberal diskurs. Specifikt vill jag beskriva och analysera 
de subjektspositioner som görs möjliga i den nyliberala diskursen. Genom en 
diskurs- och policyanalys av ett textmaterial från organisationen Svenskt Näringsliv 
avser jag att belysa och problematisera de representationer som konstruerar kön. 
Avhandlingen utgår från att föreställda ”problem” med (o)jämställdhet 
representeras på specifika sätt som styr hur kön konstrueras och därmed påverkar 
om och hur maktrelationer mellan kvinnor och män blir möjliga att förändra. De 
huvudsakliga frågeställningarna är:  

• Hur beskrivs och formuleras problemet med jämställdhet hos Svenskt Näringsliv?  

• Vilka könade subjektspositioner görs möjliga i den nyliberala diskursen och hur 
konstitueras de?  

• Vad innebär de konstituerade subjektspositionerna för möjligheterna att förändra 
könsmaktordningar?    

Könsmakt och jämställdhet 

Man skulle kunna säga att jag gör en analys av Svenskt Näringslivs analys av 
jämställdhetspolitik. Inte i syfte att säga något om huruvida Svenskt Näringsliv har 
lyckats eller misslyckats med sitt förändringsarbete för ökad jämlikhet mellan 
könen utan snarare för att granska hur individer kategoriseras och positioneras som 
könade och nyliberala subjekt. Jag använder alltså Svenskt Näringslivs 
problemrepresentationer av jämställdhet för att analysera hur kön diskursivt 
konstrueras. Med en diskursanalys sätts språkanvändning och meningsskapande i 
fokus. Som analysen kommer att visa beskriver Svenskt Näringsliv kvinnors och 
mäns möjligheter och problem i näringslivet utifrån normativa antaganden om hur 
kvinnor och män är eller borde vara. En följd av min diskursiva utgångspunkt är 
att egenskaper som antas hör ihop med kvinnor eller män inte är universellt givna 
utan snarare ett resultat av olika definitionsprocesser och kategoriseringar. 
Könskategorierna antas alltså vara sociala, kulturella och relationella konstruktioner 
men det betyder emellertid inte att de bara är konstruktioner. Kön har reella 
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innebörder, det både är och görs. Bland andra Cecilia Åse (2000:14) talar om 
kvinnor och män som levda kategorier och skriver att det ”betyder inte att könets 
sociala konstruktion naturaliseras, att ”genus” görs till ”biologi”. Det betyder inte 
heller att kroppens materialitet försvinner till förmån för det socialt konstruerade, 
för språk eller diskurs”. Kön kan alltså sägas vara en representation med verkliga 
innebörder (Moi 1999; Eduards 2002; Rönnblom 2002). Avhandlingen utgår också 
från att kön är centralt när maktrelationer skapas – kön och makt bildar en enhet, 
som kan benämnas som en könsmaktordning. När jag i avhandlingen resonerar om 
en könsmaktordning gör jag det i syfte att påtala maktrelationer mellan könen på 
en strukturell nivå (Lindgren 1985). Maktrelationer mellan könen diskuteras i 
könsteoretiska perspektiv genom ett antal olika begrepp som till exempel 
genussystem, könsordning och patriarkat men syftar allt som allt till att beskriva 
samhället som karaktäriserat av manlig överordning och kvinnlig underordning 
(Hirdman 1988). Könsmaktordningar, eller könsordningar som jag också kommer 
att använda i avhandlingen, är emellertid inte oföränderliga vilket gör att det kan 
vara vanskligt att tala om en könsordning. Maktrelationer varierar på olika platser 
och i olika tider (till exempel Forsberg 1997). Dessutom samverkar könskategorier 
med andra kategorier som klass, ras och sexualitet när maktrelationer konstrueras 
(de los Reyes, Molina och Mulinari 2003).    

Även om konstruktioner av och föreställningar om kvinnligt och manligt är 
begränsande och ständigt närvarande är en viktig poäng att de samtidigt är 
föränderliga och möjliga att konstruera annorlunda. Att kvinnor i Sverige idag har 
”flyttat fram sina positioner” för att uttrycka mig i Svenskt Näringslivs termer är 
naturligtvis viktigt. Att kvinnor har samma formella möjligheter som män att delta 
på arbetsmarknaden och samtidigt kombinera detta arbete med en eventuell familj 
är positivt men inte oproblematiskt eftersom de formella rättigheterna samexisterar 
med könssegregerande mekanismer. Jag gör här gemensam sak med Maud Eduards 
(2002:32) när hon menar att kvinnors framgångar är ”analytiskt skilda från frågan 
om maktrelationen mellan kvinnor och män, här och nu”.  

Även om jag inte använder jämställdhet som ett analytiskt begrepp utan som en 
väg in mot Svenskt Näringslivs föreställningar och antaganden om kön så kan 
denna avhandling ändå positioneras inom en genusvetenskaplig och 
arbetslivsinriktad forskningstradition med analyser av jämställdhets- och 
könspolitik. Jämställdhet har studerats i åtskilliga vetenskapliga arbeten och 
utredningar. Särskilt har den svenska offentliga jämställdhetspolitiken beforskats 
(till exempel Florin och Nilsson 2000; Törnqvist 2006; Carbin 2010). Flertalet 
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studier har vidare konstaterat att jämställdhet som ett politiskt fält dessutom är 
starkt förbundet med andra politikområden såsom integrationspolitik (de los Reyes 
2002; Eduards 2007). Under de senaste åren har studier av jämställdhet i högre 
grad inriktats mot de diskursiva förutsättningarna för en särskild jämställdhets-
politik (Magnusson, Rönnblom och Silius 2008).   

Vidare kan avhandlingen positioneras inom policyforskning så som den definieras 
av Carol Bacchi (1999; 2009). Bacchi studerar policies eller politiska åtgärds-
program som sociala konstruktioner och analyserar diskursiva aspekter av skilda 
problemkonstruktioner. I offentliga jämställdhetspolitiska problemframställningar 
är ojämställdhet ett problem som skall lösas. Åtgärder och förslag på lösningar är 
således en del av problemframställningen. Inspirerad av Carol Bacchi vill jag alltså 
undersöka hur jämställdhetsproblemet representeras då det är själva 
konstruktionen av problemet som kan säga mig något om vad det betyder för 
könskonstruktionerna. I kapitel två, ”Metod och material”, presenterar jag den 
analysmodell som utarbetats av Bacchi och som används för att tolka det empiriska 
materialet från Svenskt Näringsliv. I min tolkning är både den offentliga 
jämställdhetspolitiken och Svenskt Näringslivs jämställdhetspolitik konstruerade 
genom olika problemrepresentationer som båda formar diskursen om jämställdhet. 
Jag avser emellertid inte att jämföra den statliga politiken med Svenskt Näringslivs 
utan använder politikområdet snarare som ett fält för att kunna studera diskursiva 
konstruktioner av kön, som jag redan har nämnt.   

Politik skall i avhandlingen följaktligen inte förstås som synonymt med statsmakten 
och det politiska systemet, utan vidare. Enligt Murray Edelman (1971) handlar 
politik inte om rationella sammanväganden av mål och medel utan snarare om 
symboliska aspekter. Det är de sätt varpå politik presenteras och skapar identiteter 
som är intressanta, menar Edelman, och därför är det själva meningsskapandet 
som är det huvudsakliga innehållet i politik. Edelman var, enligt Bacchi (2009), en 
av de första som diskuterade de diskursiva aspekterna av policies. Vidare 
understryker Edelman (1971) att politik kännetecknas av konflikter i en eller annan 
mening. Råder konsensus kring ett område eller problem så är det ett uttryck för 
att en viss verklighetsbeskrivning tas för given och betraktas som legitim. Ett annat 
sätt att uttrycka saken på är genom att påstå att maktrelationer manifesterar sig i 
meningsskapande och språkanvändning, vilket också är det jag i huvudsak studerar.   
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Nyliberalism som policy…  

Om man som jag vill analysera hur kön begripliggörs och konstitueras i en nyliberal 
diskurs behöver naturligtvis begreppet nyliberalism redogöras för. Nyliberalism 
diskuteras på en rad olika sätt även om jag hittills har likställt nyliberalism med 
marknadsekonomiska principer. Eftersom nu nyliberalism, som ideologi, innefattar 
fler principer än en expanderande marknad, skall jag översiktligt introducera några 
av de huvudsakliga principerna i följande avsnitt. Jag gör inga anspråk på att 
presentera en detaljerad översikt av den anledningen att det finns många olika 
nyliberala skolor och författare som lyfter fram skilda ideal och principer.2 
Dessutom är de nyliberala principerna per se egentligen inte intressanta för mitt 
syfte, utan för hur de diskursivt används i Svenskt Näringslivs 
problemrepresentationer av jämställdhet och kön. De nyliberala principerna är mer 
intressanta för vad de gör än för vad de betyder skulle Nikolas Rose (1999) säga. 
Jag har valt att presentera nyliberalism dels i termer av policy (ideologi) och dels i 
termer av politisk rationalitet, och börjar här med policyperspektivet.  

När nyliberalism förklaras i policytermer handlar det i sin enklaste form om en 
ideologisk och politisk maktförskjutning där keynesiansk (välfärds)politik, som 
varit ett utbrett ideal i västvärlden under flera decennier, ersatts med en ekonomisk 
politik som bland annat handlar om en fri marknad, utökad konkurrens och 
avregleringar (Larner 2000; Smart 2003; Harvey 2005). Ofta beskrivs nyliberalism 
som ett internationellt fenomen med utgångspunkt i förändringen av den 
amerikanska och brittiska politiken under 1980-talet. Margaret Thatcher 
(Storbritanniens premiärminister 1979-1990) brukar tillsammans med Ronald 
Reagan (USA:s president 1981-1989) framhållas som de internationella politiker 
som omsatte nyliberala marknadsidéer till verklighet. Inom Thatcherismen och 
Reaganismen framställs marknadsekonomi som en överlägsen modell för 
samhällsekonomisk organisering (Lantto 2005). Den ideologiska och politiska 
förändringen antas vara ett resultat av initiativ från borgerliga politiker och 
näringslivsrepresentanter (till exempel Boréus 1994; Koch 1999; Dahlqvist 2003; 
Ankarloo 2008).  

                                                 

2 För att ta några exempel diskuteras nyliberalism ibland som synonymt med marknadsliberalism, 
nykonservatism, ekonomisk liberalism och ekonomisk rationalism. Termen nyliberalism är vanligare i 
Europa medan man i USA hellre pratar om nykonservatism och i Australien om ekonomisk rationalism 
(Boréus 1994). Nyliberalism diskuteras företrädesvis i en libertariansk tradition och en ekonomisk 
tradition (Halldenius 2003).  
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De nyliberala och programmatiska idéer som konstruerar den nyliberala diskursen 
sammanfattas av David Harvey (2005).  

Neoliberalism is in the first instance a theory of political economic practices 
that proposes that human well-being can best be advanced by liberating 
individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional 
framework characterized by strong private property rights, free markets, 
and free trade. The role of the state is to create and preserve an institutional 
framework appropriate to such practices. The state has to guarantee, for 
example, the quality and integrity of money. It must also set up those 
military, defence, police, and legal structures and functions required to 
secure private property rights and to guarantee, by force if need be, the 
proper functioning of markets. Furthermore, if markets do not exist (in 
such areas as land, water, education, health care, social security, or 
environmental pollution) then they must be created, by state action if 
necessary. But beyond these tasks the state should not venture. State 
interventions in markets (once created) must be kept to a bare minimum 
because, according to the theory, the state cannot possibly possess enough 
information to second-guess market signals (prices) and because powerful 
interest groups will inevitably distort and bias state interventions 
(particularly in democracies) for their own benefit (Harvey 2005:2).   

Vad beträffar nyliberala statsideal så varierar de kraftigt beroende på hur man 
uppfattar storleken på statens inflytande. Att statens inflytande skall minska kan 
dock sägas vara ett grundantagande. Samtidigt skall staten garantera medborgarnas 
rättigheter och skydda samhället mot våld utifrån, som Harvey konstaterar. Ur ett 
nyliberalt perspektiv är den kapitalistiska marknaden ett ideal och något att sträva 
efter. En fri ekonomisk marknad är kanske den allra mest centrala nyliberala 
principen. För att marknaden skall kunna vara fri krävs att statliga ingrepp minskar 
och att marknaden kan ta över åtaganden som tidigare skötts av staten. 
Marknadsmodellen förutsätts vidare vara effektiv och rationell samt kundvänlig. 
Dessutom föreställs den skapa överflöd och tillväxt. Att ekonomisk frihet leder till 
ökat välstånd är också ett vanligt argument (Smart 2003; Ankarloo 2008). En 
utökad marknad skulle också enligt perspektivet innebära större frihet för 
människor att konsumera och att etablera sig på arbetsmarknaden. Även politisk 
frihet föreställs vara en konsekvens av marknadsekonomisk frihet som kan komma 
att äventyras om statens inflytande blir för stort (Boréus 1994). Därutöver antas 
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marknaden i sig vara demokratisk och jämlik och inte göra skillnad på människor, 
som jag beskrev i inledningen av kapitlet, så länge den får verka fritt vill säga.   

En annan grundläggande föreställning i ett nyliberalt perspektiv är alltså den 
individualistiska. Det är bara som individ man kan uppbära rättigheter och därför 
antas kollektiva indelningar vara kränkande. Det är emellertid en speciell slags 
individ som befolkar marknaden, nämligen tankefiguren ”homo economicus” eller 
”economic man”. Economic man används för att beskriva allmänmänskligt 
beteende och beslutsfattande (England 1993). Utmärkande för den ekonomiska 
människan är att han/hon är rationell, det vill säga att han/hon kan välja mellan 
olika alternativ och ta det som är bäst. De rationella valen antas vara beständiga 
över tid och görs för att maximera den egna nyttan (Boréus 1994; Saarinen 2006). 
Vidare spelar entreprenörer en nyckelroll på den fria marknaden. På marknaden 
antas kön inte spela någon roll eftersom det är som individer man har rättigheter. 
Kvinnors underordning blir därför svår att förklara. ”Kvinnor” är liberalismens 
ömma punkt påpekar till exempel Lena Halldenius (2003) eftersom man bortser 
från att individer rör sig i en maktordning som innehåller föreställningar om det 
normala och det avvikande. Stuart Hall (1988) anser att traditionella könsroller 
förklarar Thatchers ideologiska framgångar. Stereotypa föreställningar om kvinnor 
och män stod modell i hennes nyliberala budskap menar han. Den thatcheristiska 
mannen sammankopplades med marknaden, konkurrensen och den nya teknologin 
medan den thatcheristiska kvinnan snarare förbands med familjen, sexuell 
konventionalism och lag och ordning.  

Några andra aspekter av nyliberalism som policy är att de individuella rättigheterna 
tolkas i termer av icke-förbud, det vill säga att rättigheter garanterar formell rätt 
och inte faktiska möjligheter. Vidare definieras det nyliberala frihetsbegreppet 
negativt vilket innebär att frihet är frånvaron av tvång (Boréus 1994). Individer kan 
alltså inte tvingas till saker eftersom det bland annat skulle inskränka deras fria val.     

… och politisk rationalitet  

När man beskriver nyliberalism som ett politiskt åtgärdsprogram – det vill säga 
som policy – resulterar det ofta i förenklade analyser som inte säger särskilt mycket 
om politiska implikationer. Den amerikanska filosofen Wendy Brown (2006) 
diskuterar, bland andra, nyliberalism i termer av politisk rationalitet med avsikt att 
utmana bilder av nyliberalismen som ett ensidigt ekonomiskt program. Den 
nyliberala rationaliteten sträcker sig utöver de marknadsekonomiska relationerna 
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och innefattar en samhällsanalys som inbegriper långt fler aspekter av tillvaron än 
de ekonomiska som jag konstaterade inledningsvis. Det handlar inte bara om att 
maximera företagsvinster eller att utmana välfärdsstaten utan om att styra ”alltifrån 
medborgarsubjektets själ till utbildningspolitik och imperiebyggande” (Brown 
2006:110). Nyliberalism som politisk rationalitet handlar alltså om olika typer av 
styrning och maktutövning. Browns beskrivning av den nyliberala rationaliteten 
innefattar således ett mer komplext sätt att se på nyliberalism och hon är tydligt 
inspirerad av Michel Foucault som utvecklade teorier om styrningsmentaliteter 
(governmentality) för att studera liberalism (1979).  

Foucaults syn på makt – makt är inte den utövas – innebär att den är relationell 
snarare än att någon eller några besitter makt. Den är inte heller bara negativ, det 
vill säga förtryckande, utan positiv och produktiv samt ständigt närvarande i alla 
former av relationer. Makt utövas alltså vilket gör det möjligt att studera hur, och 
med vilka tekniker, den utövas. Enligt Foucault finns det en samling makttekniker 
som syftar till att kontrollera och styra människor och hela samhällen. Han talar 
bland annat om disciplin som ett sätt att både övervaka och producera ”normala” 
individer. Olika normer och värderingar styr vad som uppfattas vara normalt och 
därmed avvikande (Foucault 2006). Foucault diskuterar dessa olika styrmentaliteter 
i termer av governmentality (Foucault 1979) vilket i svensk översättning, enligt 
Kaveh (2006), bäst kan beskrivas som styrningsmentalitet. Styrningsmentaliteter 
betecknar de praktiker som tillsammans utgör grunden för att förmå människor att 
styra sig själva. Maktutövning praktiseras alltså genom ett antal självstyrnings-
teknologier vars främsta mål är att påverka människor till att styra sig själva, vilket 
innebär att de görs delaktiga i sin egen underordning. Genom att fokusera olika sätt 
att styra – på olika lokala nivåer och i specifika sammanhang – menar Foucault 
alltså att man kan säga något om vad som skall styras och hur det skall gå till.   

Governmentalityperspektivet har vidareutvecklats av framför allt Nikolas Rose 
(1999). Styrning så som Rose beskriver den, i termer av ”avancerad liberal 
styrning”, omfattar både statlig styrning och de former av styrning som reglerar 
och sanktionerar individers beteenden. Företrädesvis diskuterar han hur individer 
styrs med hänvisning till frihet. För att individer skall kunna styras förutsätts att de 
själva uppfattar sig som fria. Med Rose (1999:68) måste individer ”come to 
recognize and act upon themselves as both free and responsible, both beings of 
liberty and members of society, if liberal government is to be possible”. När 
individer bedömer sig vara fria och själva ansvara för sina handlingar kan de också 
styras genom värderingar och normer som syftar till att skapa vissa typer av 
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subjekt. Avancerad liberal styrning har, enligt Rose, som mål att skapa aktiva 
medborgare som tror att de är fria och fattar rationella beslut på egen hand. 
Självstyrning eller, ”government at a distance”, är således centralt för att formera 
nyliberala subjekt.  Ett sätt att beskriva hur denna form av styrning går till är att 
analysera problematiseringar eller problemrepresentationer (Dean och Hindess 
1998). Hur ett problem representeras avgör alltså vad, vem eller vilka som kan 
styras varför jag i avhandlingen använder en metodansats som just kan hjälpa mig 
att analysera vilka och vad Svenskt Näringsliv föreställer sig behöver förändras, i 
jämställdhetens namn.  

Sammanfattningsvis kan nyliberalism som politisk rationalitet utifrån ett 
foucauldianskt perspektiv inte reduceras till ett antal föreställningar om 
marknadsekonomiska imperativ eller till en enhetlig skolbildning förknippad med 
vissa politiska inriktningar. Den politiska rationaliteten inbegriper olika 
styrmentaliteter som syftar till att styra ”fria” människor, att konstruera vissa typer 
av subjekt, som styr sig själva. Trots mina referenser till Foucault och Rose har jag 
endast i begränsad omfattning använt deras omfattande vetenskapliga produktion 
för min studies syfte. Man kan säga att jag har inspirerats av deras teoretiska 
tankeinnehåll. Foucaults subjektsuppfattning har också inspirerat mig och ligger till 
grund för min diskussion om subjektspositioner som jag återkommer till men 
innan dess vill jag presentera avhandlingens diskursteoretiska innehåll.  

Diskursiv makt 

För att kunna studera ”problematiseringar” är diskurser centrala. Diskursanalys 
som jag utför den innebär att jag intresserar mig för att analysera hur 
maktrelationer och styrningsmentaliteter etableras i diskurser – särskilt genom de 
subjektspositioner som möjliggörs. Med anledning av att diskursanalys är en central 
del av denna avhandling vill jag i det följande beskriva de teoretiska föreställningar 
som förenar diskursivt orienterade forskare samt lyfta fram den kritik som 
förekommer. Jag börjar dock med att kort introducera Foucaults tankar om 
diskurser.    

En stor del av Foucaults maktbegrepp är relationen till ett kunskapsbegrepp. 
Kunskap (vetenskaplig kunskap) antas också vara en produkt av maktförhållanden 
och Foucault beskriver även den som produktiv och positiv snarare än som ett 
oberoende system av vetenskapliga utsagor (Foucault 1980). För att veta vilka som 
ska styras behöver man ha kunskap om dessa. Makt och vetande kopplas samman i 
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diskurser enligt Foucault, då diskurser producerar kunskap genom att definiera vad 
som är att betrakta som giltig och sann kunskap. Olika sanningar, med Foucault 
sanningseffekter, skapas inom diskurser som också ordnar kunskap på specifika 
sätt. Med Foucault är därför utestängningsmekanismer en produkt av 
kunskapsproduktion. Det innebär bland annat att inte vem som helst får tillgång till 
diskursen på grund av vad Foucault kallar inomdiskursiva ritualiserade regler. 
”Ingen kommer in i diskursens ordning om han inte uppfyller vissa krav eller inte 
från början är kvalificerad för att uppfylla dem. Mer exakt: alla diskursens områden 
är inte lika öppna eller lätta att tränga in i. Vissa är mycket väl försvarade (särskilda 
och särskiljande)… ” (Foucault 1993:26). Diskurser kan således exkludera 
människor och deras handlingar samt verka marginaliserande men de kan också 
verka inkluderande bland annat genom de subjektspositioner som erbjuds i olika 
diskurser och som är denna avhandlings primära fokus. Diskursiv makt som den 
diskuteras av Foucault har också likheter med den del av Steven Lukes (1990) 
maktbegrepp som brukar kallas ”makten över tanken” (eller den tredje 
maktdimensionen).3 Maktutövning kommer här till uttryck genom att människors 
önskningar påverkas i en viss riktning så att de drivs till att agera på olika sätt som 
egentligen ligger utanför deras önskemål.  

Foucault följer generella socialkonstruktivistiska antaganden som olika inriktningar 
av diskursteori och diskursanalys förenas genom. Samtidigt får diskursbegreppet 
olika betydelse och räckvidd genom de teoretiska och metodologiska grunder som 
används i specifika studier. Diskursanalyser innefattar en syn på språk och 
språkanvändning som beskrivs som den språkliga vändningen (linguistic turn) 
inom samhällsvetenskapen. I en socialkonstruktivistisk ansats är språket med 
nödvändighet utgångspunkt för vad vi tänker och hur vi handlar. Genom språkliga 
kategoriseringar och distinktioner formas den sociala världen eller verkligheten och 
blir på så sätt begriplig eller möjlig att förstå. Som diskursteoretiker ställer man sig 
därför inte bakom antaganden om naturbestämd kunskap eller objektiva sanningar 
och verklighetsbilder. Språkliga kategoriseringar är dessutom alltid formade i olika 
historiska och kulturella sammanhang.  Av det följer en syn på verkligheten och 
världen som kontingent, det vill säga att den kan förändras. Språkliga 
konstruktioner är på så sätt alltid tillfälliga och kunskapssystem och sociala 
identiteter är alltid socialt konstruerade (Wenneberg 2001).  

                                                 
3 Andra sätt att tala om makten över ordet – och strider om begrepp se till exempel Bjereld, Demker och 
Ekengren (2005) som talar om den kommunikationella revolutionen i betydelsen makten över ordet och 
sättet att organisera kunskapsproduktionen.  
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Nyttjandet av begreppen diskurs och diskursanalys för att problematisera sociala 
och politiska fenomen har en framträdande roll i flera samhällsvetenskapliga och 
humanvetenskapliga discipliner. Tillämpningen är vid, och det förekommer flera 
olika diskursanalytiska inriktningar varför det inte råder någon konsensus om 
begreppens definitioner. Trots att begreppet diskurs alltså kan definieras på många 
olika sätt inbegriper det oftast en idé om att språket är strukturerat i olika 
betydelsemönster eller meningssystem som formar och organiserar vår 
omvärldsuppfattning och våra sociala relationer, vilket jag redan har konstaterat. 
Skilda sätt att tala om och förstå världen från specifika utgångspunkter sätter 
gränser för vårt sätt att tänka och handla. Det finns alltså ett samband mellan 
språk, tanke och handling vilket gör att den diskursiva förståelsen får sociala 
konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips 2000; Howarth 2007). Diskursanalys 
som benämning på den process där diskursiva meningssystem och sociala praktiker 
granskas och problematiseras kan utföras på en mängd olikartade sätt. Vissa 
forskare använder ett snävt diskursbegrepp och analyserar ett fåtal lokala och 
språkliga yttranden, till exempelvis ett vardagligt samtal, medan andra har ett brett 
fokus och använder diskursanalysen för att studera diskurser som finns på många 
olika platser och är utsträckta över tid. Som jag använder diskursbegreppet kan det 
placeras någonstans mellan dessa alternativ men ändå närmare det senare 
alternativet. I inledningen diskuterade jag något den marknadsekonomiska 
diskursens utsträckning i tid och rum och även om avhandlingens huvudsakliga 
fråga handlar om hur kön konstrueras i en organisation bedömer jag att diskursen 
går igen även utanför Svenskt Näringsliv.  

Ett kritiskt ifrågasättande av naturbestämda förklaringar och fokus på texter och 
praktiker är alltså gemensamt för diskursanalytiker. Betyder det att verkligheten 
reduceras till språkliga idéer och kategoriseringar och att materiella förhållanden 
och institutioner försummas eller rentav ignoreras? Som en bland flera 
diskursteoretiker diskuterar David Howarth (2007) problematiken och 
argumenterar för att verkligheten existerar men att den endast blir begriplig genom 
språkanvändning. För att låna ett exempel av Howarth (2007:17) så kan en skog 
”vara ett skönhetsobjekt, ett hinder för byggandet av en motorväg eller ett unikt 
ekosystem beroende på den horisont av klassifikatoriska regler och skillnader som 
skänker mening åt den.” Skogen finns alltså men tillskrivs mening utifrån olika 
perspektivbundna diskurser. Även om socialkonstruktivistiska forskare är överens i 
kritiken av antagandet att språket är en avspegling av en objektiv verklighet så 
tvistar man om i vilken utsträckning och på vilket sätt språket är en del av den 
socialt skapade verkligheten. Närmare bestämt handlar det om huruvida man kan 
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skilja på diskursiva (inomdiskursiva) och icke-diskursiva (utomdiskursiva) sociala 
praktiker. Olika diskursanalytiker löser frågan på skilda sätt. Norman Fairclough 
(1992) gör till exempel skillnad på inomdiskursiva och utomdiskursiva praktiker på 
så sätt att han beskriver språkanvändning som både konstituerad och 
konstituerande. Det betyder att diskurser i själva verket både formar och speglar 
sociala praktiker. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe (2001) har en något 
annorlunda syn och betraktar alla praktiker som diskursiva, diskurserna är således 
enbart konstituerande. Det betyder emellertid inte att diskurser endast är språkliga 
fenomen av den orsaken att diskurserna är av materiell karaktär. En central del av 
Laclau och Mouffes diskursteori är att det inte finns några sociala fenomen som 
entydigt och slutgiltigt kan fixeras. Diskurser betraktas som tillfälliga och det förs 
hela tiden en kamp om diskursernas innehåll och räckvidd.  

När Börjesson och Palmblad (2007) diskuterar den förmenta idealismen gör de det 
genom att påpeka att det inte handlar om förnekelse av olika samhällsfenomen 
såsom exempelvis missbruk och hemlöshet eller en könssegregerad arbetsmarknad 
utan snarare om att vi bara kan studera hur skilda representationer blir till utan att 
förklara vad som eventuellt finns bakom dessa. Begreppet representation syftar till 
att åskådliggöra det tillskapade och tillfälliga. Vidare betonar Börjesson och 
Palmblad att det i en diskursanalys handlar om att ställa frågor som inriktar sig på 
vad som kvalificerar sig som sant eller verkligt, i en viss tid och på en viss plats. 
Diskursanalys, som jag använder den, syftar till att studera hur vissa 
representationer och problematiseringar framställs som sanna och tänkbara och 
hur dessa verkar begränsande och möjliggörande på olika sätt.   

Diskursiva subjekt 

Kortfattat är poängen med en diskursanalys att språket betraktas som socialt 
konstruerat – vi människor skapar det tillsammans – och av det följer att vår 
kunskap och vår uppfattning om verkligheten också är socialt konstruerad. 
Diskursanalys i den form jag hittills presenterat håller sig på en teoretisk nivå som 
inte på ett enkelt sätt kan hjälpa mig att svara på den viktiga hur-frågan i 
avhandlingen. Hur konstrueras kön i en nyliberal diskurs? Ett steg på vägen till den 
konkreta analysen, som för övrigt presenteras i metodkapitlet, är att presentera 
avhandlingens analytiska fokus – subjektspositioneringar.  

Mitt analytiska fokus ligger alltså på beskrivningar och problematiseringar av hur 
Svenskt Näringsliv konstruerar subjekt. Avsikten med analysen är bland annat att 
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synliggöra och problematisera subjektspositioneringar. Det finns två samordnade 
studieobjekt som är särskilt relevanta inom diskursanalys (Howarth 2007). Det är 
dels fråga om analyser av identitetsbildningar, och dels de praktiker som 
konstituerar de samma. Identitetsbildning motsvaras alltså av Foucaults begrepp 
subjektspositioner. Olika subjektsbegrepp utvecklas inom olika diskursiva 
angreppssätt men man är överens om att subjekt skapas i diskurser. Ett vanligt 
förekommande analysfokus är därför konstitution av subjekt och jag ansluter 
genom denna studie till seden.  

När man har som utgångspunkt att subjekt skapas diskursivt medför det ett kritiskt 
ifrågasättande av en vedertagen föreställning om autonoma individer. Traditionellt 
antas individer vara utrustade med en given uppsättning egenskaper, förmågor, 
intressen och så vidare. Beskrivningar av individer som enhetliga och homogena 
subjekt ersätts, i diskursanalysen, av subjektsbeskrivningar inom diskursiva 
strukturer (Laclau och Mouffe 2001). Eller med andra ord beskrivs de tänkbara 
positioner som möjliggörs för enskilda individer i ett visst sammanhang eller en 
viss diskurs. Olika diskurser erbjuder olika (och ibland motstridiga) positioner och 
individer kan därför interpelleras, för att prata med Althusser (1976), eller tilltalas 
på en rad olika sätt samtidigt. Beroende på de subjektspositioner som görs möjliga 
och tillgängliga i en viss diskurs kan enskilda individer uttala sig om vissa saker och 
inte om andra. Dessutom betraktas vissa egenskaper och intressen som legitima 
eller illegitima beroende på de subjektspositioner som produceras i en viss diskurs. 
Därtill är inte alla möjliga subjektspositioner åtkomliga för alla individer, som jag 
visade med en hänvisning till Foucault tidigare.  Det betyder i sin tur att det skapas 
begränsningar för olika typer av handling. Handlingar och praktiker konstitueras 
alltså av det sätt på vilket de diskursivt beskrivs.  

Min användning av begreppet subjektsposition ligger i linje med Laclau och 
Mouffes (2001) bestämning. Jag utelämnar därför diskursiva angreppssätt som 
fokuserar språkanvändares aktiva roll i reproduktionen av diskurser (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000). I min diskursanalys är jag intresserad av att studera 
vilka kategoriseringar som olika problemrepresentationer rymmer och därmed vilka 
subjektspositioner som blir möjliga eller omöjliga. Jag är vidare särskilt intresserad 
av vad man skulle kunna kalla könade subjektspositioner. Har de några särskilda 
begränsningar eftersom de är dubbla till sin karaktär på så vis att de innefattar både 
relationer mellan individer och kvinnor och män? När Svenskt Näringsliv 
kategoriserar, särskiljer och definierar konstitueras inte bara identiteter för enskilda 
kvinnor och män utan även kollektiva identiteter. I en specifik diskurs möjliggörs 
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ett begränsat antal olika subjektspositioner som jag redan har varit inne på. Olika 
subjektspositioner konstrueras och möjliggörs alltid i relation till någon eller något 
annat. Det vill säga att begreppet är relationellt.  

Svenskt Näringsliv  

Organisationen Svenskt Näringslivs föreställningar om jämställdhet är ingången till 
min studie av nyliberala och diskursiva konstruktioner av kön. Organisationen har 
allt sedan den startades arbetat med opinionsbildning och beskriver sig själv som 
den ledande företrädaren för hela det svenska näringslivet. Det svenska privata 
näringslivet har beskrivits som organisatoriskt starkt och enhetligt (Boréus 1994) 
och dess opinionsbildande verksamhet anses alltså vara det mest genomgripande 
nyliberala projektet i Sverige, som jag konstaterade i början av kapitlet, och som är 
anledningen till att jag valt att studera just denna organisation.  

Svenskt Näringsliv bildades 2001 genom en sammanslagning av Industriförbundet 
och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF).4 Vid sammanslagningen behöll man 
SAF som juridisk bas vilket bland annat innebar att SAF:s kapital och 
medlemsstock kunde föras över till den nya organisationen (De Geer 2007). 
Organisationen företräder cirka 55 000 företag som är organiserade i 50 bransch- 
och arbetsgivarförbund. Medlemsföretagen sysselsätter drygt en och en halv miljon 
anställda (www.svensktnaringsliv.se). Svenskt Näringsliv är alltså företagens 
företrädare i Sverige och i organisationens stadgar från 2006 framgår specifikt vad 
de skall främja:   

ATT sammansluta i Sverige verksamma företag och organisationer av 
företag till en fast enhet 

ATT  verka för fri företagsamhet och en väl fungerande marknadsekonomi 

ATT  verka för en allmän intressegemenskap om företagsamhetens 
avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd 

ATT  verka för gynnsamma förutsättningar lokalt, nationellt och 
internationellt för att etablera, äga, driva och utveckla företag 

                                                 
4 Sammanslagningen var enligt De Geer (2007) ett resultat av många års strävan efter en ny 
organisation. 



 
 

 25 

ATT uppnå samverkan i för anslutna företag och organisationer 
gemensamma frågor 

ATT  lämna medlemsföretag ersättning vid arbetskonflikt för skada i den 
utsträckning dessa stadgar bestämmer. 

Svenskt Näringslivs strategier för opinionsbildning har sin upprinnelse i SAF:s 
idéproduktion och långsiktiga opinionsarbete. Opinionsarbetet hos SAF tillskrivs 
dåvarande informationsdirektören Sture Eskilsson som av organisationen utmålas 
som en av Sveriges främsta politiska strateger. Eskilsson fick av SAF:s styrelse i 
början på 1970-talet i uppdrag att motverka vänsterradikalism och 
näringslivsfientlighet genom att prioritera just opinionsbildning. I promemorian 
SAF:s hemliga PM (Eskilsson 1971) lyfte han fram idéer om kapitalism, 
företagsamhet och frihet som en strategi för att främja en för näringslivet relevant 
marknadsliberal verksamhet. Under många år verkade också Eskilsson som 
styrelseordförande i tankesmedjan Timbro som startades av SAF 1978 (Hermele 
2001). Timbro var den organisation i Sverige som först kom att kalla sig 
tankesmedja (think-tank)5 och som hade som uppgift att både utveckla idéer och 
visioner samt att sprida de samma. Stefan Koch (1999) kallar Timbro för 
opinionsbildningens intellektuella flaggskepp och stolthet. Svenskt Näringsliv 
beskriver, på sin hemsida, däremot sig själva som näringslivets ledande 
opinionsbildare: ”…vi arbetar uthålligt för att förverkliga de mål som en växande 
företagarrörelse över hela landet formulerar. Denna opinionsbildning ger resultat” 
(www.svensktnaringsliv.se/om_oss/article9758.ece). Eller som i verksamhets-
berättelsen från 2008 där organisationen beskriver sitt arbete:   

Vi främjar företagens gemensamma intressen, en fri företagsamhet, en väl 
fungerande marknadsekonomi och förståelse för företagandets avgörande 
betydelse för ekonomisk tillväxt och välstånd. Vår uppgift är att skapa 
bättre villkor för företagen. I det arbetet använder vi bland annat 
opinionsbildning och kunskapsspridning. Vi utvecklar nya idéer och tar 
fram konkreta politiska förslag. Vi vill få så många människors stöd som 
möjligt för reformer som ger svenska företag de förutsättningar de behöver 
för att kunna vara konkurrenskraftiga.  

                                                 
5 Timbro ingår numera i den oberoende Stiftelsen Fritt Näringsliv.   
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Opinionsbildning som sådan är en viktig del av politik i allmänhet. Oberoende av 
ideologisk inriktning syftar opinionsbyggande verksamhet till att ”påverka de 
idémässiga förutsättningarna för samhällets beslutsfattande” (Larsson 2005:11). 
Opinioner och opinionsbildning har studerats som begrepp och fenomen av ett 
stort antal forskare. Man har till exempel ställt sig frågor om vad en opinion är 
(public opinion i Lippmans terminologi (1997)), vem som formar opinioner 
(McCombs och Shaw 1972), hur opinionsbildningsprocessen fungerar (Crespi 
1997) och vilka effekter opinionsbildningen har (Baumgartner och Leech 1998). 
Opinionsbildningens historia har diskuterats av bland andra Bryce (1995) och 
Bogardus (1951). För mitt syfte räcker det att konstatera att Svenskt Näringsliv har 
bedrivit ett omfattande opinionsarbete och att de på så sätt påverkar och har 
påverkat den politiska dagordningen. Som ett led i opinionsbildningen har Svenskt 
Näringsliv producerat en mycket stor mängd publikationer eller texter i olika 
varianter. Delar av denna textproduktion analyseras i avhandlingen.  

Disposition 

I detta avhandlingens inledande kapitel har jag presenterat mina teoretiska 
resonemang och analytiska fokus, syfte och frågeställningar samt organisationen 
Svenskt Näringsliv som utgör studiens empiriska fokus. Kapitel två innehåller 
beskrivningar av studiens metod och material. Jag redogör för avhandlingens 
huvudsakliga analysverktyg, Vad är problemet?-ansatsen, samt hur jag har gått 
tillväga i analysen. Vidare för jag en diskussion om mitt material och reflekterar 
kort kring konsekvenser av mitt kunskapande. I kapitel tre, fyra, fem och sex 
presenteras de fyra problemområden som är ett resultat av analysen av Svenskt 
Näringslivs problemrepresentationer av jämställdhet. Kapitlen som är uppbyggda 
på ett liknande sätt introduceras med en slags allmän bild av, eller diskurs om, 
”problemet” samt tidigare forskning. Därefter följer analysen av Svenskt 
Näringslivs representationer av de specifika ”problemen” och de subjekts-
positioner som är en följd av dessa.  

I kapitel tre, ”Jämställdhet – en potential för näringslivet”, presenteras Svenskt 
Näringslivs problemrepresentationer av jämställdhet genom ett antal diskursiva 
kategoriseringar. Jämställdhet föreställs vara en fråga om lika rättigheter för 
individer, en fråga om och för kvinnor, en fråga om tillräckligt många kvinnor, 
samt en fråga om tillbörlig kunskap och näringslivsbehov. Sammantaget 
konstruerar dessa diskursiva beskrivningar subjektspositionen Den jämställda 
kvinnan. I kapitel fyra ”Få företag och sällsynta kvinnor” står Svenskt Näringslivs 
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diskurs om företagare och företagande i fokus. Problemrepresentationerna 
formeras kring föreställningar om företagande i tillväxtens namn och nationen 
Sverige i Den tillväxande kvinnan. Den otillräckliga företagarkvinnan diskuteras som en 
följd av ideala entreprenörer och det ideala företagandet medan Den offentliga 
kvinnan konstrueras i relation till både en tärande och en närande offentlig sektor.  

I kapitel fem ”Glastak med öppna gavlar – Kvinna och chef”, beskrivs diskursen 
om ledarskap, ledare och entreprenörer. Föreställningar om kompetensförsörjning 
och kompetensutveckling konstruerar Den kompetenta kvinnan. Och däremot 
konstrueras Den oförmögna kvinnan som en konsekvens av utbildningsbakgrund och 
företagarnätverk. Kapitlets sista subjektsposition Den kvoterade kvinnan konstrueras 
som en konsekvens av rätt visa om rättvisa, frivillighet för ägarna och meritokrati.  
I kapitel sex ”Hushållsnära tjänster – en riktig flipp!” presenteras Svenskt 
Näringslivs problemrepresentationer med avseende på hushållsnära tjänster. Den 
hushållsnära kvinnan, diskuteras i termer av jämställdhet och tjänsteinriktade 
verksamheter medan Den reproducerande kvinnan framställs genom tidsödande 
karriärer, som en fråga om mödrar och barn samt om arbetsdelning mellan könen. 
I det sista kapitlet ”Den nyliberala kvinnan” resonerar jag kring de sammantagna 
representationerna av kvinnor som nyliberala subjekt och om det som jag kallar det 
nyliberala dramat. Avhandlingen konkluderas i subjektspositionen Den paradoxalt 
nödvändiga kvinnan.  

 



 
 

 28 

Kapitel 2 

Metod och material 

Som har framgått av inledningskapitlet är avhandlingens övergripande syfte att 
analysera diskursiva konstruktioner av kön som de framträder i organisationen 
Svenskt Näringsliv. Jag har beskrivit min syn på kön som socialt konstruerat vilket 
alltså innebär att jag utgår från en socialkonstruktivistisk ansats. De flesta 
diskursanalyser vilar på samma socialkonstruktivistiska ansats och min tillämpning 
skiljer sig inte från dessa. Det innebär bland annat ett kritiskt ställningstagande till 
kunskapsproduktion och meningsskapande. I det här kapitlet avser jag därför att 
diskutera mitt eget vetenskapande men också att redogöra för avhandlingens 
material och hur analysen har gått till. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning 
över hur jag valt att framställa mina analyser. Jag inleder emellertid med att 
presentera min huvudsakliga analysmodell – Vad är problemet?  

Vad är problemet?  

Foucault använder en analysstrategi som kallas problematisering i syfte att studera 
hur diskursiva praktiker skapar särskilda representationer av problem (jfr Dean 
1999). Med ett problematiseringsfokus avser Foucault ”att varken analysera 
beteendena eller idéerna, samhällena eller deras ’ideologier’, utan de 
problematiseringar genom vilka människan anser sig kunna och böra tänkas, och 
de förfaringssätt utifrån vilka de förra bildas” (Foucault 2002 i Howarth 2007:151). 
Foucault tillhandhåller emellertid inte något konkret analysverktyg i frågan så 
därför har jag låtit mig inspireras av statsvetaren Carol Bacchis arbeten (1999; 
2009) som jag redan delvis har presenterat. Bacchi har under många år utvecklat en 
ansats eller modell – What´s the problem represented to be? – för att analysera just 
problemrepresentationer. Bacchis ansats passar väl in i min diskursanalytiska studie 
av flera anledningar. Dels för att hon har utvecklat sin modell kring samma 
antaganden om språk, verklighet och kunskap och dels för att hon förespråkar en 
fokusering på det hon kallar identitetskategorier (som i mitt fall motsvaras av 
subjektspositioner) och konceptkategorier, samt dessa kategoriers ramar och 
innehåll. Men också för att hon genom att analysera problemrepresentationer vill 
rikta uppmärksamhet ”to the ways in which particular representations of 
´problems´ play a central role in how we are governed” (2009:xi). Styrnings-
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mentaliteterna som jag med hjälp av bland andra Foucault (1979) och Rose (1999) 
diskuterade i inledningskapitlet är följaktligen också en del av ansatsen.  

What´s the problem represented to be? eller från och med nu Vad är problemet? är 
en form av policyanalys där själva problematiseringen av antagna ”problem” är 
central: 

It creates the opportunity to question taken-for-granted assumptions that 
lodge in government policies and policy proposals by interrogating 
(problematising) the problem representations it uncovers within them 
(Bacchi 2009:xv). 

Enligt Bacchi (2009) är policy en form av diskurs vari såväl problem som lösningar 
konstrueras. Begreppet policy syftar här till en benämning av olika former av 
politiska åtgärdsprogram. I Vad är problemet?-ansatsen antas alla politiska förslag 
om åtgärder vara konstruerade och tolkade. Därför riktar Bacchi sina analyser mot 
problemrepresentationer och deras effekter istället för mot sociala problem som 
sådana. Hon har annorlunda uttryckt inte något intresse av att lösa problem utan 
snarare att granska och ifrågasätta de samma. Ansatsen utmanar därmed 
traditionella policystudier som är inriktade på att lösa problem genom att bistå 
politiska aktörer med de ”mest lämpliga” lösningarna. Med det inte sagt att 
resultaten av en Vad är problemet?studie inte kan bidra till att förstå ”problem” på 
ett annorlunda sätt. Fokus för analysen är emellertid ”problem-questioning rather 
than problem-solving” (Bacchi 2009:xvii).   

Vad är problemet?-ansatsen är därmed en form av diagnostisering. Det innebär att 
någon form av tillståndsbedömning görs. Bacchi tänker sig att varje policyförslag 
innehåller en explicit eller implicit diagnos av vad som är problemet. 
Tillståndsbedömningen görs alltid utifrån en tolkning som sedan resulterar i 
konkreta förslag på lösning. Ofta tas den problemdiagnos som görs för given och i 
konventionella policyanalyser är det dessutom ofta statligt (public policy) initierade 
politiska förslag och direktiv som studeras på olika sätt. Ingrid Pincus (2002) 
studerar till exempel varför den statliga jämställdhetspolitiken är svår att 
implementera i olika kommuner och Jessica Lindvert (2002) frågar sig hur politiska 
institutioner inverkar på jämställdhetspolitikens utformning. Bacchi vill med sin 
analys av problemrepresentationer utvidga analysen till att medräkna politiska 
program som konstrueras av andra typer av institutioner och aktörer. Andra 
aktörer, såsom olika expertgrupper och forskare, antas vara lika delaktiga som 
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staten i hur problem representeras. Det är ett viktigt antagande även för mig 
eftersom jag utgår från att Svenskt Näringsliv är en bidragande del i hur policy-
området jämställdhet representeras (och hur kön konstrueras).  

Efter denna introduktion till Vad är problemet?-ansatsen avser jag att något mer 
beskriva de av Bacchi formulerade frågorna som vägleder analysen av det 
empiriska materialet. Frågorna som är sex till antalet presenteras en och en. Det är 
dock viktigt att påpeka att de enskilda frågorna inte står helt för sig själva utan att 
de återkommer i modifierade former i flera frågeställningar. Dessutom vill jag 
påtala att frågorna var för sig inte är unika utan återkommer i olika varianter i 
kritisk forskning och diskursanalyser, något som Bacchi också poängterar. 
Fördelen med frågebatteriet i Vad är problemet?-ansatsen är som jag ser det just 
systematiken, vilken har underlättat mitt arbete med det empiriska materialet från 
Svenskt Näringsliv.  

1. Vad är problemet i den specifika policyn? En nödvändig början av analysen är att 
ställa sig frågor om vad eller vilket som är det antagna problemet. Sannolikt finns 
det flera olika problemrepresentationer inom samma policyområde och dessa 
behöver identifieras och lyftas fram. Genom att identifiera de olika 
problemrepresentationerna framkommer också de implicita eller explicita förslagen 
på vad som behöver förändras. Innebörden av termen problem i Vad är 
problemet? skall förstås som en möjlighet att analysera just vad, vem eller vilka 
som antas behöva förändras. Det är en viktig utgångspunkt i analysmodellen 
eftersom det ytterst handlar om att förstå hur vi styrs – och positioneras – genom 
problemrepresentationer.  

2. Vilka antaganden och föreställningar ligger till grund för problemrepresentationen? När 
själva problemet är definierat bör analysen riktas mot de förgivettaganden och 
föreställningar som formar problemrepresentationen. Vad antas vara självklart? 
Vad ifrågasätts inte? Hur konstrueras argumenten och den kunskap som förutsätts? 
Det handlar alltså om att undersöka hur mening skapas, vilket är vanligt 
förekommande i olika typer av diskursanalyser. Genom att rikta fokus mot de olika 
begrepp och begreppspar samt kategoriseringar som i diskurser länkas samman kan 
man också säga något om hur dessa skapar mening. Särskilt intressant för mig och 
mitt syfte är att analysera de kategoriseringar som görs av kvinnor och män.  
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3. Hur har den speciella problemrepresentationen kommit till? I den här delen av analysen 
ligger fokus på en genealogisk beskrivning det vill säga en slags historisk 
processbeskrivning. Hur kommer det sig att problem konstrueras på vissa sätt och 
inte på andra? Hur blev problemet ett problem helt enkelt? Denna frågeställning 
avser att utmana alla former av ”naturliga” framsteg och visa på de konstruerade 
momenten i policyförslag.  

4. Vad lämnas oproblematiserat i problemrepresentationen? Vad är problemet?-ansatsen 
syftar till att kritisk granska de problemrepresentationer som erbjuds inom ett visst 
policyområde och därför är frågor om vad som inte framställs som ett problem en 
viktig del av analysen. Vad pratar man inte om? Vad tystas ner?  

5. Vilka effekter eller konsekvenser får specifika problemrepresentationer? Olika 
problemrepresentationer resulterar i olika typer av effekter. Bacchi skiljer på 
diskursiva effekter, skapandet av subjekt och materiella effekter. Diskursiva 
effekter handlar om hur problemrepresentationerna i allmänhet skapar gränser för 
vad som är görbart och tänkbart medan de materiella effekterna syftar till hur 
problemrepresentationer konkret påverkar våra liv. För min analys är det 
framförallt intressant att studera vilka subjektspositioner som bestäms och 
möjliggörs i problemrepresentationerna och vad som följer av de specifika 
positioneringarna. Diskursivt skapade subjekt antas inte vara givna en gång för alla 
utan möjliga att förändra som jag tidigare har nämnt. De kan således representeras 
på en mängd olika sätt – frågan för mig blir på vilka.  

6. Var och hur är problemrepresentationen producerad? Hur sprids och försvaras den? Hur 
kan den ifrågasättas och var görs det? Hur kan problemrepresentationen ersättas av 
en annan problemrepresentation? Dessa frågor syftar som framgår till att analysera 
vad det är som gör att vissa problemrepresentationer dominerar och når legitimitet.  

I inledningskapitlet beskrev jag jämställdhet som ett politiskt fält som jag använder 
för att kunna analysera Svenskt Näringslivs representationer av kön och man skulle 
kunna säga att jag gör en analys av Svenskt näringslivs analys av 
jämställdhetspolitik. Svenskt Näringsliv uttalar sig om kvinnor och män i 
näringslivet genom konstruktioner av problemrepresentationer och 
problemlösningar i samband med problemområdet jämställdhet. Därför har de 
rekommenderade frågorna i Vad är problemet?-ansatsen fungerat väl i min läsning 
och tolkning av det empiriska materialet. Mina tolkningar omfattar alla frågor vilket 
jag återkommer till när jag beskriver mitt tillvägagångssätt lite mer specifikt, även 
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om vissa frågor får större utrymme än andra. Innan jag försöker beskriva hur jag 
har gått tillväga i analysen vill jag presentera mitt material.  

Materialet 

Det material som analyseras i avhandlingen är texter. Redan från början av 
projektet hade jag en bild av att Svenskt Näringslivs textproduktion skulle vara 
intressant att granska. Under en lång period innan avhandlingsarbetet började hade 
jag intresserat följt organisationens opinionsbildning i media och på ett 
lekmannamässigt sätt gjort vad man eventuellt skulle kunna kalla för preliminära 
tolkningar. Som jag tidigare har nämnt har jag också skrivit en C-uppsats om 
Svenska Arbetsgivareföreningens (SAF) inställning till jämställdhet och 
jämställdhetslagen (under perioden 1978-2001) (Jansson 2004). Även i den studien 
analyserade jag ett textmaterial och konstaterade att det var ett, för min studies 
syfte, intressant materialval. Urvalet av texter har därför skett mot bakgrund av 
både vad jag funnit intressant samt tillgängligheten till materialet.  

Inom diskursanalys skiljer man inte på olika typer av material eftersom man 
bedömer alla texter som konstruerade och konstruerande. Alla typer av texter gör 
anspråk på att säga något om verkligheten i en eller annan form. När man 
jämställer olika typer av material kan inte vissa texter vara mer sanna eller giltiga än 
andra, det vill säga att man inte kan upprätta sannings- eller kunskapshierarkier 
(Börjesson och Palmblad 2007). För min del innebär det att oavsett vilken typ av 
texter producerade av aktören Svenskt Näringsliv som jag analyserar betraktar jag 
dessa som uttryck för organisationens officiella förhållningssätt. Texterna är helt 
enkelt inte intressanta som enskilda inlägg av enskilda aktörer/författare inom 
organisationen eftersom det är själva representationerna som utgör studieobjekt. 
Det innebär dessutom att jag bortser från eventuella intentioner, det vill säga 
bakomliggande motiv. I princip skulle jag ha kunnat låta bli att redogöra för 
enskilda författare i samband med enskilda utsagor i analysen och bara refererat till 
Svenskt Näringsliv generellt. Jag har ändå efter en del funderingar valt att namnge 
författare (där det finns författare) eftersom det i mitt tycke gör läsningen mindre 
enformig.  

Även om jag nu anser att olika typer av material inte bör sorteras efter huruvida de 
antas kunna beskriva verkligheten utifrån en neutral och av forskaren oberoende 
position så har de av mig analyserade texterna vissa karaktäristika som spelar roll 
för analysen. Texterna är argumenterande och retoriska och ett uttryck för vad 
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man kan kalla en politisk genre. Texterna är formenliga och tillrättalagda för att 
lämpa sig för Svenskt Näringslivs opinionsbildande verksamhet. De är en del av 
vad man skulle kunna kalla Svenskt Näringslivs ”storytelling” och syftar just till att 
skapa gemensamma berättelser (Czarniawska 2009). De är dessutom i hög grad 
upprepande. Fairclough (1992) skulle kalla dem intertextuella och konventionella. 
Intertextualiteten visar sig i att Svenskt Näringslivs texter bygger på varandra och 
att referenser görs med hänvisning till tidigare texter från aktören. Diskursen 
skapas vidare på ett konventionellt sätt i och med den upprepande prägeln hos 
texterna. Det introduceras sällan nya diskursiva moment vilket enligt Fairclough 
leder till ett bevarande av rådande normsystem. Utifrån ett diskursanalytiskt 
perspektiv är det möjligt att skapa oändligt många olika utsagor men ändå är 
utsagor inom samma diskurs ofta likalydande och repetitiva något som inte minst 
är tydligt i Svenskt Näringslivs diskurser och problemframställningar.6 

Källmaterialet från Svenskt Näringsliv som analyseras här är vad som brukar kallas 
ett naturligt förekommande material (Potter 1997). Jag har samlat in materialet via 
Svenskt Näringslivs hemsida på Internet, utan personlig kontakt med 
organisationen. Naturligt förekommande material beskrivs inom vissa typer av 
diskursanalyser ha fördelar genom att de antas presentera en av forskaren 
opåverkad bild av studieobjektet till skillnad från studier genom informanter 
(Winther Jørgensen och Phillips 2000). Genom denna uppdelning av materialtyper 
skapas en kunskapshierarki vilket inte överensstämmer med min utgångspunkt om 
att all kunskap är konstruerad och situerad. Jag tror alltså inte att mina 
beskrivningar av Svenskt Näringslivs föreställningar om kön är mer sanna eller 
riktiga på grund av karaktären på mitt material. Urvalet av texter gjordes initialt 
genom vad som brukar kallas snöbollsurval. Jag startade med ett litet antal texter 
som utökades längs analysens gång vilket är tillbörligt i en diskursanalys som antas 
vara flexibel.  

Svenskt Näringslivs material kan delas in i två olika typer av textgenrer. Den första 
typen av text produceras i överensstämmelse med någon form av rapporttext eller 
politiska program medan den andra texttypen består av debattartiklar och olika 
former av andra inlägg i journalistisk anda. Antalsmässigt består materialet av ett 
60-tal texter. Det kan tyckas vara ett litet antal, men jag är av den uppfattningen att 
de är tillräckliga för min analys på grund av texternas intertextuella karaktär som 
jag beskrev ovan. Dessutom kan det sägas vara ett resultat av att Svenskt 

                                                 
6 Phillips (1998) beskriver hur den thatcheristiska diskursen byggs upp genom formel liknande repetition, 
vilket alltså kan sägas gälla även Svenskt Näringslivs diskurs. 
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Näringsliv inte prioriterar jämställdhetsfrågor. Omfångsmässigt är texterna alltifrån 
en sida långa till uppåt 50 sidor. En förteckning över de olika texterna återfinns i 
bilaga 1. Materialet spänner över en åtta år lång period från 2001 då organisationen 
Svenskt Näringsliv startades till 2009. Tidsperioden har egentligen ingen speciell 
betydelse eftersom jag inte gör någon poäng av förändring. Flera diskursanalytiska 
studier innefattar problematiseringar av förändring i någon grad eftersom politik 
kan förstås som kamp om särskilda verklighetsbeskrivningar.7 Jag avser emellertid 
inte att studera förändring i näringslivsdiskursen utan snarare meningsskapande 
som den ser ut just nu. Det betyder inte att jag betraktar förändringar som 
ointressanta i sig men att jag väljer att fokusera på beskrivningar i realtid.  

Hur har analysen gått till?  

Själva analysprocessen kan knappast beskrivas som linjär och rationell. De flesta 
som skriver vetenskaplig text blir varse hur intuitiva inslag utgör en del av 
vetenskapandet. Samtidigt förväntas man redogöra för hur man har gått tillväga 
med analysen. Jag har diskuterat mina teoretiska och analytiska perspektiv vilket är 
en bit på vägen men jag skall även försöka beskriva och ge exempel på hur jag 
konkret har jobbat med det empiriska materialet.  

En av finesserna med ett diskursanalytiskt angreppssätt är att man saknar på 
förhand angivna begreppsliga ramar och teoretiska paket eftersom man initialt inte 
vet vad man letar efter eller skall finna. Samtidigt kan detta, som i mitt fall, skapa 
förvirring och obeslutsamhet. Jag har gång efter annan ställt mig frågor om vad 
Svenskt Näringslivs representationer av kön egentligen handlar om. Handlar det 
om kön överhuvudtaget – eller om tillväxt och då vilken typ av tillväxt, eller om 
nya jobb, eller om sänkta skatter, eller om riskkapital, eller om välfärd, eller om 
offentlig sektor, eller om Sverige, eller om makt, eller om nya försäkringssystem, 
eller om klass, eller om företag, eller om frihet, eller om politik, eller om 
nationalekonomi, eller om individer kontra kollektiv, eller om humankapital? Hur 
skriver man en avhandling när allt till synes hänger ihop med allt? Låt mig ge ett 
exempel från det empiriska materialet på hur en typisk problemrepresentation ser 
ut. I Svenskt Näringslivs rapport Kvinnors företagande (Dahlman 2004:2) 
framkommer att:   

                                                 
7 Kerstin Jacobsson (1997) studerar till exempel hur talet om och tänkandet kring demokratibegreppet 
förändras i EU-kontext. Kristina Boréus (1994) avhandling rör sig om huruvida språkbruket i 
massmedierna under 1990-talet förändrats i nyliberal riktning.  
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Ett ökat företagande är bra för tillväxten och välståndet. Om det startas fler 
företag skapas nya jobb och Sverige lyfter i välståndsligan. Att starta företag 
kan för kvinnor dessutom vara ett steg i riktning mot jämställdhet och 
självständighet. I det egna företaget finns inget glastak, utan där kan 
kvinnan utvecklas och avancera fritt. Genom företagandet kan hon få 
kontroll över sina inkomster och överbrygga lönegapet gentemot männen. 
Där blir hon sedd som individ och inte som kvinna. Om fler kvinnor blir 
företagare utökas också i längden rekryteringsbasen till näringslivets 
styrelser, där det ofta är viktigt att ledamöterna har erfarenhet av att vara 
VD  

När ett föreställt problem definieras som ovan är det svårt att presentera 
”renodlade” representationer och argument. Många olika problemrepresentationer 
är alltså framträdande samtidigt och avhandlingens ämne visar sig gränsa till många 
olika forskningsområden. Jag tror att min obeslutsamhet bland annat är en 
konsekvens av svårigheten med att avgränsa diskurser. Var slutar en diskurs och 
var börjar nästa? Dominerande föreställningar i en viss diskurs kan i andra 
diskurser utgöra en marginaliserad föreställning. Föreställningen om jämställdhet 
som en fråga om demokrati underordnas till exempel i den nyliberala diskursen 
som förespråkar jämställdhet i termer av ekonomisk tillväxt. Ett sätt för mig att 
lösa avgränsningsproblematiken har varit att hela tiden ha fokus på den 
huvudsakliga forskningsfrågan – hur görs kön? 

Ett diskursanalytiskt angreppssätt innebär i allmänhet och i likhet med andra typer 
av kvalitativa analyser att texter genomläses ett otal gånger för att fånga någon typ 
av mönster. Jag började alltså med flera genomläsningar av det empiriska materialet 
för att identifiera, eller diagnostisera uttryckt i Bacchis termer, de huvudsakliga 
problemområdena enligt hennes första steg i Vad är problemet?-ansatsen. Det 
betyder att den första delen av analysarbetet har bestått i att identifiera 
dominerande föreställningar och nyckeltermer i Svenskt Näringslivs texter genom 
att hela tiden ställa frågan – vad antas problemet vara? Jag började med att göra en 
första grov sortering av det material jag för stunden hade genom att helt enkelt 
placera texterna i olika högar utefter de problemområden som jag betraktade som 
dominerande. Den första sorterade översikten av materialet resulterade i fyra olika 
problemrepresentationer som förutom själva problembilden innefattar de förslag 
till förändring som förutsätts.  
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Den första övergripande problemrepresentationen handlar kanske inte så 
förvånade om just jämställdhet eftersom det är det fält jag valt att studera. När 
Svenskt Näringsliv explicit talar om kvinnor och män så sker det ofta i texter om 
jämställdhet. Den andra problemrepresentationen utgörs av föreställningar om 
företagande och företagare och den tredje om föreställningar om ledarskap och 
chefer. Den sista representationen konstrueras kring antaganden om hushållsnära 
tjänster. Dessa huvudsakliga problemrepresentationer utgör alltså, i min tolkning, 
Svenskt Näringslivs tolkning av jämställdhetspolitiken. Som kommer att framgå av 
analyskapitlen används denna första sortering också för att strukturera analyserna. 
Det visade sig att de olika problemområdena utgör diskursens kärna och jag har 
dessutom i någon strävan efter att vara empirinära valt att presentera materialet 
genom dessa. Problemrepresentationerna är således både ett resultat av 
analysarbetet och en utgångspunkt för att vidare analysera hur kön konstrueras i 
texterna.  

Efter denna primära sortering av vad jag betraktar som texternas huvudbudskap 
fortsatte jag att sortera materialet genom att lista påståenden och föreställningar 
om respektive problemområde. Sorteringsarbetet utfördes helt manuellt, det vill 
säga utan hjälp av någon form av dataverktyg. Istället har jag flitigt använt de 
utskrivna textunderlagen att anteckna på. Vid varje genomläsning av texterna 
antecknade jag i marginalen eller gjorde understrykningar. Dessa typer av 
anteckningar benämns av bland andra Layder (1998) som memon. Mina memon 
har varit av olika karaktärer, ibland fritt spånande och ibland med tydliga 
kopplingar till tidigare forskning och teori. Detta steg i analysen motsvaras i Vad är 
problemet?-ansatsen av fråga två, det vill säga vilka antaganden och föreställningar 
som ligger till grund för problemrepresentationen. Till exempel vilar den tredje 
problemrepresentationen, om företagande som en väg till jämställdhet för kvinnor, 
på en rad underordnade föreställningar så som:  

− företagande är bra för tillväxten 
− företagande är ett allmänintresse 
− företagande ger nya arbeten 
− företagande höjer nationen Sverige status 
− företagande gör kvinnor självständiga 
− företagande gör kvinnor jämställda 
− företagande är en fråga om trygghet 
− företagande är en fråga om privata ideal 
− företagande är något man kan lära sig 
− företagande är något man har inom sig 
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Dessa föreställningar som i texterna ibland är explicita men även implicita utgår i 
sin tur från ett antal olika antaganden. Till exempel utgår föreställningen om att 
kvinnor blir jämställda genom företagande från att kvinnor som företagare är för få 
till antalet men om deras andel ökar bland företagare blir de jämställda. 
Föreställningarna och antagandena har sedan legat till grund för de subjekts-
positioner som i min tolkning möjliggörs genom desamma. Till exempel knyts 
subjektspositionen som jag benämner ”den tillväxande kvinnan” till Svenskt 
Näringslivs könsdiskurs genom antaganden om att företagande är bra för 
tillväxten, skapar nya jobb och bidrar till att Sverige kan återta en ledande position i 
välståndsligan. En konsekvens av att kvinnors företagande, i min tolkning, 
konstrueras som en tillväxtfrämjande reform i syfte att lyfta Sverige i välståndsligan 
är att kvinnor förväntas starta och driva företag i tillväxtens namn och för nationen 
Sveriges skull snarare än för sin egen del, eller i syfte att främja ökad jämställdhet. 
Innebörderna av problemrepresentationerna som jag alltså tolkar i termer av 
subjektspositioner motsvaras av fråga nummer fem i Vad är problemet?-ansatsen.  

Subjektspositionerna är alltså en konsekvens av min analys och de antaganden och 
förgivettaganden som utgör problemrepresentationerna men också en effekt eller 
konsekvens av Svenskt Näringslivs könsdiskurs. De är också studiens resultat. Jag 
har valt att lyfta fram både gemensamma och motsägelsefulla representationer ur 
mitt material. Det gemensamma är i första hand en konsekvens av form och 
innehåll hos de texter jag analyserar (jfr Mattsson 2001). De utvalda texterna 
karaktäriseras, som jag har nämnt, av att de i hög grad är likformiga, tydliga och 
repeterande då de är delar av näringslivets upplysningsverksamhet och har ett 
opinionsbildande syfte. Det är alltså kring diskursens identifierade 
regelbundenheter och gemensamma föreställningar som jag formerar mina resultat 
och subjektspositioner men det betyder vare sig att diskursen är entydig eller att jag 
undviker motsättningarna. Jag har strävat efter att även fånga olika och 
konkurrerande betydelsetillskrivningar och tystnader även om jag inte uttrycker 
mig i diskursteoretiska termer av antagonism (Laclau och Mouffe 2001).  

Reflexivitet  

Ett gemensamt drag för studier placerade i en socialkonstruktivistisk och 
diskursteoretisk tradition är diskussioner om forskarens roll och dennes position i 
förhållande till det som beforskas. Bacchi (2009) betonar också vikten av att 
problematisera den egna forskningen och ställa frågor om vad som är problemet 
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med den. När man producerar kunskap innebär det alltid att man väljer, 
kategoriserar och organiserar betydelser på en mängd skilda sätt vilket innebär att 
den är perspektivbunden. Även om studien bygger på antaganden om att all 
kunskap och sanningsanspråk är perspektivbundna är jag av den uppfattningen att 
de av mig konstruerade subjektspositionerna inte enbart kan förstås som ett 
resultat av mina tolkningar. Trots att det är jag som har kategoriserat och 
positionerat ”kvinnor” på flera olika sätt i denna studie så återkommer flera av 
avhandlingens teman, om än i lite olika varianter, även i andra studier och 
sammanhang. Trovärdighet brukar i diskursanalyser diskuteras i termer av 
genomskinlighet och uppnås genom att forskaren redogör för sitt material, 
analysförfarandet och studiens teoretiska och metodologiska perspektiv. Jag har 
strävat efter att vara tydlig med mina utgångspunkter och att presentera mina 
tolkningar på ett sätt som gör analysen tillgänglig för läsaren. Om mina tolkningar 
är att betrakta som rimliga får dock någon annan bedöma.  

Det finns ett problem som har upptagit min forskartid under hela resans gång och 
det är huruvida jag genom mina beskrivningar och analyser av kvinnor bidrar till att 
reproducera stereotypa bilder av kön. Vilka politiska konsekvenser får mina 
tolkningar? Jag har läst texter om kvinnor och inte pratat med kvinnor. Jag kan 
säga saker om vilka subjektspositioner kvinnor tillskrivs men inte något om hur 
kvinnorna själva identifierar sig respektive positionerar sig med eller mot 
subjektspositionerna de tillskrivs. Återskapar jag kvinnor som annorlunda när 
kvinnors aktiva handlande kommer i skymundan? Och är fler kvinnor i näringslivet 
egentligen inte ett lyxproblem? Och varför analyserar jag inte klass eller etnicitet? 
När kön som maktordning fokuseras, som i den här avhandlingen, utesluts andra 
typer av maktordningar så som till exempel klass och etnicitet. Jag gör kanske en 
för enkel framställning av något mycket mer komplicerat. Huruvida man skall tala 
om ”kvinnor” eller inte brukar kallas det feministiska dilemmat, eller könens 
paradox (Scott 1996). Jag har dock kommit fram till att min diagnostisering av 
Svenskt Näringslivs könsdiskurs ändå kan bidra till en problematisering av det 
tillsynes nyliberalt självklara. Genom att synliggöra hur kvinnor (och män) i den 
nyliberala diskursen konstrueras på bestämda och skilda sätt, som en konsekvens 
av maktrelationer, kan en diskussion föras om huruvida det är rimligt att dessa 
konstruktioner och problemrepresentationer kan främja jämställdhet och förändra 
könsordningen.   
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Framställning  

Analyskapitlen är som jag tidigare har nämnt utformade kring de dominerande 
problemrepresentationer som uttolkats ur Svenskt Näringslivs texter. En viktig del 
av Bacchis (2009) problemansats som jag hittills inte har berört handlar om 
genealogi. Det vill säga en problematisering av representationernas historiska 
utveckling. Syftet med den genealogiska ansatsen, som är inspirerad av Foucault, är 
dels att belysa hur vissa problemrepresentationer kommit att framstå som 
dominanta. ”The focus is on process – on how something came to be. There is 
also recognition of the need to attend to differential power relations where some 
groups have more influence than others in ensuring that a particular problem 
representation ´sticks´” (Bacchi 2009:11). Men också att visa hur olika 
representationer konstruerar problem på skilda sätt och att de därför inte är en 
följd av någon slags naturlig utveckling. För att i någon mån kunna göra en 
genealogisk beskrivning och analys, och svara på Bacchis fråga om hur den 
speciella problemrepresentationen har kommit till, har jag valt att diskutera Svenskt 
Näringslivs problemrepresentationer i relation till andra diskurser och tidigare 
forskning. Jag har dessutom gjort några historiska återblickar för att visa hur olika 
”problem” har representerats på skilda sätt. Man kan säga att jag använder tidigare 
forskning och teori diskursivt. Liksom Svenskt Näringslivs policy och politiska 
förslag om åtgärder innefattar problemrepresentationer gör tidigare forskning och 
teori också det. De kan sägas erbjuda förklaringar som även de kan 
problematiseras, även om nu mitt syfte inte är att göra just detta. En genealogisk 
beskrivning kan också sägas vara en form av kontextualisering. I en diskursanalys 
är det viktigt att sätta in diskurser i ett vidare sammanhang.   

Avhandlingens empiriska delar presenteras i fyra kapitel och inleds med en allmän 
introduktion och en forskningsöversikt. Omfattningen av de introducerande 
delarna skiljer sig något åt men syftar alltså till samma sak. I avhandlingens sista 
kapitel kommer jag också att i viss mån diskutera ytterligare ett par av Bacchis 
frågor. Nämligen, var och hur problemrepresentationerna är producerade och vad 
som lämnas oproblematiserat.  

Avslutningsvis vill jag säga att på grund av den formella och homogena karaktären 
hos texterna har jag valt att använda ett textnära framställningssätt. Det innebär att 
jag presenterar många citat i syfte att försöka vägleda läsaren genom texten och 
analysen. Citaten är en del av diskursen som analyseras och därmed ett sätt för 
läsaren att både bekanta sig med materialet och stämma av tolkningar. Jag har 
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försökt att välja citat som tydligt konstruerar subjektspositioner även om det nu 
inte alltid låter sig göras på ett entydigt sätt. Med det sagt tar avhandlingens första 
egentliga empiriska kapitel vid.  
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Kapitel 3 

Jämställdhet – en potential för näringslivet8 

Avhandlingen inleds med en försäkran från Svenskt Näringslivs Cecilia Nykvist 
och Håkan Eriksson (2004) om att jämställdhet är en självklarhet. Att alla skall ha 
lika rättigheter i arbetslivet är enligt organisationen en väsentlig del i ett jämställt 
näringsliv. Jämställdhet är vidare ett område ”som Svenskt Näringsliv arbetar 
offensivt med på uppdrag av och tillsammans med medlemsorganisationer och 
medlemsföretag” (Trogen 2001). Som kapitelrubriken anger konstrueras alltså 
jämställdhet som en potential för näringslivet. Det vill säga att jämställdhet 
förknippas med tänkbara och inneboende möjligheter i någon mening vilket också 
resulterar i att Svenskt Näringsliv engagerar sig i frågan.9 Samtidigt är definitionen 
av jämställdhet enligt organisationen ytterst viktig för hur jämställdhet skall uppnås 
(Söderqvist och Hernell 2001:7) och vilka åtgärder och interventioner som är att 
betrakta som mest lämpliga i ett förändringsarbete för ökad jämställdhet i 
näringslivet. Som jag också nämnde i avhandlingens inledning antas vissa 
problemdefinitioner och åtgärder vara rentav kontraproduktiva, det vill säga 
motverka Svenskt Näringslivs strävan efter att leverera värde till kunder och ägare. 
Det förefaller vara så att det finns förbehåll i Svenskt Näringslivs diskurs om 
jämställdhet. Av den anledningen är den övergripande frågan i föreliggande kapitel 
hur ”problemet” med (o)jämställdhet representeras av organisationen Svenskt 
Näringsliv.  

Avhandlingens analytiska fokus på hur kön och subjektspositioner diskursivt 
konstrueras gör att jag närmare tolkar och problematiserar de antaganden och 
föreställningar som tillsammans konstituerar Svenskt Näringslivs diskurs om 
jämställdhet. Vilka problemrepresentationer kan identifieras? Vilka subjekts-
positioner etableras och vad innebär dessa för förändringsmöjligheter i termer av 
könsmakt? I inledningskapitlet förklarade jag att den offentliga jämställdhets-
politiken används som en ingång till Svenskt Näringslivs problemrepresentationer 
om kön. Avhandlingen är alltså inte en studie av statlig jämställdhetspolitik i första 
hand, samtidigt som den är ständigt närvarande genom de representationer av kön 
som Svenskt Näringsliv konstruerar i sitt tal om jämställdhet. Därför introducerar 
                                                 
8 Rubriken är också rubrik på Svenskt Näringslivs temablad om Jämställdhet – en potential för 
näringslivet (2007). 
9 Svenskt Näringslivs föregångare SAF (Svenska Arbetsgivareföreningen) skapade redan i början på 
1950-talet den så kallade Arbetsmarknadens kvinnonämnd (AKN) tillsammans med LO och TCO i syfte 
att hjälpa fram kvinnor på arbetsmarknaden (Florin och Nilsson 2000).  
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jag jämställdhet och jämställdhetspolitik i nästa avsnitt. Den offentliga politiken 
innehåller liksom Svenskt Näringslivs policy olika problemdefinitioner och därmed 
olika föreställningar om vad och vem som behöver förändras. Jag vill påminna 
läsaren om att det emellertid inte innebär att allt som återstår är konkurrerande 
föreställningar om problemets karaktär – (o)jämställdhetens karaktär – utan att 
specifika problemrepresentationer innebär en viss typ av styrning och olika 
politiska konsekvenser.  

Jämställdhet – en introduktion  

I Sverige finns en stark norm om jämställdhet och landet utses gång efter annan till 
föregångsland i frågan. Jämställdhet är något alla är för. Det faktum att jämställdhet 
definieras och används på en rad skilda sätt av olika aktörer gör att det samtidigt 
pågår ständiga förhandlingar om vilken definition som skall gälla (se till exempel 
Magnusson 1999). Trots att begreppet jämställdhet diskuteras på en rad skilda sätt 
kan man ändå konstatera att jämställdhet på samhällsnivå är en politisk fråga och 
ett normativ (Åström 1998). Begreppet började användas av kvinnorörelsen i slutet 
av 1960-talet för att beteckna de samhälleliga relationerna mellan kvinnor och män 
och för att avskilja kön från jämlikhetsbegreppet (Hirdman 1990). Begreppet 
jämställdhet fanns emellertid redan i slutet av 1800-talet i betydelsen ställa bredvid 
varandra. Enligt historikern Yvonne Hirdman (1999) blev ordet jämlik för stort, 
för krävande och för ”likt”. Jämställdhet blev däremot ett begrepp som inordnade 
genuskonflikten under andra konflikter i samhället. Ordvalet antyder dessutom att 
det inte längre handlar om ”lika” – det handlar om att ställas jämte – bredvid. 
Arbetet med att öka kvinnors makt och inflytande i samhället har alltså en 
förhållandevis lång historia.  

I början av 1970-talet drogs riktlinjerna upp för den politik som kom att utgöra 
grunden för främjandet av jämlikhet mellan kvinnor och män. Gunilla Fürst (1999) 
konstaterar att den svenska jämställdhetspolitiken utvecklades som svar på krav 
från en förändrad verklighet, i synnerhet arbetsgivares efterfrågan på arbetskraft 
och en politisk vilja att skapa ett rättvist och demokratiskt samhälle. När 
jämställdhetsfrågor under 1960- och 1970-talen blev ett eget politikområde 
formulerades krav på förändring i termer av politiska reformer. De tre största och 
mest avgörande reformerna var särbeskattning (1971), föräldraförsäkring (1974) 
och utbyggnaden av barnomsorgen (1974). Reformerna var i första hand ett sätt att 
realisera och förbättra kvinnors möjligheter att delta i arbetslivet. Kvinnorörelsens 
arbete spelade också en stor roll för det jämställdhetsarbete som kom att utföras. 



 
 

 43 

Idag är jämställdhet ett sakpolitiskt område som på samhällsnivå bland annat styrs 
med hjälp av en jämställdhetsminister och diskrimineringslagstiftning. I enlighet 
med den senaste jämställdhetspolitiska utredningen (SOU 2005:66) syftar 
jämställdhet på en övergripande nivå till att kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sitt eget liv. Vidare ingår ett antal delmål som handlar om 
makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda 
hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor skall upphöra. 
Skrivningen om makt avser att förstärka tidigare formuleringar om jämställdhet 
som demokratiska lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på samhällets alla 
områden.  

Den statliga jämställdhetspolitiken av idag syftar alltså till att förändra 
maktrelationer mellan kvinnor och män. Den bristande jämställdheten förklaras av 
ojämlika maktstrukturer mellan könen. Betoningen på makt och förändring av 
maktrelationer kommer till uttryck dels i betänkandet Varannan Damernas (1987) 
och dels i den jämställdhetspolitiska propositionen Olika på lika villkor (prop. 
1990/91:113) men formuleras än mer tydligt ett par år senare i propositionen Delad 
makt delat ansvar (prop. 1993/93:147). I den senare diskuteras för första gången 
makt genom hänvisning till genusteori. Hirdmans (1988) inflytelserika teori om 
genussystemet används för att beskriva maktordningen mellan könen. Sedan slutet 
av 1990-talet används emellertid begreppet könsmakt och/eller könsmaktordning 
för att sätta namn på de strukturer som upprätthåller mäns överordning och 
kvinnors underordning (SOU 2005:66).  

Genusforskning eller könsteoretisk forskning, såsom exempelvis Hirdmans, har 
under många år haft stor betydelse för jämställdhetspolitikens utformning och 
maktförståelse (Jordansson 2005). Ett stort antal studier och utredningar av svensk 
jämställdhetspolitik har utförts under ett antal år vid det här laget, varav jag 
nämnde några i inledningskapitlet. Såväl politiskt som forskningsmässigt har fokus 
legat på kvinnor som arbetskraft men på grund av politikområdets omfattande 
karaktär och de olika delmål som inbegrips varierar studieobjekten. I den senaste 
jämställdhetspolitiska utredningen (SOU 2005:66) diskuteras jämställdhet till 
exempelvis i relation till ekonomi, omsorg, föräldraledighet, politisk representation 
och kvinnors organisering. Frågor om mäns våld mot kvinnor har sedan början av 
1990-talet kommit att utgöra en större del av politikområdet och har studerats av 
bland andra Maria Wendt Höjer (2002) och Nea Mellberg (2004). En stor del av 
tidigare studier har haft utvärderingskaraktär i syfte att analysera effekter och 
konsekvenser av olika reformer inom politikområdet men har på senare tid ersatts 
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av studier som snarare kritiskt granskar jämställdhetspolitik som sådan. Forskarna i 
antologin Critical Studies of Gender Equalities (Magnusson m fl 2008) problematiserar 
till exempel innebörder av jämställdhet genom att studera hur begreppet 
produceras och paketeras i olika kontexter. De visar framför allt att nordisk 
jämställdhetspolitik präglas av inkonsekvenser och dilemman som diskursivt skapar 
gränser för kön och andra kategoriseringar (jfr Hudson och Rönnblom 2007; 
Rönnblom 2008). En sådan gräns diskuteras av Ulrika Dahl (2005) som 
problematiserar den heterosexuella norm som underbygger jämställdhetspolitiken. 

Ett sedvanligt sätt att formulera politiska skäl för kvinnors politiska närvaro och 
jämställdhet är genom tre huvudargument som brukar tillskrivas den norska 
statsvetaren Helga Hernes (1982). Det handlar om resursargumentet där kvinnor 
föreställs ha just resurser – specifika resurser och erfarenheter – som skiljer sig från 
mäns resurser och erfarenheter och att det är en anledning att inkludera kvinnor. 
Kvinnor föreställs komplettera det som män eventuellt saknar. Rättviseargumentet 
däremot formuleras genom en koppling till demokrati. När kvinnor utgör halva 
befolkningen behöver de också vara representerade till hälften. Rättviseargumentet 
kommer alltså till uttryck genom frågor om jämn representation, eller med andra 
ord kvantitativ jämställdhet. Kvantitativ jämställdhet innebär att kvinnor och män 
är jämnt fördelade inom alla områden i samhället. Jämn könsfördelning når man 
när andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40 till 60 procent eller jämnare 
(50-50) (SCB 2010). Antalsdiskursen är utbredd och för många det enda sättet att 
tala om jämställdhet (Alvesson 1997). Men för att återgå till huvudargumenten 
formuleras det tredje argumentet som en fråga om intresse. Kvinnor och män 
föreställs ha olika intressen, som dessutom kan vara motstridiga, vilket gör att 
kvinnor behöver företräda sig själva.  

Jämställdhet och jämställdhetsarbete diskuteras och problematiseras även i 
organisationer. Det är främst på organisationsnivå som olika definitioner av 
jämställdhet förhandlas eftersom det bland annat är där de aktiva åtgärder som 
diskrimineringslagen (2008:567) påbjuder skall genomföras. Arbetsgivare är 
skyldiga att motverka diskriminering men också att driva ett målinriktat arbete för 
att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön.10 Det innebär till 
exempel att man skall vidta åtgärder för att underlätta för både kvinnliga och 
manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap, förhindra osakliga 
löneskillnader och verka för en jämn fördelning mellan könen i skilda typer av 

                                                 
10 Arbetsgivare skall också aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (3 § Diskrimineringslagen) 
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arbete. I en organisation är talet – eller diskursen – om jämställdhet avgörande för 
vilka förändringsåtgärder och konkreta insatser som blir möjliga (Höök 2001). Jag 
har endast tagit upp ett urval av perspektiv på jämställdhet så här inledningsvis 
men får anledning att diskutera även andra problemformuleringar i de 
beskrivningar och analyser av Svenskt Näringslivs problemrepresentationer som nu 
följer. Som vi skall se i nästkommande avsnitt konstrueras Svenskt Näringslivs 
jämställdhetsdiskurs kring ett antal olika och ibland motsägelsefulla föreställningar 
om vad jämställdhet är för typ av problem och vilka förändringsåtgärder som är 
relevanta. 

Svenskt Näringslivs representationer av jämställdhet 

Jämställdhet föreställs alltså vara en möjlighet för Svenskt Näringsliv bland annat i 
temabladet Jämställdhet – en potential för näringslivet från 2007. Men jämställdhet är 
också villkorad som jag tidigare har varit inne på och antas vara problematisk i 
vissa hänseenden. De avsnitt som nu följer har jag valt att koncentrera kring de 
huvudsakliga problemrepresentationer om jämställdhet som jag finner i materialet 
från Svenskt Näringsliv.  

Under avsnittsrubrikerna ”Lika rättigheter för individer”, ”Hallå, var är alla 
kvinnor?”, ”Allt fler kvinnor håller i taktpinnen” samt ”Tillbörlig kunskap och 
näringslivsbehov” kommer jag att beskriva och diskutera de betydelser Svenskt 
Näringsliv lägger i jämställdhetsbegreppet. Därefter presenterar jag avhandlingens 
första subjektsposition som jag har valt att benämna Den jämställda kvinnan. Jag 
diskuterar i det avsnittet bland annat hur kvinnor sammantaget konstrueras som 
både en potential och som ett problem för Svenskt Näringsliv. Som jag nämnde i 
min metoddiskussion är det svårt att beskriva och tolka Svenskt Näringslivs 
diskursiva problemrepresentationer som enskilda och avgränsade eftersom dessa 
alltid innehåller flera olika aspekter. Det kommer att bli särskilt tydligt i de avsnitt 
som följer i detta kapitel. Min avsikt är emellertid att försöka diskutera en eller ett 
par aspekter åt gången. Men det gör också att jag lämnar vissa problemdefinitioner 
för att återkomma till dem vid ett senare tillfälle.  

Lika rättigheter för individer 

En utgångspunkt i Svenskt Näringslivs jämställdhetsdefinition är att alla skall ha 
lika rättigheter och samma chanser i arbetslivet. I organisationens temablad Ett 
jämställt arbetsliv från 2005 framgår att ”individer bör oavsett om de råkar vara 
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födda som kvinna eller man ha samma chanser att utvecklas, befordras och nå 
positioner med ansvar och makt”. Av debattartikeln, Betrakta både kvinnor och män 
som individer (Fräjdin-Hellqvist 2003), framkommer att:  

Kvinnor och män bör värderas och betraktas som människor, inte som kön. 
Könsrollsfokuseringar är en rest från gamla tider, med en unken 
kollektivistisk bismak. En kulturell kvarleva som borde förintas helt och 
hållet i vårt moderna samhälle.  

Att betrakta människor som delar av könskollektiv, det vill säga grupper av kvinnor 
och män, antas utgöra en föråldrad indelning av människor i ett modernt 
jämställdhetsarbete enligt Svenskt Näringsliv. Ökad jämställdhet kan bara nås 
genom att människor tilltalas som individer. Samma debattartikel (Fräjdin-Hellqvist 
2003) som ovan avslutas med ”att låsa fast människor i könsroller gynnar ingen, 
varken de enskilda individerna eller näringslivet som helhet”. Genom denna 
individualistiska utgångspunkt blir alltså gruppindelningar på grundval av kön 
hämmande och diskriminerande för såväl individer som näringslivet i Svenskt 
Näringslivs tolkning. Till den individualistiska premissen knyts också en annan 
aspekt nämligen talet om rättigheter. Svenskt Näringslivs Maria Ludvigsson (2006) 
påtalar att ”jämställdhet handlar om att ha lika rättigheter och om att bli bemött, 
bedömd och sedd som en person – inte som del av ett kollektiv”. Medan man i 
Svenskt Näringslivs Handbok för jämställda – så ser Svenskt Näringsliv på frågan 
(Eriksson 2005:14) kan läsa att:  

Reduceras människor till representanter för en grupp förlorar de också sina 
individuella rättigheter. Det innebär därför stora risker när 
jämställdhetsfrågan börjar behandlas som en fråga om rättvisa mellan två 
grupper. Det är också ett problem att man i diskussionen sällan gör skillnad 
mellan rättvisa uttryckt som lika rättigheter, och rättvisa som resultat. Den 
som väljer att koncentrera sig på att resultatet blir rättvist är benägen att 
förespråka till exempel kvotering. Svenskt Näringsliv anser att det centrala 
är lika rättigheter. Annars riskerar man att efter hand hamna i märkliga 
situationer.  

Begreppet jämställdhet så som det används i dessa formuleringar definieras inte 
bara på individnivå utan innefattar också krav på likabehandling. Individer bör ha 
lika rättigheter och möjligheter utan hänsyn tagen till kön vilket innebär att kvinnor 
och män skall ha rättigheter i kraft av att vara människor enligt Svenskt Näringsliv. 
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Resonemanget kan hänföras till en beskrivning av vad som brukar kallas formell 
jämställdhet och stämmer väl överens med ett liberalistiskt grundantagande om att 
rättigheter är individuella, universella och könsneutrala. Formell jämställdhet 
innebär att könen skall ha lika rättigheter och syftar alltså till likabehandling. I 
Sverige präglas också lagstiftning och rättsordning av könsneutralitet, det vill säga 
att ingen hänsyn skall tas till kön. Samtidigt handlar offentlig jämställdhetspolitik 
ytterst om att uppmärksamma och förändra de könade praktiker och materiella 
baksidor som faktiskt finns och som döljs i normer om könsneutralitet (Mark 
2007).11 För Svenskt Näringsliv är en viktig åtskillnad vad som betraktas som 
rättvist i termer av lika rättigheter och rättvisa som resultat. Organisationen tar 
direkt avstånd från jämställdhet som lika resultat. Lika resultat och utfall syftar mot 
vad som med andra termer kallas reell jämställdhet. Den reella jämställdheten 
innebär att kvinnor och män har samma makt i realiteten.  

Svenskt Näringslivs generella och könsneutrala definition av jämställdhet som lika 
rättigheter för alla individer kan, enligt mig, tolkas som ett uttryck för jämlikhet 
snarare än jämställdhet. Jämlikhet innebär nämligen att alla har lika värde och 
behandlas rättvist något som organisationen också ger uttryck för i olika 
skrivningar som inkluderar inte bara kön utan ”läggning, etnisk bakgrund, religion, 
handikapp eller vad det må vara” (Eriksson 2005:13).  

Hallå, var är alla kvinnor?12   

På en generell nivå beskriver alltså Svenskt Näringsliv hur jämställdhet aldrig kan 
utformas som en fråga om rättvisa mellan två grupper – kvinnor och män – utan 
enbart som en fråga om formella rättigheter för individer. Men trots att Svenskt 
Näringsliv tar avstånd från jämställdhet i termer av kollektivism karaktäriseras 
organisationens problemformuleringar av (o)jämställdheten på arbetsmarknaden 
inte av beskrivningar och föreställningar om alla, det vill säga både kvinnor och 
män. Det handlar vid en närmare granskning om den ena delen av den relationella 
könskategorin, nämligen kvinnor. Kvinnor avskiljs från den förment könsneutrala 
kategorin individer eller människor på flera olika sätt som jag kommer att beskriva 
och diskutera genom hela avhandlingen.  

                                                 
11 Den könsneutrala rättsordningen problematiseras av bland andra Fransson (2000) och Svensson 
(1997). 
12 Hallå, var är alla kvinnor? Är namnet på en debattartikel av Svenskt Näringslivs Ulla Lönn (2008).  
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Rubriken på detta avsnitt är hämtad från Svenskt Näringslivs debattartikel Hallå, 
var är alla kvinnor? (2008) som beskriver jämställdhetsproblemet som ”bristen på 
kvinnliga företagare i allmänhet och bristen på kvinnliga styrelseordföranden och 
kvinnliga chefer i synnerhet” (min kursivering). Jämställdhet som den beskrivs i 
artikeln föreställs vara en fråga om kvinnor. Kvinnor antas vara för få, det vill säga 
att problemet konstrueras som en fråga om kvinnorepresentation. Svenskt 
Näringsliv benämner här kvinnor som kvinnor i relation till de i min tolkning mest 
dominerande problemformuleringarna i det empiriska materialet om jämställdhet. 
Det handlar för det första om kvinnor som företagare (och entreprenörer) och för 
det andra om kvinnor som chefer (och styrelseordförande). Båda dessa 
problemformuleringar kommer jag att beskriva och diskutera ingående var för sig i 
kapitlen ”Få företag och sällsynta kvinnor” och ”Glastak med öppna gavlar – 
kvinna och chef”. Anledningen till att jag nämner kapitlen redan här är att Svenskt 
Näringslivs problemkonstruktioner inte på några enkla sätt låter sig indelas i än den 
ena eller den andra väl avskilda definitionen av jämställdhet som jag har nämnt vid 
ett par tillfällen vid det här laget. Problemdefinitioner om kvinnor som företagare 
och chefer leder mig dock in på Svenskt Näringslivs konstruktion av andelsmässig 
representation som är det övergripande antagandet i just detta avsnitt.  

Förutom att kvinnor explicit benämns i relation till företagande, företagare och 
entreprenörskap som kvinnliga företagare, kvinnligt företagande, företagerska, 
företagerskor och kvinnliga entreprenörer vilket skiljer kvinnor som är företagare från 
kategorin företagare formuleras alltså jämställdhetsfrågan i termer av andelar. 
Kvinnor är för få! Låt mig ge några exempel. Svenskt Näringslivs temablad Ett 
jämställt arbetsliv (2005) inleds med frågan ”hur får Sverige en större arbetsmarknad 
för kvinnor och fler kvinnliga företagare”. I rapporten Kvinnors företagande (Dahlman 
2004) läggs frågan fram som att kvinnor bara driver vart fjärde företag i Sverige 
och att antalet företagarkvinnor till och med blir färre. I rapporten Anställd idag, 
företagare imorgon – En analys av kvinnors företagande i Sverige (Kreicbergs och Oreland 
2008:3) framkommer att:  

Kvinnor utgör omkring 50 procent av befolkningen i Sverige. Detta visar 
sig inte då vi studerar företagandet i landet. De senaste årens statistik över 
svenska kvinnors företagande visar tydligt att kvinnor är mindre benägna än 
män att driva företag. Till exempel visar en rapport från Svenskt Näringsliv 
från 2007 att antalet företag som drivs av män är 250 000 fler än de som 
drivs av kvinnor. Det går nästan tre företag som drivs av män på varje 
företag som drivs av en kvinna.  
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I samma rapport (Kreicbergs och Oreland 2008:2) men under rubriken Inget har 
hänt sedan 1990 görs analysen att:  

Kvinnors företagande ligger kvar på samma låga nivå som 1990. Andelen 
företagare bland sysselsatta kvinnor 2007 var drygt fem procent medan 
motsvarande andel för män var cirka 14 procent.  

Kvinnor i Sverige antas starta företag på en alldeles för låg nivå enligt Svenskt 
Näringsliv (Wikner och Fölster 2004; Wikner 2005; Oreland 2008). Bortsett från 
det något högre företagandet i början och mitten av 1990-talet, som enligt 
organisationen berodde på att det inte fanns lediga jobb i kombination med starta-
eget-bidrag för arbetslösa, antas kvinnors företagande vara oförsvarligt lågt. Som vi 
kan se i citaten ovan är det i jämförelse med mäns företagande som kvinnors är för 
lågt. Mäns företagande fungerar således i den här problemrepresentationen som 
både en måttstock för kvinnors företagande och som ett mått på jämställdhet.     

Även i Svenskt Näringslivs tal om kvinnor som chefer dominerar problemet med 
kvinnors underrepresentation. Kvinnor i chefsbefattningar behöver bli fler. I 
rapporten Handbok för jämställda – så ser Svenskt Näringsliv på frågan (Eriksson 2005) 
är fler kvinnor som chefer ett av två prioriterade områden som behöver utvecklas 
för en mer jämställd arbetsmarknad. Och i temabladet Jämställdhet – en potential för 
näringslivet (2007) krävs enligt organisationen att ”fler kvinnor ska bli sin egen VD”. 
I texterna Luckor i glastaket (Andersson och Eriksson 2005) och Glastak med öppna 
gavlar (Andersson och Eriksson 2006) diskuteras jämställdhet som en fråga om 
andelen kvinnor i chefskadern. Problemet med kvinnors andel bland chefer 
beskrivs här som en fråga om underrepresentation. Jag kommer i avsnittet ”Allt 
fler kvinnor håller i taktpinnen” att beskriva hur Svenskt Näringsliv samtidigt tar 
avstånd från en sådan problembeskrivning men jag lämnar det alltså för stunden.  

Föreställningar om kvinnors, i förhållande till mäns, underrepresenterade 
företagande och ledarskap kan förmodligen betraktas som en följd av att 
organisationen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige men också 
som ett uttryck för att det är kvinnor i egenskap av just kvinnor som är problemet. 
Jämställdhet kommer att handla om kvinnor, det vill säga görs till ”kvinnofrågor”. 
För att ytterligare analysera antalsdiskursen ställer jag mig frågan om vad Svenskt 
Näringsliv föreställer sig att fler kvinnor som företagare och chefer skulle kunna 
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innebära – för kvinnor. Vilka fördelar antas följa med ökad kvinnorepresentation 
bland företagare och chefer – för kvinnor? I Svenskt Näringslivs rapport Kvinnors 
företagande (2004) påstår Carolin Dahlman att ”det är viktigt att fler kvinnor ges 
möjlighet att starta och driva företag” för att det kan ”för kvinnor dessutom vara 
ett steg i riktning mot jämställdhet och självständighet”. Eriksson (2004:2) skriver i 
rapportens förord att:  

I det egna företaget finns inget glastak, utan där kan kvinnan utvecklas och 
avancera fritt. Genom företagandet kan hon få kontroll över sina inkomster 
och överbrygga lönegapet gentemot männen. Där blir hon sedd som individ 
och inte som kvinna. Om fler kvinnor blir företagare utökas också i längden 
rekryteringsbasen till näringslivets styrelser, där det ofta är viktigt att 
ledamöterna har erfarenhet av att vara VD.  

Ett ökat företagande bland kvinnor antas sålunda främja kvinnors jämställdhet. 
Företagande konstrueras här som en möjlighet för kvinnor på flera sätt som vi kan 
se. Dels kan kvinnor komma att betraktas som individer istället för kvinnor vilket 
framställs som önskvärt i organisationens problemdefinition, som jag just har 
diskuterat, och dels kan kvinnor genom företagande undkomma lönegap och 
glastak och dessutom få möjlighet att bli verkställande direktörer. Föreställningarna 
bygger bland annat på antaganden om att arbetsmarknaden på olika sätt är 
begränsande för kvinnor, ja till och med diskriminerande, här vad det gäller 
avancemang och löner. Ett eget företagande kan emellertid, som det verkar, göra så 
att kvinnor kan undkomma strukturella hinder. Svenskt Näringsliv hänvisar till 
begreppet glastak som i ett könsteoretiskt perspektiv brukar användas för att 
beskriva och förklara det osynliga tak som hindrar kvinnor från att nå ledande 
positioner. Med glastak avses de strukturella hinder som kvinnor i karriären möter 
som en följd av deras underordnade position i organisationen (Morrison, White 
och Van Velsor 1987). Glastaksförklaringen syftar alltså till att beskriva strukturella 
hinder för gruppen kvinnor snarare än för individer. Det är intressant att Svenskt 
Näringsliv som annars tar avstånd från strukturella förklaringsansatser använder 
glastaket som ett hinder i detta sammanhang. I andra texter utgör glastaket inte 
längre något hinder i sig eftersom det på olika sätt har öppnats för kvinnor. I en 
text finns det ”luckor i glastaket” (Andersson och Eriksson 2005) och i en annan 
har ”glastaket öppna gavlar” (Andersson och Eriksson 2006). Glastaket finns 
uppenbarligen i Svenskt Näringslivs problemrepresentationer om kvinnor som 
chefer även om det inte alltid utgör något hinder.  
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Jag har haft för avsikt att i detta avsnitt visa hur Svenskt Näringsliv konstruerar 
jämställdhet som en fråga för och om kvinnor. Men även om kvinnor behöver bli 
fler finns det ingen anledning enligt Svenskt Näringsliv att tala i termer av 
könsjämvikt vilket man kan förmoda syftar till jämn representation mellan könen. 
När jag introducerade avhandlingen i inledningskapitlet lyfte jag bland annat fram 
denna föreställning. Fler kvinnor antas alltså vara nödvändiga samtidigt som 
könsbalans inte förefaller önskvärt – kvinnor får inte bli för många. Svenskt 
Näringslivs Nykvist och Eriksson (2004) apropå könsjämvikt: 

Det finns många som hävdar det; att det måste finnas en jämn fördelning 
mellan män och kvinnor i vissa yrken, eller på olika beslutsfunktioner. 
Regeringen gör det. Och nu senast har Folksam gjort det. Folksam har till 
och med tagit fram ett ”jämställdhetsindex” som mäter andelen kvinnor 
och män på ledande poster i privata företag. Och det företag som inte lever 
upp till detta index ska ”svartlistas”. De som är ”duktiga” ska däremot 
lyftas fram. Det verkar ju måttligt konstruktivt… 

Det är uppenbart att Svenskt Näringsliv har problem med ”problemet” 
kvinnorepresentation. Vilket leder mig in på en annan problemformulering som jag 
diskuterar som en fråga om progression och framsteg.  

Allt fler kvinnor håller i taktpinnen13 

Samtidigt som Svenskt Näringsliv formulerar problemet med (o)jämställdheten 
som en fråga om att fler kvinnor bör bli företagare och chefer finns det alltså vissa 
reservationer för hur fördelningen mellan könen bör se ut. Eller om 
representationsfrågor överhuvudtaget bör vara föremål för jämställdhetsarbete 
eftersom kvinnor i Svenskt Näringslivs tolkning redan föreställs vara tillräckligt 
många eller åtminstone på god väg att bli. I temabladet Ett jämställt arbetsliv (2005) 
skildras kvinnors framsteg som att ”kvinnor i chefsbefattningar tillhör den kategori 
kunskapsarbetare som ökar snabbast i Sverige” och i artikeln Företagandet gynnas av 
jämställdhet, inte könsbalans (Nykvist och Eriksson 2004):  

Likaså har utvecklingen i näringslivet gått fort när det gäller andelen 
kvinnor på ledande poster. Under den senaste tioårsperioden har andelen 
kvinnor på mellanchefsnivå ökat i sådan grad, att fördelningen i stort sett är 

                                                 
13 Allt fler kvinnor håller i taktpinnen är namnet på ett nyhetsblad från Svenskt Näringslivs (2006) Peter 
Ceder.  
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jämn. Detta är en kraftfull utveckling, och en bedömning är att vi kommer 
att få se ett liknande scenario på vd-nivå inom några år. 

Andra exempel på föreställningar om kvinnors andelsmässiga framsteg återfinns 
bland annat i texten Glastak med öppna gavlar – kvinna och chef (Andersson och 
Eriksson 2006:3) – ”vi kan också se att stora förändringar har skett under de 
senaste 30 åren och alltjämt sker. Sverige räknas i dag som ett av världens mest 
jämställda länder” och i Luckor i glastaket (Andersson och Eriksson 2005:2) – 
”sedan cirka tio år tillbaka återfinns kvinnor i allt högre utsträckning i branscher 
och på arbeten som tidigare helt dominerats av män. Det är bra” och ”denna 
undersökning visar tydligt att det skett ett trendbrott i kvinnors utbildnings- och 
yrkesval sedan en tid tillbaka. Det är Svenskt Näringslivs övertygelse att denna 
utveckling kommer att fortsätta”. I förordet till rapporten Handbok för jämställda – 
så ser Svenskt Näringsliv på frågan (Eriksson 2005) diskuteras debatten om bristen på 
jämställdhet på arbetsmarknaden i allmänhet och bristen av kvinnor i synnerhet. 
Framför allt föreställs debatten ge motstridiga intryck. Enligt Svenskt Näringsliv 
finns det två olika rivaliserande uppfattningar om vilka problemen är och hur de 
bäst skall lösas.  

I debatten om jämställdheten i Sverige finns två synsätt som konkurrerar. 
Enligt det ena har Sverige allvarliga brister i jämställdheten eftersom 
kvinnor och män inte finns representerade på alla områden i lika stor 
utsträckning. Jämställdhetsarbete beskrivs som att det har gått i stå och att 
snabba och kraftfulla åtgärder av tvångsingripande karaktär behövs snarast 
för att nå resultat.  

Det andra synsättet betonar istället tidsaspekten. Sett ur detta perspektiv 
gör kvinnor oupphörliga framsteg på de flesta samhällsområden. Alla 
kurvor vad gäller kvinnors utbildning och deltagande på samhällets olika 
områden pekar uppåt, vilket visar att det jämställdhetsarbete som bedrivs 
genom enskilda människors initiativ i samspel med engagerade företag lett 
till att svenska kvinnor stadigt flyttat fram sina positioner under de senaste 
årtiondena. Mycket har uppnåtts med hjälp av öppen debatt och frivilliga 
val. Men det finns en risk att de landvinningar som gjorts inte får den 
uppmärksamhet och respekt de förtjänar. 

Enligt Svenskt Näringsliv utmärks jämställdhetsdebatten alltså av konkurrerande 
problembilder. I den första kopplas (o)jämställdheten dels samman med en jämn 
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andelsmässig fördelning av kvinnor och män och dels med åtgärder av tvingande 
karaktär. En pessimistisk syn på jämställdhetsarbete antas ligga bakom krav på 
snabba och kraftfulla ingripanden och jämn andelsmässig fördelning föreställs här 
snarare vara ett hot än en möjlighet. Det andra synsättet, som utgör Svenskt 
Näringslivs analys, pekar istället på de framsteg kvinnor gör och hur 
jämställdhetsarbete idealt skall fungera. Jämställdhetsarbete bör bedrivas av 
enskilda individer på frivillig basis och genom samverkan med entusiastiska företag 
vilket jag kommer att diskutera vidare under rubriken ”Tillbörlig kunskap och 
näringslivsbehov”. I snarlika problemformuleringar framhåller Svenskt Näringsliv 
att jämställdhetsdebatten inte nog tar hänsyn till vad de kallar det dynamiska 
perspektivet, det vill säga att det pågår förändringar och att kvinnor hela tiden 
flyttar fram sina positioner även om det inte sker på lednings- och styrelsenivå. I 
rapporten Luckor i glastaket (Andersson och Eriksson 2005:2) beskrivs denna 
process: 

Fokuseringen på styrelsenivå har varit olycklig. En ensidig fokusering på 
sammansättningen av bolagens styrelser riskerar att missa en mer intressant 
utveckling som sker på den operativa nivån inne i företagen.  

Ytterligare ett problem är att debatten i många stycken helt har missat det 
dynamiska perspektivet. Stora förändringar sker på den svenska 
arbetsmarknaden. Men denna process tar, av naturliga skäl, en viss tid innan 
den får effekt på lednings- och styrelsenivå.  

Trots att kvinnor föreställs göra ideliga och snabba framsteg kan detta 
uppenbarligen ännu inte leda till att de når de högsta positionerna. Av till synes helt 
naturliga skäl kommer detta att ta lång tid. Den problembild som Svenskt 
Näringsliv konstruerar tycks vara motsägelsefull. Å ena sidan ökar kvinnors 
närvaro både på arbetsmarknaden i stort och bland chefer genom snabba ryck å 
andra sidan kommer det att ta lång tid för kvinnor att nå de högsta positionerna 
och styrelsenivå. Styrelsernas sammansättning föreställs alltså inte vara det primära 
målet när den kvinnliga chefskadern skall utökas. Det antas vara mer aktivitet inne i 
företagen. I texten Mångfald i Arbetslivet – en förutsättning för tillväxt (2009:9) under 
avsnittsrubriken Jämställdhet, formuleras dock problemet på ett något annorlunda 
sätt: 

Det finns få kvinnliga chefer på högre nivåer i näringslivet. Svenska 
bolagsstyrelser består till 95 % av män. Projektet ska arbeta för att öka 
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mångfalden på ledande positioner i näringslivet. Då får arbetet störst 
genomslag och snabbast resultat. Där finns de bästa förutsättningarna att 
utveckla ett ledarskap för mångfald i organisationen. Ett mångfaldsarbete 
som bara bedrivs på lägre nivåer i företagen riskerar att inte få någon 
genomgripande effekt på organisationen.  

Kvantitativ jämställdhet, eller jämn representation, är och har varit en stor och 
viktig del av olika problemformuleringar även inom den offentliga 
jämställdhetspolitiken rent allmänt och inom policies som berör frågor om kvinnor 
som chefer och företagare. Jämn könsfördelning är en förutsättning för 
jämställdhet i termer av makt och inflytande samtidigt som det inte är någon 
garanti för att dessa mer kvalitativa aspekter kommer till uttryck. Att kvinnor 
andelsmässigt kommer att fortsätta öka är ett antagande som hos Svenskt 
Näringsliv konstrueras i relation till föreställningar om vad som jag har kommit att 
benämna som tillbörlig kunskap och näringslivets behov. Så länge analysen är den 
rätta kommer vi att få se fler kvinnor som företagare och chefer enligt Svenskt 
Näringslivs resonemang.    

Tillbörlig kunskap och näringslivsbehov  

Ytterligare en annan problemdefinition konstrueras alltså av Svenskt Näringsliv 
genom antaganden om vad som föreställs vara tillbörlig kunskap när det gäller att 
förklara (o)jämställdheten. Och vilken typ av kunskap som bäst motiverar 
jämställdhetsarbete. Svenskt Näringsliv beskriver jämställdhetsdebatten i allmänhet 
som alltför livlig och onyanserad vilket jag konstaterade i föregående avsnitt. Det 
görs bland annat genom ett ifrågasättande av forskning och ”fakta” på området. 
Organisationen föreställer sig att stora delar av den forskning som bedrivs i 
jämställdhetens namn är vilseledande och att omfattningen av problemen är 
överdrivna och saknar verklighetsanknytning. I Handbok för jämställda – så ser Svenskt 
Näringsliv på frågan, under rubriken Att känna till… om forskning och fakta att, skriver 
Eriksson (2005:8): 

det går inte heller att motverka diskriminering om man inte känner till fakta, 
om forskningsresultat redovisas på ett missvisande sätt och om man 
överdriver omfattningen av problem eller uppfinner orsakssamband utan 
stöd i verkligheten. Viljan att kritiskt granska påståenden som görs inom 
jämställdhetsdebatten varierar. Kanske antas det ibland att det inte spelar 
någon roll om man bortser från fakta, så länge man verkar för en god sak. 
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Att ifrågasätta påståenden eller statistik om människor som förutsätts vara i 
underläge kan dessutom beskrivas som cyniskt. Men den som förvränger 
fakta sprider osanning. Och den som inte sätter sig in i fakta bidrar till att så 
görs. Och det sker på bekostnad av dem man säger sig vilja hjälpa.  

Forskningsresultat antas inte bara vara vilseledande utan rentav förvanskade och 
osanna. Dessutom föreställs både den som presenterar forskningsresultat, och den 
som sedan använder den vara medbrottslingar när den enligt Svenskt Näringsliv 
felaktiga forskningen används i förändringssyfte. Ett par andra exempel från 
Handbok för jämställda – så ser Svenskt Näringsliv på frågan (Eriksson 2005:11) skulle 
kunna vara när olika former av könsdiskriminering förs på tal och sanningshalten 
förnekas. Till exempel säger man apropå sexuella trakasserier:  

Sexuella trakasserier har beskrivits som ett dolt och utbrett problem i 
arbetslivet. Men en genomgång av den forskning som finns på området 
visar att det positivt inte finns stöd för påståendet.  

Och apropå lönediskriminering (Eriksson 2005:9):  

Ofta framförs dock att kvinnor i Sverige i hög utsträckning löne-
diskrimineras. Det finns några kvalificerade studier som visar att detta inte 
stämmer med fakta.  

Svenskt Näringsliv tar i sak avstånd från både sexuella trakasserier och osakliga 
löneskillnader på grund av kön men utgår från att omfattningen av problemen är 
överdrivna och saknar stöd. Denna typ av forskning och debatt antas snarare 
stjälpa än hjälpa de som eventuellt diskrimineras. Hur karaktäriseras då den 
forskning som av Svenskt Näringsliv antas vara problematisk?  

I samband med den senaste jämställdhetspolitiska utredningen Makt att forma 
samhället och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål (SOU 2005:66) yttrar sig 
Svenskt Näringslivs Peter Duker (2005:1) och uttrycker oro över att jämställdhet 
används som en form av vad organisationen kallar ”övernorm”. Organisationen 
ifrågasätter om ett jämställdhetsperspektiv bör vägleda alla typer av verksamheter – 
till exempel privat företagsverksamhet. Att ensidigt fokusera på jämställdhet gör 
enligt Svenskt Näringsliv att andra normer och andra prioriteringar, såsom 
rättsäkerhet, kvalitet och konkurrenskraft inte får det berättigade utrymme det 
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antas behöva. Vidare argumenterar organisationen för ett mer problematiserande 
förhållningssätt till utredningens könsmaktteoretiska utgångspunkt.  

Teorin får fungera som en allmän förklaring till en rad olika förhållanden, 
där utfallen för kvinnor och män skiljer sig åt. Utredningen förhåller sig 
tämligen okritisk till teorin, trots att den i allmän debatt mött omfattande 
kritik och att den i många avseenden måste uppfattas som synnerligen 
kontroversiell.  

Begreppet könsmaktordning är i Svenskt Näringsliv tolkning således inte en 
gångbar förklaring till ojämställdheten på den svenska arbetsmarknaden. Inte heller 
förenlig med Svenskt Näringslivs verksamhet som det verkar. I den offentliga 
jämställdhetspolitiken förklaras den bristande jämställdheten i samhället idag med 
hänvisningar till maktstrukturer. Grundproblemet antas vara ojämna 
maktförhållanden och skilda villkor för kvinnor och män. Begreppet könsmakt 
används således för att benämna de ojämlika maktrelationerna mellan kvinnor och 
män och definitioner av kvinnligt och manligt, vilket också är avhandlingens 
utgångspunkt.  Jämställdhetspolitiken har inte alltid betonat maktfrågor som jag var 
inne på i kapitlets inledning men sedan mitten av 90-talet tar den statliga 
jämställdhetspolitiken sin utgångspunkt i ett könsmaktperspektiv. Enligt Svenskt 
Näringsliv hade utredningen ”tjänat på” att ta in ett mer individuellt perspektiv.  
Svenskt Näringsliv ifrågasätter alltså dels huruvida jämställdhet bör integreras i alla 
typer av verksamheter – särskilt den egna, och dels huruvida den enligt näringslivet 
diskutabla könsmaktordningen bör användas som förklaring.  

Den del av problemrepresentationen som syftar till att problematisera 
inkluderingen av jämställdhet i privata verksamheter tolkar jag som en respons på 
vad som brukar kallas jämtegrering eller jämställdhetsintegrering.14 
Jämställdhetsintegrering syftar som det låter till att integrera jämställdhet i ordinarie 
verksamheter (Åström 1998). Strategin kan betraktas som ett sätt att inkludera och 
problematisera jämställdhet i alla typer av verksamheter för att undvika att 
jämställdhetsfrågor sidoordnas. Gertrud Åström (1998) beskriver hur traditionell 
jämställdhetspolitik bland annat har kännetecknats av vad hon kallar sidoordning.15 
Sidoordningen innebär att olika jämställdhetsfrågor hanteras i särskilda 

                                                 
14 Åström (1998) hänvisar till en definition gjord av Europarådet 1998: Gender mainstreaming is the 
(re)organisation, improvement, development and evaluation of policy processes, so that a gender 
equality perspective is incorporated in all policies at all levels and at all stages, by the actors normally 
involved in policy-making.  
15 Andra kännetecken är utbyggnad och allmängiltighet (Åström 1998) 
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jämställdhetsrum istället för i ordinarie verksamheter och dessutom av kvinnor 
sinsemellan.  

Resonemangen tidigare kan också hänföras till en diskussion om vilka som 
formulerar krav på förändring i termer av könsmakt. Under rubriken Lika rättigheter 
är alltid rätt skriver Svenskt Näringslivs Maria Ludvigsson (2009) att:  

Det är vänsterfeminister som lyckats formulera ett krav på jämställdhet i 
näringslivet, som fångat även borgerliga opinionsbildares och politikers 
intresse. Ursprungligen är kravet traditionell vänsterpolitik med målet att 
staten ska styra det fria näringslivet, i detta fall genom att befalla hur 
företagens styrelser ska se ut. Den interventionistiska politiken har förklätts 
till jämställdhetssträvanden, något som i Sverige ofta får passera ogranskat 
på grund av den förment goda intentionen. Att kritisera politik som sägs 
syfta till ökad jämställdhet har blivit synonymt med att motarbeta 
jämställdhet som sådan. 

Kännetecknande för de studier som Svenskt Näringsliv refererar till i samband 
med vad de anser är problematiska jämställdhetsbeskrivningar är att de är 
författade i offentliga jämställdhetspolitiska sammanhang. Bland annat hänvisas till 
studier av före detta Jämo (Jämställdhetsombudsmannen) och den före detta 
socialdemokratiska regeringen. Förutom att studierna föreställs sakna 
verklighetsanknytning har de dessutom ”betydande metodologiska och statistiska 
brister” (Eriksson 2005:11). Det finns emellertid studier som antas hålla måttet 
enligt Svenskt Näringsliv. Dessa är till exempelvis utförda av Arbetsgivarverket och 
Timbro (Svenskt Näringslivs egen tankesmedja) eller andra organisationer, ofta på 
uppdrag av Svenskt Näringsliv. I min tolkning utgår Svenskt Näringsliv från att 
deras beskrivningar och analyser av (o)jämställdheten är mer verklighetsnära och 
användbara än andras beskrivningar och problematiseringar. De bygger bland 
annat upp egen trovärdighet genom att ifrågasätta ”motståndarnas” argument och 
genom att hänvisa till sina egna analyser.  

Även om Svenskt Näringsliv framhåller att jämställdhetsproblem ofta är 
överdrivna uttrycker organisationen samtidigt att det finns kvarstående problem 
som bör åtgärdas. Organisationen påtalar dock att det är viktigt att åtgärderna vilar 
på rätt analys och upprätthåller det goda och frivilliga jämställdhetsarbetet som 
redan är utfört.  
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Mycket har gjorts av många företag, men mycket återstår ändå att göra. För 
att vara säker på att rätt åtgärder vidtas är det av central betydelse att 
studera hur hindren ser ut. Svenskt Näringsliv arbetar utifrån ett 
pragmatiskt synsätt, grundat i respekt för individen, för att avskaffa hinder 
för jämställdhet på arbetsmarknaden (Eriksson 2005:15) 

Med ett pragmatiskt synsätt menar Svenskt Näringsliv att jämställdhetsarbetet 
måste grundas i resultatinriktade och nyttobetonade analyser. Under rubriken ”Allt 
fler kvinnor håller i taktpinnen” beskrev jag kort hur Svenskt Näringsliv föreställer 
sig att jämställdhetsarbete bör bedrivas. En respektfull och optimistisk anda bör 
prägla jämställdhetsarbetet som dessutom behöver genomföras av enskilda 
individer på frivillig basis och genom samverkan med hängivna företag. 
Temabladet Ett jämställt arbetsliv (2005) beskriver just detta:  

Näringslivets jämställdhetsarbete ska drivas med utgångspunkt från 
näringslivets behov och arbetssätt, inte genom statliga regler och annan 
inblandning i företagens inre liv.  

Förutom att jämställdhetsarbete skall utföras av enskilda individer bör det ske 
genom entusiastiska företag och utifrån näringslivets behov. Jag vill påminna om 
avhandlingens inledning ännu en gång eftersom det där framkom att företagens 
primära samhällsnytta enligt Svenskt Näringsliv är deras grundläggande 
affärsverksamhet och att jämställdhetsfrågor därför måste inkluderas på denna 
grund. Jämställdhet i näringslivet kan därför aldrig formuleras genom politiska krav 
menar organisationen. Politiska krav på jämställdhet är helt enkelt inte förenliga 
med marknadsekonomi och företagsamhet i Svenskt Näringslivs problem-
formulering. Den enligt Svenskt Näringsliv kraftfulla utvecklingen av kvinnor på 
ledande positioner i näringslivet föreställs också vara en direkt konsekvens av 
näringslivets behov och inte av politiska direktiv.  

Denna utveckling har ägt rum därför att företagen har ansett att det gynnar 
deras utveckling. Det har inte varit ett resultat av politiska dekret. Företagen 
anställer och befordrar kvinnor bland annat därför att de är begåvade och 
välutbildade, och för att de kan förväntas bidra positivt till företagets 
resultat. Det är också en återspegling av att allt fler kvinnor har utbildning 
och yrkesbakgrund som näringslivet efterfrågar (Nykvist och Eriksson 
2004).  
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Det privata näringslivet antas vara en garant för att kvinnor anställs och befordras 
men också för att det främjar både företagens utveckling och i förlängningen 
Sveriges position i den så kallade ”välståndsligan” vilket jag återkommer till.  

Politiska direktiv antas snarare hindra kvinnors avancemang i det privata 
näringslivet. I november 2004 initierade den dåvarande regeringen ett 
rundabordssamtal i syftet att diskutera den statliga offentliga utredningen 
Mansdominans i förändring om ledningsgrupper och styrelser (SOU 2003:16). I samband 
med detta samtal skriver Svenskt Näringslivs Håkan Eriksson (2004) i en 
debattartikel att:  

Rundabordssamtalen är ett bra initiativ. En jämnare representation mellan 
kvinnor och män på högre befattningar är en framtidsfråga för näringslivet. 
Mindre bra är den debatt som hela tiden ställer näringslivet i skamvrån, och 
där många kräver att ”arbetsgivarna” ska klämmas åt. Vilket också skett, 
genom bland annat jämställdhetslagen, som bygger på en sorts omvänd 
bevisbörda vilken automatiskt sätter företagen på de anklagades bänk. För 
att inte näringslivets inställning åter skall missförstås är ett viktigt 
klarläggande kanske på sin plats: Jämställdhetslagen innehåller nödvändiga 
och viktiga – men också självklara – delar i form av själva 
diskrimineringsförbuden. Där slås fast att diskriminering av kön är 
förbjudet. Det bör det också vara. Varje annan ståndpunkt är orimlig. Men 
lagen innehåller också andra delar, som ger företagen detaljerade pekpinnar 
för hur de ska arbeta med jämställdhetsfrågor. I de så kallade ”aktiva 
åtgärderna” går lagen långt in på det som företagen är vana att sköta själva, 
till exempel frågor om rekrytering, befordran och bedömningar av 
marknader. De aktiva åtgärderna i jämställdhetslagen underkänner alltså 
företagares förmåga att själva driva sina företag. Det kanske borde räcka 
som argument. Men de aktiva åtgärderna är inte heller bra för det lagen 
syftar till: Arbetet för ökad jämställdhet. Statens attityd gör att de så kallade 
jämställdhetsplanerna blir rena pappersprodukter. Därmed stannar det 
verkliga jämställdhetsarbetet i företagen av. Vår vädjan till regeringen är att 
man låter den positiva utveckling som finns i näringslivet ta sin tid. Av flera 
skäl kommer nämligen utvecklingen att gå mot ökad jämställdhet.  

Här är det specifikt jämställdhetslagstiftning som föreställs hindra de privata 
företagens jämställdhetsarbete. Särskilt lyfts de aktiva åtgärderna fram som 
problematiska. Enligt Svenskt Näringsliv inkräktar de i första hand på företagares 
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rätt att själva driva sina företag men förutsätts även hindra arbetet för ökad 
jämställdhet. Staten skall helt enkelt inte lägga sig i näringslivets verksamhet. 
Svenskt Näringsliv har emellertid en lösning på problemet med kvinnors 
underrepresentation bland chefer. I rapporten Glastak med öppna gavlar (Andersson 
och Eriksson 2006:9) kan man under rubriken ”Vad skulle öka takten?” läsa:  

Men de viktigaste insatserna för att stimulera tillströmningen av kvinnliga 
chefer måste göras på systemnivå. Sverige har i jämförelse med många 
andra länder en ovanligt trögrörlig arbetsmarknad. Det är förhållandevis få 
människor som byter jobb. Den positiva rörligheten, som består av 
människor som byter jobb frivilligt, är nere på låga nivåer i vårt land. I till 
exempel vårt grannland Danmark är den genomsnittliga anställningstiden 
drygt två år kortare än på den svenska arbetsmarknaden. Få anställda i 
Sverige vågar ge upp sin plats i den kö som bildas av turordningsreglerna på 
den svenska arbetsmarknaden. Effekten av detta blir inlåsningseffekter och 
färre jobböppningar för den som står utanför arbetsmarknaden. En annan 
effekt blir förstås också att det blir en sämre cirkulation bland 
chefspositioner och att det uppstår färre öppningar för den som vill göra en 
chefskarriär. Denna inlåsningseffekt torde drabba kvinnor som väntar på 
nästa steg i karriären i något högre utsträckning, eftersom det bland 
kvinnliga chefer finns en större andel personer i yngre åldersintervall. Det är 
Svenskt Näringslivs uppfattning att rörligheten på arbetsmarknaden måste 
öka i Sverige. Det skulle både arbetsgivare och medarbetare tjäna på. Det 
skulle skapa fler jobb och en bättre kompetensförsörjning. Vägen till en mer 
rörlig arbetsmarknad går via en rad åtgärder. Bland annat måste kunskap 
och kompetens vara av hög kvalité och i takt med företagens behov. Men 
ännu viktigare är att lagar och regler som bidrar till inlåsningar på 
arbetsmarknaden måste reformeras. Det gäller inte minst Lagen om 
anställningsskydd, LAS. Det finns gott om vittnesmål om att LAS centrala 
princip om ”sist in, först ut” gör att många människor klamrar sig fast i sina 
gamla jobb, trots att de skulle vara både mer produktiva och trivas bättre i 
ett annat jobb. En förändring av reglerna på arbetsmarknaderna måste 
därför till. Istället för stela regleringar kan vi få en rörlig och växande 
arbetsmarknad, där nya möjligheter till jobb och karriär ständigt dyker upp. 
Då skulle vi också få se andelen kvinnliga chefer öka ännu snabbare.  

Bland annat framkommer att lagar och regler på arbetsmarknaden måste förändras 
för att skapa en större rörlighet för kvinnliga chefer. Inte bara kvinnor skulle 
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gynnas utan även alla andra som föreställs vara ”inlåsta” på grund av stelbenta lagar 
och bestämmelser. Arbetsmarknaden skulle enligt Svenskt Näringsliv fungera 
betydligt bättre om inte staten la sig i utan istället lät företagens egna behov styra. 
Problemrepresentationen vilar tydligt på en nyliberal princip om att marknaden gör 
det bättre.  

Den jämställda kvinnan 

Vid en första anblick framstår Svenskt Näringslivs problemrepresentation av 
jämställdhet som relativt oproblematisk kan man tycka. Organisationens 
föreställningar om att kvinnor och män skall behandlas på ett likvärdigt sätt och ha 
samma formella rättigheter framstår naturligtvis som något eftersträvansvärt och 
demokratiskt riktigt. Det är självklart så att kvinnor skall ha samma möjligheter 
som män. Att kvinnor lika väl som män skall kunna starta och driva företag och nå 
ledande positioner på arbetsmarknaden. Resonemanget är heller inte specifikt för 
näringslivet utan följer allmänpolitiska normer om rättvisa, könsneutralitet och 
samhällsutveckling. Ambitionen i det här kapitlet har varit att beskriva och 
analysera hur Svenskt Näringsliv konstruerar den ”potentiella” jämställdheten. 
Vilka aspekter av jämställdhet utgör de huvudsakliga representationerna? En av 
avhandlingens teoretiska utgångspunkter är att den diskursiva utformningen av 
problemrepresentationer konstituerar särskilda subjektspositioner. I min tolkning 
konstrueras här subjektspositionen som jag har valt att benämna ”den jämställda 
kvinnan” genom nyliberala föreställningar och antaganden i relation till 
jämställdhetspolitiska mål, även om inte alla föreställningar kan kategoriseras som 
nyliberala. 

Den mest övergripande problemrepresentationen av jämställdhet görs till en fråga 
om representation – kvinnorepresentation. Trots att jämställdhet definieras som en 
fråga om rättigheter för individer är det kategorin kvinnor som på olika sätt ger 
form åt Svenskt Näringslivs problemformuleringar. Jag har inte funnit några texter 
om jämställdhet hos Svenskt Näringsliv som explicit formuleras i termer av män. 
Organisationen konstruerar alltså jämställdhet som för och om kvinnor. Dessutom 
är det alltså fråga om representation, det vill säga andelsmässig eller kvantitativ 
jämställdhet. Kvinnor behöver bli fler – både som företagare och som chefer. Den 
jämställdhetspolitiska grundtanken om lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
för båda könen reduceras följaktligen till en fråga om kvinnors antal. Det görs 
emellertid skillnad på den andelsmässiga fördelningen när det gäller kvinnor som 
chefer och kvinnor som företagare. Om kvinnor blir fler som företagare skulle det 
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enligt Svenskt Näringsliv innebära att kvinnor blir mer jämställda och framför allt 
undkommer det så kallade glastaket. I relation till ett ökat företagande används 
glastaksförklaringen som något hindrande och strukturellt. När det gäller att öka 
andelen kvinnor som chefer antas glastaket däremot vara öppet och inte alls 
hindrande. Det visar sig ju också, menar Svenskt Näringsliv, eftersom andelen 
kvinnor på ledande befattningar föreställs öka kraftigt. Kvinnors oupphörliga 
framsteg som chefer gör också att de är representerade i hög utsträckning och att 
det därför inte är nödvändigt att ta till några kraftfulla åtgärder, så som till exempel 
kvotering, menar organisationen. Även om kvinnor som chefer föreställs rycka 
fram kan de däremot inte räkna med att nå de allra högsta positionerna, på 
lednings- och styrelsenivå som det verkar. Samtidigt som kvinnor enligt Svenskt 
Näringsliv behöver bli fler antas de alltså på samma gång vara tillräckligt många, 
åtminstone bland chefer. Problemets omfattning förminskas därmed och 
organisationen betraktar problemet med kvinnors underrepresentation som något 
som snart kommer att vara löst (jfr Rönnblom 2002). För kvinnor som företagare 
verkar det däremot inte finnas någon övre antalsmässig gräns. Jämställdhet som en 
potential för näringslivet verkar så här långt i första hand vara en fråga om fler 
företagare. Svenskt Näringsliv använder jämställdhet som en analytisk kategori där 
kvinnors andelsmässiga fördelning blir en måttstock på huruvida näringslivet har 
lyckats eller misslyckats med att öka företagande snarare än att öka jämställdheten i 
min tolkning.    

Det finns flera följder av dessa diskursiva kategoriseringar, enligt min mening. 
Genom att fokusera på en kvantitativ aspekt av jämställdhet tar man 
näringslivskontexten för given. Kvinnor skall helt enkelt ”läggas till” i den 
ordinarie verksamheten. Den här typen av jämställdhetsarbete brukar kallas för 
systembevarande (Mark 2007) eftersom det inte utmanar könsordningen. 
Dessutom tar organisationen direkt avstånd från förklaringar till kvinnor och mäns 
ojämlika villkor i arbetslivet i termer av könsmaktordning eftersom det antas 
äventyra det ”goda” och frivilliga jämställdhetsarbete som Svenskt Näringsliv 
strävar efter. I kontrast till Svenskt Näringslivs behov av ett jämställdhetsarbete 
som gynnar företagens utveckling föreställs de offentliga jämställdhetspolitiska 
initiativen vara ett hinder snarare än en möjlighet som jag visade flera exempel på 
tidigare. Enligt nyliberala ideal skall staten inte lägga sig i enskilda företags 
verksamheter eftersom de själva bäst vet vad som gynnar dem. Tvingande åtgärder 
utmanar också den nyliberala principen om harmoni. Den nyliberala vokabulären 
möjliggör, som jag ser det, den kontrasterande bilden av det fria, goda, självgående 
och pragmatiska arbetet för jämställdhet i näringslivet gentemot ett regelstyrt och 
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tvingande politiskt arbete. En konsekvens av detta blir en föreställning om att det 
är politiken som hindrar ökad jämställdhet i arbetslivet, snarare än näringslivet 
självt.   
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Kapitel 4 

Få företag och sällsynta kvinnor16 

I föregående kapitel konstaterade jag att Svenskt Näringslivs diskurs om 
företagande och entreprenörskap utgör en central del av organisationens 
problemrepresentation av jämställdhet. Under rubriken ”Hallå, var är alla 
kvinnor?” beskrev jag bland annat hur Svenskt Näringsliv föreställer sig 
jämställdhet som en konsekvens av ett ökat företagande bland kvinnor. Kapitlets 
rubrik – ”Få företag och sällsynta kvinnor” – syftar just på kvinnors 
underrepresentation bland företagare. Syftet med det här kapitlet är emellertid att 
mer ingående diskutera och problematisera Svenskt Näringslivs beskrivningar och 
problemdefinitioner av företagande och entreprenörskap. Jag diskuterar 
organisationens representationer av företagande och entreprenörskap genom att 
granska de problemframställningar som på olika sätt konstituerar kön. Genom att 
Svenskt Näringsliv emellertid konstruerar jämställdhet som en följd av fler kvinnor 
som företagare kommer också fokus i analysen att utgöras av de subjektspositioner 
som i min tolkning är ett resultat av organisationens olika sätt att diskursivt 
definiera och kategorisera just kvinnor.  

Precis som begreppet jämställdhet fylls begreppen företagande, entreprenörskap 
och företagare med olika innebörder och konkurrerande föreställningar som får 
skilda konsekvenser. Som fenomen är företagande i dag populärt och antas vara 
viktigt av olika anledningar bland många olika aktörer. För att kontextualisera 
Svenskt Näringslivs problemrepresentationer vill jag inledningsvis beskriva den 
utbredda diskursen om företagande och företagare såväl ur ett allmänpolitiskt som 
forskningsmässigt perspektiv. Därefter presenteras Svenskt Näringslivs 
representationer av företagande och hur diskursen om kvinnor och företagande 
konstrueras. I kapitlet diskuterar jag det empiriska materialet genom tre 
subjektspositioner som jag har valt att benämna Den tillväxande kvinnan, Den 
otillräckliga företagarkvinnan och Den offentliga kvinnan. Var och en av dessa 
subjektspositioner är i sin tur konstruerade kring ett antal diskursiva markörer och 
problemframställningar som på ett eller annat vis skapar föreställningar om, 
förväntningar på eller konsekvenser för kvinnors företagande.   

                                                 
16 Titeln på kapitlet är en underrubrik i Svenskt Näringslivs rapport Fina flickor startar inte företag (Wikner 
2003).  
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En utbredd företagardiskurs 

Företagande och entreprenörskap är både i praktik och teori omhuldade fenomen 
och problemet framställs ofta som att det saknas kvinnor som företagare. Svenskt 
Näringslivs huvudsakliga problemrepresentation konstrueras också kring den 
antalsmässiga fördelningen av kvinnor bland företagarna. Organisationen är 
emellertid långt ifrån den enda aktör som diskuterar entreprenörskap och 
företagande som centralt, ja alldeles nödvändigt, för samhällsutvecklingen och 
kvinnors möjligheter.17 Nyliberala föreställningar om entreprenörers centrala roll 
för samhällsutvecklingen förekommer således inte bara i Svenskt Näringslivs 
diskurs utan återfinns på många platser och hos olika aktörer.  

På internationell nivå arbetar till exempelvis OECD och EU med att stärka och 
utöka företagande och entreprenörskap såväl allmänt som för kvinnor.18 Nätverket 
European Network to Promote Women´s Entrepreneurship (WES) verkar till 
exempelvis i samtliga EU-länder. På en nationell nivå har man sedan början på 
1990-talet arbetat med att främja kvinnors företagande inom olika politikområden 
såsom regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik. Regeringar med olika partifärg 
har initierat ett flertal projekt varav Nuteks, numera Tillväxtverket, projekt Främja 
kvinnors företagande (2007-2009) kan nämnas. Nuvarande näringslivsminister Maud 
Olofsson uppmuntrar sedan ett antal år tillbaka kvinnors företagande genom vad 
som brukar kallas ambassadörsprojektet.19 En annan central aktör inom området är 
den statliga myndigheten VINNOVA som bland annat avsätter pengar till 
forskning om kvinnors företagande i syfte att främja hållbar tillväxt och utveckla 
effektiva innovationssystem. Kvinnors företagande är på modet helt enkelt, vilket 
bland andra Inga-Lisa Sangregorio (2004:5) konstaterar:  

Det ska vara en kvinnlig företagare i år. Okonventionell och kreativ ska hon 
vitalisera det trötta näringslivet. Seg och förnöjsam ska hon få 
arbetslöshetstalen att sjunka. Kunnig och sparsam ska hon knoppa av sig 
från den offentliga sektorn. Förväntningarnas kvinnliga företagare har 
många ansikten, precis som verklighetens.  

                                                 
17 Argument för att inkludera kvinnor i företagarkollektivet har likheter med retoriken kring invandrade 
människors, eller andra minoriteters, möjligheter att starta företag. Till exempelvis är föreställningar om 
att företagande bland invandrare är något positivt för såväl samhället som de enskilda individerna vanliga 
i Sverige men också internationellt. Forskning visar emellertid att entreprenörskap och företagande 
snarare riskerar att marginalisera invandrare (se till exempel Pripp 2001). 
18 Till exempel det internationella projektet Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
19 Maud Olofsson engagerade sig i frågor om kvinnors företagande även många år före 
ambassadörsprojektet.  
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Företagande och entreprenörskap, ofta i form av nyföretagande, är alltså minst sagt 
en prioriterad företeelse i Sverige liksom i stora delar av västvärlden. Det har blivit 
en patentlösning (Rönnblom 2009) eller lösning med stort L (Berglund 2007b) 
inom flera politikområden. Antaganden om att (ny)företagande skapar fler jobb 
och högre tillväxt är allmängods i diskursen även om de inte delas av alla. Förre 
finansministern Kjell-Olof Feldt lär ha sagt att förr blev man egen företagare för 
att man ville tjäna mer pengar. Idag är det ett sätt att få människor att acceptera 
lägre inkomst.20 

Entreprenörskap och företagande som sådant är emellertid ingen ny företeelse 
även om dess betydelse anses öka. Att entreprenörskaps- och företagardiskurser är 
utbredda företeelser och dessutom väl representerade i dagens offentliga och 
vetenskapliga debatter gör samtidigt att de är svåra att problematisera och kritisera. 
Det betyder emellertid inte att kritiken har uteblivit. Ekonomen Alexander Styrhe 
(2005) liknar entreprenörskapsdiskursen vid en saga som vi gillar att upprepa gång 
efter annan utan att närmare analysera de ideologiska förgivettaganden som utgör 
kärnan i berättelser om den framgångsrika entreprenören. Styrhe efterfrågar en mer 
reflexiv hållning och ett kritiskt ifrågasättande av entreprenören som ”a bearer of 
the light and a provider of the good” (2005:170). Ett flertal forskare och skribenter 
tolkar och kritiserar ideala idéer och föreställningar om entreprenörskap i termer av 
entreprenörialismm (Reed 1996). Som exempel kan nämnas Harvey (2005) som för 
en kritisk diskussion om varför och hur entreprenörer numera förutsätts vara de 
självklara och moraliskt riktiga och viktiga förändringsagenterna i dagens samhälle 
samt Ek, Tesfahuney och Dahlstedt (2008) som ifrågasätter och problematiserar 
entreprenören som samhällets ”primus motor” i boken Den bästa av världar? 
Betraktelser över en postpolitisk samtid.  

Som ett empiriskt fenomen följer företagandet i Sverige samma riktning som den 
segregerade och hierarkiserade arbetsmarknaden i stort. Det vill säga att kvinnors 
och mäns företagande generellt är uppdelat på traditionellt könstypiska områden 
även om kvinnor bedriver företag inom alla branscher och sektorer. Motiv för 
företagande och utmärkande drag hos företagare mäts kontinuerligt i olika typer av 
entreprenörskapsbarometrar. Till exempelvis konstaterar Statistiska Centralbyrån 
(2008) att för åren 1997 och 2006 var kvinnors primära motiv för att starta företag 
möjligheten att förverkliga sina idéer tätt följt av möjligheten att få arbeta 
självständigt. För män är möjligheten att arbeta självständigt det vanligaste motivet 

                                                 
20 Jfr Aronson (1991) som beskriver småföretagandets utbredning som ett tecken på ett lands fattigdom 
och som en konsekvens av arbetslöshet. 
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för att starta företag och det näst vanligaste motivet att förverkliga sina idéer. 
Arbetslöshet eller risk för arbetslöshet är idag en lite utbredd anledning till 
företagsstarter bland såväl män som kvinnor. Likheterna mellan kvinnors och 
mäns motiv för att starta företag är generellt större än skillnaderna (jfr Ahl 2002).  

Historiskt sett har juridiska restriktioner satt gränser för kvinnors möjligheter att 
driva företag. Kvinnor har emellertid alltid drivit företag (ägandet har dock varit 
begränsat) men detta har av olika anledningar osynliggjorts (Holmquist och Sundin 
2002). Till den traditionella svenska historieskrivningen hör istället bilder av 
framgångsrika entreprenörer såsom till exempelvis Erling Persson (H&M), Ingvar 
Kamprad (IKEA) och Hans Rausing (Tetra Pak) för att bara nämna några av de 
män som porträtteras som hjältar i företagshistorien. Flera forskare och debattörer 
har visat på hur manlighet förknippats och fortfarande förknippas med företagare 
och företagande (till exempel Mirchandani 1999; Sundin och Holmquist 2002; Ahl 
2002; Ahl 2006). Svenskt Näringslivs problemrepresentationer av kvinnor som 
företagare och entreprenörer konstrueras alltså kring en utbredd och könsmärkt 
diskurs om företagandets nödvändighet för såväl kvinnors som samhällets 
utveckling. Innan jag övergår till att diskutera Svenskt Näringslivs representationer 
av kvinnor som företagare och entreprenörer vill jag säga något om den forskning 
som på olika sätt formulerar förklaringsmodeller inom området. Den etablerade 
och utbredda diskursen om att fler företag och företagare behövs har stora likheter 
med forskning inom området. Politiska initiativ för ökat företagande vävs alltså 
samman med entreprenörskaps- och företagarforskning (jfr Perren och Jennings 
2005). 

Ett utbrett forskningsområde 

Entreprenörskapsforskningen i Sverige har växt i takt med de näringslivspolitiska 
initiativen och kommit att bli en viktig del av det uttalade behovet om ökad 
kunskap i fråga om entreprenörer och företagande i syfte att stimulera ökat 
företagande för både kvinnor och män. Idag finns det till exempel ett antal 
entreprenörskapsprofessurer på våra universitet och dessutom ett stort antal 
akademiska kurser som bland annat syftar till att skapa användbar kunskap om 
företagandets villkor och företagarnas eller entreprenörernas del i företagsamheten. 
Den politiska dimensionen är följaktligen en del av forskningsområdet som kan 
karaktäriseras som mycket normativt. Forskning inom området har bedrivits inom 
många olika discipliner såsom företagsekonomi, nationalekonomi, psykologi och 
sociologi och behandlas brett. Olika forskningsöversikter beskriver fenomenen 
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utifrån såväl samhällsnivå som organisationsnivå och individnivå. Forskningen 
betraktas icke desto mindre som en egen forskningsdisciplin även om det saknas 
enhetliga definitioner av begreppen företagande och entreprenörskap samt 
gemensamma synvinklar beträffande teoriutveckling.21 Forskningsfältet kan därför 
inte beskrivas som enhetligt vilket vissa tycker är problematiskt och andra finner 
önskvärt (till exempel Landström 1999; Steyaert och Katz 2004).  

Historiskt förknippas begreppet entreprenör sedvanligt med hänvisning till 
Cantillons text Essai sur la nature du commerce en général. I den franska ursprungliga 
betydelsen var en entreprenör en person som får saker gjorda – ”celui qui 
entreprend quelque chose”. Cantillon som alltså anses vara den som introducerade 
entreprenörbegreppet i ekonomisk litteratur22 kopplar denna person, 
entreprenören, till ekonomisk utveckling (Ahl 2002). I en introduktion till 
forskningsfältet är det i princip omöjligt att inte associera entreprenörskap med 
nationalekonomen Joseph A. Schumpeter. Mycket förenklat kan hans resonemang 
förklaras handla om att kombinera befintliga resurser på nya sätt vilket gör att det 
ekonomiska systemet kan förändras. Ett resultat av att det just är nya 
kombinationer av redan förekommande produktionsfaktorer som betraktas som 
entreprenöriella aktiviteter utesluter verksamheter som så att säga börjar ett 
nyskapande utan att använda befintliga resurser. Det är dessutom bara 
entreprenörskap när de nya kombinationerna sammanfogas för första gången. Det 
vill säga att bedrivande av redan etablerade företag inte kan betraktas som 
entreprenöriella enligt Schumpeter (1983). När Hans Landström (1999) lyfter fram 
vad han kallar den unika kärnan inom entreprenörskapsforskningen så är det just 
skapandet, organiseringen och exploateringen av möjligheter, till skillnad från 
driften av existerande verksamheter. Schumpeters teori handlar om utveckling och 
förändring av det ekonomiska systemet varför entreprenörer betraktas som 
nödvändiga och nyttiga för samhället. En intressant iakttagelse är att Schumpeter, 
trots sin nationalekonomiska bakgrund vilken oftast förknippas med ett 
individualistiskt postulat, påpekar att entreprenörskap kan bestå av kollektivt 
skapande i stora företag såväl som bland enskilda individer. När entreprenörskap 
diskuteras i traditionell entreprenörskapsforskning är det likväl enskilda individer 
som står i centrum. Inte vilka individer som helst emellertid. Den traditionella 
entreprenörskapsforskningen bygger på ett grundantagande om att det är särskilda 

                                                 
21 Landström (1999) anser att det finns en överskattad tilltro bland entreprenörskapsforskare när det 
gäller en gemensam definition som förklaring till forskningsresultat. 
22 Begreppet förekommer ursprungligen i den franska ordboken Dictionnaire de la langue francaise från 
år 1437 (Landström 1999). 
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typer av människor som blir entreprenörer. I en introduktion till Schumpeters The 
theory of economic development från 1983 sammanfattar Elliott det väl (i Ahl 2002:40):  

…the entrepreneur must be a man of ’vision’, of daring, willing to take 
chances, to strike out, largely on the basis of intuition, on courses of action 
in direct opposition to the established, settled patterns of the circular flow. 
The entrepreneur is more of a ‘heroic’ than an ‘economic’ figure: he must 
have ‘the drive and the will to found a private kingdom’ as a ‘captain of 
industry; the ‘will to conquer’, to fight for the sake of the fight rather than 
simply the financial gains of the combat: the desire to create new things – 
even at the expense of destroying old patterns of thought and action.  

De entreprenörer som här beskrivs föreställs alltså vara speciella och unika på olika 
sätt. Bland annat för att de anses ha egenskaper som mod, driv och kampvilja. 
Utifrån beteendevetenskapliga teorier under 1960- och 1970-talen började man 
använda just entreprenörers personliga egenskaper som förklaring till varför vissa 
människor blev entreprenörer och andra inte. David McClelland (1961) anses vara 
upphovsmannen till vad som brukar kallas the-traits-approach eller egenskaps-
forskning. I första hand är det psykologisk forskning som explicit använder olika 
individorienterade förklaringsmodeller men även i företagsekonomiska och 
nationalekonomiska studier återfinns dessa. Den psykologiskt inriktade 
entreprenörskapsforskningen har kritiserats (Aldrich 1990; Shane 2003) men ändå 
genomförs även numera ett stort antal studier som bygger på tanken om att finna 
entreprenörers unika egenskaper.  

Som följd av det mångfacetterade forskningsfältet pågår idag en diskussion om 
entreprenörskap och företagande som ett mer vidsträckt fenomen än tidigare. 
Minniti och Lévesque (2008) beskriver till exempelvis hur entreprenörskaps-
forskningen med utgångspunkt i ekonomisk teori utvecklats de senaste åren. De 
tidigare dominerande nationalekonomiska förklaringsmodellerna har enligt 
författarna ersatts av vad de kallar ekonomiska alternativformer. Ekonomer har 
med deras ord gått från Homo Economicus till Homo Sapiens genom en större 
öppenhet i förhållande till andra forskningstraditioner. Även om Minniti och 
Lévesque framhäver nya och mindre ortodoxa ekonomiska förklaringar inom den 
traditionella entreprenörskapsforskningen ifrågasätts inte entreprenörskapsidealet 
som sådant. Att entreprenörskap spelar en mycket viktig roll för samhällets och 
individers utveckling är fortfarande ett grundantagande. De hänvisar till en studie, 
What is the value of entrepreneurship? A review of recent research, av van Praag och 
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Versloot (2007) som drar slutsatser om att entreprenörer har en väldigt specifik roll 
i ekonomin. De antas skapa arbetstillfällen, tillväxt och innovationer och föreställs 
dessutom vara mer nöjda på ett individuellt plan i jämförelse med anställda. Vad 
Minniti och Lévesque emellertid underlåter att nämna är att van Praag och 
Versloot också beskriver icke-entreprenörers del i tillväxtskapande som stort. Dels 
genom att icke-entreprenörer skapar ett större antal innovationer än entreprenörer 
och dels använder sig av och anpassar sig till det nyskapade på ett mer aktivt sätt. 
Icke-entreprenörer har vidare högre löner och arbetar på en mer säker och stabil 
arbetsmarknad. Att icke-entreprenörer är mer innovativa än entreprenörer 
resoneras det mycket sällan om i traditionell entreprenörskapsforskning. Även om 
entreprenörskap och företagande kan studeras ur många olika infallsvinklar 
beskriver Berglund (2007:20) några centrala antaganden som hon anser vara mer 
knutna till forskningsområdet än andra. Utifrån en innehållsanalys av de tio mest 
citerade artiklarna i en av de ledande entreprenörskapstidskrifterna Journal of 
Business Venturing sammanfattar Berglund enligt följande:  

• Entreprenören framstår som en mycket speciell och viktig person för att 
entreprenöriella processer ska kunna uppstå. Mytbilden om hjälten, den 
stora erövraren, gjorde sig påmind och istället för att uppmärksamma och 
problematisera denna bild låstes den snarare fast genom de analyser som 
gjordes. 

 
• I processer när man startar och bygger upp företag behöver entreprenörer 
ha tillgång till olika former av resurser. 

 
• Att anskaffa resurser innebär för entreprenörer att interagera med sin 
omgivning, vilket uppmärksammades genom att lyfta fram behovet av olika 
former av sociala nätverk.  

 

Oberoende av de sätt genom vilket entreprenörskap och företagande diskuteras 
tillskrivs alltså de människor vi kallar entreprenörer ofta en viktig roll vilket jag 
också diskuterade i inledningen av kapitlet. I entreprenörskapsdiskursen framställs 
dessa människor som rationella, objektiva och könsneutrala i linje med nyliberala 
föreställningar om en economic man eller homo economicus.23 Jag gav även 
inledningsvis några exempel på framgångsrika entreprenörer – alla män. Det är 
ingen slump eftersom den traditionella bilden av entreprenören eller företagaren är 
en bild och berättelse om just män. Men en hänvisning till Styrhe (2005) i början på 

                                                 
23 Jeremy Bentham är upphovsman till begreppet som utformades i syfte att förutspå mänskligt 
beslutsfattande (Saarinen 2006). 
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kapitlet ville jag påtala att föreställningar om den specifika och unika entreprenören 
kan ifrågasättas. Ett avsnitt med kritiska perspektiv, särskilt könsperspektiv, på 
entreprenörskapsforskningen tar därför vid.  

Kritiska perspektiv 

Ekonomen John O Ogbor (2000) anser bland andra att traditionella 
entreprenörskapsstudier utgår från antaganden om en könlös och neutral 
entreprenör utan hänsyn tagen till att det finns ideologiska förgivettaganden som 
aldrig diskuteras. I artikeln Mythicizing and reification in entrepreneurial discourse: Ideology-
critique of entrepreneurial studies diskuterar Ogbor den traditionella 
entreprenörskapsdiskursen och menar att den används för att öka avståndet mellan 
människor med hänsyn till föreställningar om kön, klass och etnicitet. 
Entreprenörskapsdiskursen är enligt Ogbor diskriminerande, gender-biased, 
etnocentrisk och kontrollerad genom ideologi. Även om viss kritik förekommit, 
framförallt från feministiskt- och organisationsteoretiskt håll saknas fortfarande 
studier kring hur bland annat ideologi används för att styra 
entreprenörskapsdiskursen (jfr Styrhe 2005).  

Forskning om entreprenörskap eller företagande har till stora delar utförts av män 
och karaktäriseras av en outtalad överordning av män. Framför allt inriktas 
studierna på traditionellt manliga branscher vilket får konsekvensen att kvinnors 
företagande osynliggörs men även att vissa sektorer och branscher ignoreras 
(Holmquist och Sundin 2002). När man inom den traditionella 
entreprenörskapsforskningen studerar kvinnors företagande beskrivs kvinnor ofta 
utifrån antaganden om hur kvinnor ”är”. Kvinnor är annorlunda – en annan typ av 
entreprenör. En inte lika bra variant skulle man också kunna säga. Kvinnor 
föreställs nämligen inte i samma utsträckning som män ha entreprenöriella 
egenskaper såsom till exempelvis mod och riskvilja vilket utesluter dem från 
beskrivningar av företagare och entreprenörer som mytomspunna hjältar. 
Forskning om kvinnors entreprenörskap och företagande utgör en mycket liten del 
av entreprenörskapsforskningen. I början av 1980-talet kom de första 
internationella studierna av kvinnors företagande. Dessa studier behandlade kön 
primärt som en variabel vilket även förekommer i studier av senare datum. I den 
internationella forskningsöversikten Kvinnors Företagande beskriver Berglund (2007b) 
forskningsfronten inom området entreprenörskap under perioden 2003-2006. De 
huvudsakliga forskningsfrågorna formeras kring teman så som motivation och 
strategier, finansiering, struktur och kultur och ekonomisk prestation. Majoriteten 
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av artiklarna har ett anglosaxiskt ursprung och amerikansk empiri dominerar. 
Dessutom tillämpas primärt enkätstudier eller arkivstudier med referenser till 
tidigare studier inom den traditionella entreprenörskapsforskningen.  

1989 presenterades den första stora kartläggningen av kvinnors företagande i 
Sverige (Holmquist och Sundin 2002). Även inom genusforskningen var alltså 
kvinnors företagande länge ouppmärksammat. Numera finns det flera akademiska 
avhandlingar inom området varav jag främst vill nämna Katarina Petterssons 
(2002) studie Företagande män och osynliggjorda kvinnor och Helene J Ahls (2002) The 
Making of the Female Entrepreneur. Pettersson visar i sin studie hur män och det 
föreställt maskulina överordnas i diskursen om Gnosjö, småföretagandets mecka, 
och att kvinnors företagande således osynliggörs. Hon visar dessutom att 
stereotypa bilder av kvinnor och män som företagare reproduceras i både 
forskningstexter och allmänpolitiska texter. Ahl belyser genom sin diskursanalys av 
forskningstexter inom området än mer hur kvinnor som är entreprenörer 
konstrueras som just kvinnliga entreprenörer. En av hennes slutsatser är att även 
om texterna lyfter fram kvinnors entreprenörskap som något positivt och 
eftersträvansvärt görs det på sådana sätt att kvinnors underordnade position i 
samhället återskapas. Ahl hittar i sin forskning inga egentliga skillnader mellan 
mäns och kvinnors företagande. Likheterna är större. Ändå är det de mycket små 
olikheterna som lyfts fram i de forskningstexter hon analyserar. Olikheterna 
konstrueras genom tre strategier som för det första innebär att man gör en höna av 
en fjäder, det vill säga att man lyfter fram de små skillnader som ändå finns. För 
det andra konstrueras entreprenörskvinnor som speciella slags kvinnor som skiljer 
sig från andra ”normala” kvinnor med resultatet att kvinnor fortfarande skiljer sig 
från män. Och för det tredje föreställs särskilt feminina ”drag” vara styrkor snarare 
än brister när kvinnors och mäns skilda företagarmönster förklaras i vad Ahl 
benämner som den goda modern strategin. Ahl uppmärksammar också hur 
kvinnor och män diskursivt formeras som olika slags entreprenörer genom 
dikotomisering (jfr Leffler 2006). Genom jämförelser som både hierarkiserar och 
differentierar skapas föreställningar om kvinnor och män, som företagare och 
entreprenörer, som varandras motsatser. Med en hänvisning till Carin Holmquist, 
professor i företagsekonomi, beskrivs i Makt att forma samhället och sitt eget liv – 
jämställdhetspolitiken mot nya mål (2005:66:234) hur kvinnor och mäns företagande 
förväntas bidra på olika sätt. Holmquist menar att manliga nyföretagare förväntas 
(ska) ”utveckla nya stora företag byggda på tekniska innovationer, skapa tillväxt, 
skapa nya arbetstillfällen” och att kvinnor som startar företag antas ”rädda 
glesbygden, sysselsätta sig själva och andra underprivilegierade grupper”, samt 
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”förnya offentlig sektor”. Det förefaller alltså finnas olika förväntningar på 
kvinnors och mäns företagande.  

Ett vanligt sätt att angripa ”problemet” med kvinnors, i förhållande till mäns, låga 
andel bland företagare är att diskutera hinder. I artikeln Entrepreneur-mentality, gender 
and the study of women entrepreneurs beskriver Attila Bruni, Silvia Gherardi och Barbara 
Poggio (2004) tre vanligt antagna hinder för kvinnors entreprenörskap eller 
företagande. Det första hindret avser kvinnors socio-kulturella status där de 
primärt sammankopplas med ansvaret för hem och familj och därför inte anses 
trovärdiga när det gäller företagsstarter och/eller entreprenörskap. Det andra 
hindret syftar på tillgång till nätverk och information som antas vara en 
grundförutsättning för affärskontakter och där kvinnor förutsätts komma tillkorta. 
Det tredje och sista hindret gäller förfogande över och tillgång till kapital där 
kvinnor förmodas ha brister av olika anledningar. Sammantaget leder (och bidrar) 
dessa antaganden till att kvinnor föreställs lida brist på såväl trovärdighet som 
nätverk och tillgång till pengar. Just dessa resurser anses vara de absolut mest 
nödvändiga när det gäller att starta företag som vi såg i Berglunds och Johanssons 
(2007) sammanfattning av den traditionella entreprenörskapsforskningen ovan. 
Sammanfattningsvis har kritiska könsperspektiv på traditionell 
entreprenörskapsforskning visat att det inte bara finns olika förväntningar på 
kvinnor och mäns företagande utan att kvinnor och män i essentiell mening 
föreställs vara olika som företagare. Nu återstår att se hur Svenskt Näringsliv 
föreställer sig kvinnors företagande och kvinnor som företagare så låt mig övergå 
till mina analyser.  

Svenskt Näringslivs representationer av kvinnors företagande 
och kvinnor som företagare 

Forskning om entreprenörskap, företagande och företagare visar att ”problemet” 
med kvinnors företagande och kvinnor som företagare kan begripliggöras och 
förklaras på olika sätt. Precis som olika representationer av jämställdhet bland 
annat innehåller olika förslag om vad och vem eller vilka som skall förändras och 
hur det skall gå till innehåller olika representationer av företagande och 
entreprenörskap skilda problemdefinitioner. Hur skapar då Svenskt Näringsliv 
mening i diskursen om kvinnor och företagande? Jag har vid flera tillfällen redan 
resonerat kring antalets betydelse. Föreställningar om kvinnors, i förhållande till 
mäns, underrepresenterade företagande kan med all sannolikhet betraktas som en 
logisk följd av att organisationen Svenskt Näringsliv är just företagens företrädare i 
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Sverige och således strävar efter att främja företagsamhet. I inledningskapitlet 
redogjorde jag för organisationens målsättningar med sin verksamhet. För att 
påminna läsaren något så presenterar sig organisationen under rubriken Om Svenskt 
Näringsliv24 som: 

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål 
är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. 
För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av 
företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för 
företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa 
möjliga villkor för att verka och växa.  

Den överordnade problemrepresentationen om att kvinnor som företagare är för 
få och behöver bli fler vilar följaktligen på antaganden om företagande som något 
högst centralt för både Sveriges position i den så kallade välståndsligan och för 
enskilda företags möjligheter att vara aktiva och expanderande. Avsnitten som nu 
följer är strukturerade kring Svenskt Näringslivs huvudsakliga representationer av 
kvinnors företagande och kvinnor som företagare. I tur och ordning kommer jag 
att diskutera hur föreställningar om företagande i tillväxtens namn och nationen 
Sverige skapar diskursiva förutsättningar för subjektspositionen ”den tillväxande 
kvinnan”. Föreställningar om ideala entreprenörer och det ideala företagandet samt 
frågor om brist och oförmåga tar vid när kvinnor kategoriseras som oförmögna 
företagarkvinnor (”den otillräckliga företagarkvinnan”). Slutligen diskuteras ”den 
offentliga kvinnan” genom diskursiva benämningar som den tärande offentliga 
sektorn respektive den närande offentliga sektorn.  

Företagande i tillväxtens namn  

I kapitlet ”Jämställdhet – en potential för näringslivet” beskrev jag bland annat hur 
antaganden om framsteg och utveckling konstruerade vad jag har benämnt som 
”den jämställda kvinnan”. Enbart näringslivets behov antas vara en garant för en 
framåtsiktande och jämställd arbetsmarknad. Resonemanget kan jämföras med 
Svenskt Näringslivs konstruktioner av företagande i tillväxtens namn.  
Tillväxtargument är hos Svenskt Näringsliv, inte så förvånande kanske, ett av de 
mest frekventa i deras resonemang om utveckling i olika former då ekonomisk 
tillväxt idag framställs som ett självklart samhällsmål i stora delar av västvärlden 
(Friman 2002). Ekonomisk tillväxt är i ekonomisk teori ett mått på hur snabbt ett 
                                                 
24  www.svensktnaringsliv.se/om_oss/ 
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lands produktion av varor och tjänster ökar. Eftersom det är företag som 
producerar dessa varor och tjänster växer ett lands ekonomi följaktligen om 
företagen lyckas producera fler varor och tjänster. Företag och företagare antas 
därför vara en förutsättning för tillväxt. Föreställningar om kvinnors företagande 
konstrueras i sin tur som en del av denna tillväxtdiskurs. Under rubriken Ge kvinnor 
en chans att starta eget formuleras det av Svenskt Näringsliv (Kraus 2007) som:  

Sverige behöver generellt fler företagare, och då är det viktigt att också 
kvinnor startar företag. Om fler kvinnor startade företag skulle det ge 
kraftiga bidrag till sysselsättning, tillväxt, och inte minst jämställdhet. 

Rapporten Kvinnors företagande (Dahlman 2004:2) inleds med argumenten att:  

Ett ökat företagande är bra för tillväxten och välståndet. Om det startas fler 
företag skapas nya jobb och Sverige lyfter i välståndsligan. 

Ett ökat företagande antas alltså inte bara vara en förutsättning för tillväxt i 
generella termer utan också för att skapa jobb. Kvinnors företagande konstrueras 
här som en förutsättning för ökad sysselsättning. Fler arbetstillfällen antas vara en 
automatisk följd av (ny)företagande och bland annat i temabladet om Företagande 
(2006) kan man läsa att företagandet behöver öka för att skapa fler arbetstillfällen. I 
texten Om 80 år är kvinnorna ikapp männen som företagare (Fölster och Wikner 
2007:11) framgår att:  

Ett högt nyföretagande är nödvändigt för att de mindre företagen skall 
kunna skapa nya jobb i samma takt som befolkningen ökar samtidigt som 
de stora företagen drar ner på sin verksamhet i Sverige. 

I relation till argument om tillväxt och ökad sysselsättning framstår kvinnors låga 
andel bland företagarna som ett problem. Svenskt Näringslivs Kreicbergs och 
Oreland (2008:3) uttrycker sig också som att kvinnors underrepresentation bland 
företagare är ett problem:    

Detta är ett problem. Historiskt är det företagandet som lett till mycket av 
det välstånd vi ser idag i Sverige. Företagandet har lett till skapandet av 
stora familjeförmögenheter och bildandet av maktcentra. Ett lägre 
företagande bland kvinnor leder därför till lägre välstånd för samhället i 
stort samt en förskjutning av kapital och makt, från kvinnor till män.  
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Svenskt Näringsliv konstruerar följaktligen företagande som en förutsättning för 
tillväxt, nya jobb och välstånd. Problemrepresentationen konstrueras också utifrån 
en historisk föreställning om företag som välståndets utvecklare i Sverige. 
Sambandet mellan ett ökat företagande och tillväxt framstår alltså i Svenskt 
Näringslivs texter som helt självklart. Bland annat för att Svenskt Näringsliv 
åberopar vad som kan antas vara tillförlitliga vittnen, nämligen forskare. Jag har 
tidigare beskrivit, i avsnittet ”Tillbörlig kunskap och näringslivsbehov” hur 
organisationen hänvisar till vissa typer av studier men tar avstånd från andra. 
Föreställningar om sambandet mellan nyföretagande och tillväxt framstår enligt 
organisationen som särskilt trovärdigt när flera forskningsresultat – nästan alla som 
det verkar – oberoende av varandra skildrar samma fenomen. Svenskt Näringsliv 
hänvisar till att: ”Nästan all svensk och internationell forskning visar att 
nyföretagandet är en viktig motor för produktivitetsutvecklingen” (Fölster 2007). 

I huvudsak diskuteras alltså kvinnors företagande och nyföretagande i syfte att öka 
tillväxten. Om inte kvinnor startar fler företag kan detta som en följd leda till lägre 
välstånd och tillväxt kan man anta. Fler företag och företagare skapar också enligt 
Svenskt Näringsliv nya jobb som bland annat gör att Sverige kan lyfta i 
välståndsligan. Företagande för kvinnor konstrueras därmed som en fråga för och 
om nationen Sverige.  

En fråga för nationen Sverige  

Svenskt Näringslivs representationer av tillväxt som grunden för 
samhällsutveckling i allmänhet och kvinnors företagande i synnerhet återfinns i 
organisationens tal om nationen Sverige. Svenskt Näringsliv har ett tydligt uppdrag 
och det är att föra Sverige tillbaka till den absoluta toppen i den internationella 
välståndsligan. Bland annat i organisationens rapport Tillväxt (2007:x) står det att:  

Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den 
internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större 
möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att 
uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande 
och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens 
verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga 
villkor för att verka och växa.  
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Och i Svenskt Näringslivs De lyfte landet – en berättelse om svenska entreprenörer 
(Johnson 2002:7):  

Om individerna i Sverige tror på sig själva, vill och får chansen, kan de ta 
vårt land till toppen. Det blir inte första gången.  

I ett antal texter beskriver Svenskt Näringsliv hur Sverige har halkat efter i den så 
kallade välståndsligan. Det föreställs vara ett problem för nationen Sveriges 
förmåga till utveckling. Om inte Sverige klättrar uppåt i välståndsligan riskeras den 
höga levnadsstandard vi svenskar är vana sedan tidigare. Sverige har tidigare tillhört 
”världseliten” i ekonomisk tillväxt och bör sträva efter att återfå den positionen 
enligt Svenskt Näringsliv. Organisationen är samtidigt förvissad om att enskilda 
individer är utrustade med både vilja och förmåga som om de får chansen gör att 
Sverige kan återerövra en position i toppen av välståndsligan. Ett gott samhälle och 
ett samhälle på väg till toppen av välståndsligan är enligt Svenskt Näringslivs P J 
Anders Linder (i Johnson 2002:7) ”ett samhälle där viljan att förbättra sin situation 
kan realiseras”. Kvinnors förmågor – som företagare – blir ett sätt att kunna delta i 
välståndstävlingen. Linder fortsätter:  

Om kvinnors begåvning, förmåga och kompetens tas till vara i lika hög grad 
som männens är detta positivt för Sveriges välståndsutveckling.  

Kvinnors förmågor konstrueras som en möjlighet till avancemang i välståndsligan 
men också som ett problem. Antalet svenska företagarkvinnor är nämligen inte 
tillräckligt många vilket äventyrar Svenskt Näringslivs jakt på ledarpositionen. Så i 
nationen Sveriges namn behöver kvinnors andel bland företagare öka. I texten 
Anställd idag, företagare imorgon – En analys av kvinnors företagande i Sverige uttrycks det 
av Kreicbergs och Oreland (2008:3):  

Även ur ett internationellt perspektiv är kvinnors företagande i Sverige lågt. 
En nyligen publicerad undersökning25 placerade Sverige på 23:e plats av 
totalt 25 europeiska länder då de rangordnas vad gäller jämställdhet i 
företagande. 

Antalet företagarkvinnor har procentuellt sett ökat snabbare inom övriga 
EU än i Sverige under det senaste året (Kreicbergs och Oreland 2008:2).  

                                                 
25 Undersökningen som det hänvisas till är en rapport från Företagarna (2008). Var finns jämställd 
företagsamhet? Sveriges mest (och minst) jämställda företagarkommuner 
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Med anledning av att Sverige hamnar efter övriga EU i tillväxt- och välståndsligan 
framställs svenska kvinnors företagarförmågor som undermåliga i relation till 
kvinnors företagarduglighet i övriga EU-länder. I denna problemdefinition kopplas 
alltså kvinnors företagande till en nationell diskurs. Nationalstaten Sverige och dess 
placering i välståndsligan används för att knyta kvinnor till diskursen. Det blir en 
skyldighet för kvinnor att starta företag så att Sverige inte halkar efter i 
samhällsutvecklingen. Det är alltså inte bara tillväxtdiskursen som används för att 
locka fler kvinnor till företagande, även konstruktioner av nationen Sverige 
legitimerar Svenskt Näringslivs föreställningar om att kvinnor behöver öka sitt 
företagande.   

Den tillväxande kvinnan  

I föregående kapitel tog jag bland annat upp att Svenskt Näringsliv föreställer sig 
att alla människor behöver samlas kring näringslivsbehov. Alla bör bemöda sig och 
ha det gemensamma för ögonen. Resonemanget återkommer i Svenskt Näringslivs 
problemrepresentationer om hur företagande – kvinnors företagande – kan bidra 
till att Sveriges position i välståndsligan flyttas fram. Kvinnors företagande 
konstrueras i min tolkning som en tillväxtfrämjande reform, i syfte att främja 
Sveriges position i välståndsligan. Eller med andra ord för att uppfylla nyliberala 
mål om tillväxt.  

I den ena av problemrepresentationerna som konstruerar ”den tillväxande 
kvinnan” kommer alltså jämställdhet i termer av kvinnors företagande att handla 
om att öka tillväxten. Som jag tidigare nämnt är det kanske inte särskilt förvånande 
eftersom strävan efter tillväxt idag används som en legitimerande aspekt för många 
olika typer av verksamheter. Föreställningar om ekonomisk tillväxt är emellertid 
inte det heller något nytt fenomen. Redan den 17 oktober 1958 höll professor 
Ingvar Svennilson från Handelshögskolan i Stockholm ett föredrag om ekonomisk 
tillväxt ”För den som följer den ekonomiska diskussionen är det uppenbart att 
teorien för ’ekonomisk tillväxt’ blivit ämnet på modet. Jag tror emellertid, att det 
vore fel att betrakta det enbart som en modefluga. Vad som händer är helt enkelt, 
att hela den ekonomiska teorien håller på att formuleras om som en tillväxtteori 
”(Svennilson i Friman 1998:163). Tillväxtdiskursen har som vi kan se en relativt 
lång historia. Kvinnors företagande som en tillväxtfrämjande reform möjliggörs, i 
min tolkning, av en marknadsekonomisk diskurs där tillväxten framstår som helt 
naturlig.   
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När kvinnors företagande görs till en del av en föreställt nödvändig tillväxtdiskurs 
konstrueras också Svenskt Näringsliv som den ”kornbod” vi alla är beroende av 
(Martinsson 2006). Svenskt Näringsliv antas vara den reformivrare som skall leda 
oss alla till toppen på den internationella välståndsligan. Det antas vara fullt möjligt 
för Sverige att återta en ledande position om vi svenskar bara kan övertygas om att 
företagande är av stor betydelse. Föreställningar om vikten av kvinnors företagande 
förstärker bilden av Svenskt Näringsliv som den radikala motorn i 
välståndssträvan. Att tala om kvinnors företagande blir följaktligen ett sätt att skapa 
föreställningar om ömsesidig förståelse i syfte att uppmuntra till vad som av 
Svenskt Näringsliv betraktas som relevant för alla som bor i Sverige, nämligen att 
starta fler företag. När företagande konstrueras som alldeles nödvändigt för 
Sveriges välstånd, och varandes av stor betydelse för kvinnor och gemene man, blir 
en konsekvens i min tolkning att alla också görs ansvariga om vi inte skulle lyckas 
återta täten i välståndsligan. Alla människor blir på så vis ansvariga för sitt eget 
välstånd.  

Nationen Sverige är alltså en framträdande bild i Svenskt Näringslivs 
föreställningar om kvinnors företagande. I en tidigare studie av etnologen Lena 
Martinsson (2006) diskuteras konstruktioner av nationen Sverige som del av en 
marknadsekonomisk diskurs. Martinsson analyserar näringslivsanknuten 
mångfaldsretorik och påvisar bland annat hur det föreställt nationella används som 
en samlande term för att skapa konsensus kring frågor om mångfald. Att nationen 
Sverige utgör en stor del av Svenskt Näringslivs tal om kvinnor som företagare, är 
som jag har noterat tidigare, inte särskilt förvånande och i linje med Martinsson 
resonemang om att det nationella fungerar som en samlande term för det mesta 
som organisationen företar sig. Kvinnors låga företagande i Sverige kontrasteras 
mot kvinnors företagande i övriga EU-länder. I jämförelse med andra länder så blir 
kvinnors företagande ett särskilt problem. Genom att framställa nationen Sverige 
som en naturlig och homogen enhet i relation till andra nationer konstrueras 
Sverige som en föreställd gemenskap (Anderson 1991) och kvinnors företagande 
föreställs vara problematiskt. Kvinnors företagande som skulle kunna innebära en 
”vinst” för Sverige blir alltså ett problem i och med underrepresentationen. Finns 
det en risk för att kvinnor rent av framstår som opatriotiska?  

Subjektspositionen som jag har kallat ”den tillväxande kvinnan” konstrueras 
sammantaget genom förväntningar på att kvinnor skall starta och driva företag i 
tillväxtens namn och för nationen Sverige skull. Kvinnor manas inte bara till 
företagande utan också till nationell uppslutning. Antaganden om den tillväxande 
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nationen utesluter föreställningar om det nationella som en fråga om medborgare 
och medborgerliga rättigheter.  

Ideala entreprenörer och det ideala företagandet  

I det följande avsnittet avser jag att beskriva och analysera Svenskt Näringslivs 
problemformuleringar om varför inte fler kvinnor startar och driver företag i 
Sverige. Vad är egentligen problemet? Svenskt Näringslivs föreställningar om den 
ideala entreprenören och det ideala företagandet sätts här i centrum. För att gå 
händelserna i förväg konstrueras subjektspositionen som jag kallar ”den 
otillräckliga företagarkvinnan” kring föreställningar om antagna hinder och 
svårigheter. Här handlar det framför allt om att kvinnor antas sakna en rad 
förmågor och egenskaper som föreställs vara viktiga för att starta och driva företag, 
det vill säga att bli entreprenörer eller företagare. Den otillräckliga företagarkvinnan 
konstrueras i förhållande till vad jag kallar den ideala entreprenören vilket bland 
annat innebär att med kvinnor förknippade förmågor konstrueras polärt gentemot 
förmågor och egenskaper som associeras med män.  

Det är entreprenören, dummer!  

Inför presidentvalet i USA 1992 myntade Bill Clintons kampanjledare uttrycket It´s 
the economy, stupid! för att understryka Clintons engagemang i ekonomiska spörsmål. 
Lågkonjunkturer präglade landet och med uttrycket avsåg man därför att sätta just 
ekonomiska frågor i centrum. Svenskt Näringslivs rapport De lyfte landet – en 
berättelse om svenska entreprenörer (Johnson 2002:7) inleds med en hänvisning till 
denna formulering för att betona entreprenörens viktiga roll i samhället och 
ekonomin: 

Det är entreprenören, dummer! Se där ett alternativ till Clintons torftiga 
men så ofta citerade ”Det är ekonomin”, Tänk om man som omväxling 
finge se en sådan sentens med den skapande människan i centrum prägla 
valrörelse, förvaltning och skolundervisning i Sverige. Visst är det viktigt att 
ekonomin går bra. Men varför går den bra när den går bra? Jo därför att 
människor kommer till sin rätt – arbetar, investerar, hittar på nytt och lär sig 
glömma gammalt. Och allra viktigast är att det finns många som sätter nya 
bollar i rörelse, att det finns entreprenörer.  
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Inom en kapitalistisk ekonomi spelar entreprenörer en nyckelroll. 
Entreprenören är en person som i vinstsyfte förflyttar resurser mellan olika 
marknader eller introducerar en ny produkt eller en ny produktionsmetod 
(Johnson 2002:14).   

Att entreprenörer antas vara högst väsentliga i den ekonomiska 
näringslivsdiskursen råder det inget tvivel om. Svenskt Näringslivs 
problemrepresentationer bygger på antaganden om entreprenörer som skapande 
och kreativa människor. Föreställningen om att entreprenörskap idealt handlar om 
det nya och oprövade – nya produkter och nya produktionsmetoder – är också 
tydlig. Det hittills oprövade konstrueras gentemot vad som betraktas som gammalt 
och bakåtsträvande. Det är följaktligen de visionära och unika entreprenörerna 
som skall ”lyfta landet”. Vem är entreprenören mer precist? Johnson (2002:20) 
påstår att:  

Varje individ är unik – den ene entreprenören är inte den andre lik. Därför 
är det farligt att generalisera om typiska personlighetsdrag hos 
entreprenörer eller om vissa personliga egenskaper som leder till framgång. 
En del entreprenörer – inte minst inom den växande tjänstesektorn – har 
en utpräglad social talang. Men det finns också vissa speciella 
omständigheter i entreprenörskapet som gör att rakt motsatta egenskaper 
ibland kan vara vanligare bland entreprenörer än bland folk i allmänhet. Det 
utmärkande för många entreprenörer är att de kan vara rätt besvärliga att ha 
att göra med. En framgångsrik entreprenör måste ha egenskaper som 
självtillit, uthållighet och koncentration. Omgivningen uppfattar därför lätt 
entreprenören som självupptagen, envis och perspektivlös. De som söker 
sig till entreprenörskapet har ofta svårare än andra att inordna sig i fasta 
strukturer och att underordna sig auktoriteter. 

Entreprenörer beskrivs inledningsvis med nödvändighet vara unika individer helt 
olika varandra och det skapas avstånd till någon form av kollektiva karaktäristika. 
Snart framträder emellertid en rad egenskaper som enligt Svenskt Näringsliv 
fordras för att förstå och beskriva entreprenörer. Entreprenören framställs som en 
svårhanterlig, oberoende och originell individ som föreställs ha problem med att 
underordna sig auktoriteter. Man kan anta att det till exempel vore svårt för den 
här typen av människa att arbeta i ett traditionellt lönearbete. Trots att varje individ 
föreställs vara unik och inte den andre lik skapas ändå i min tolkning ett kollektiv 
av företagare med alldeles speciella egenskaper. Att vara företagare och entreprenör 
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är heller inte något man sysslar med slumpmässigt eller planlöst. I Svenskt 
Näringslivs problemdefinitioner kräver det engagemang, omåttligt med tid och 
resurser, djärvhet, nytänkande och så vidare. Med till exempel Johnson (2002:13): 

Framgångsrik företagsamhet bygger sällan på några naturliga eller självklara 
steg. Framgångsrikt företagande bygger istället på att ta djärva steg, bedriva 
många experiment, och försöka göra det som ingen annan har tänkt på eller 
vågat göra.  

En hög andel företagande är inte något som ödet eller yttre krafter skapat. 
Det ligger mycket entreprenörskap, arbete och risktagande bakom 
framgångarna (Fölster och Wikner 2007:4).  

Det ställs uppenbarligen stora krav och många förväntningar på den ideala 
entreprenören och det ideala företagandet hos Svenskt Näringsliv. Dessutom antas 
entreprenören eller företagaren arbeta mycket och lägga ner hela sin själ i detta 
arbete, både för sin egen del och för anställdas skull.  

Företagande är en osäker tillvaro. Istället för att få in en fast lön på kontot 
varje månad måste företagaren själv dra in pengar till lokalhyra, räkningar, 
lön till anställda och, förhoppningsvis, till sig själv. En företagare betalar 
höga skatter men hamnar ändå utanför viktiga delar av välfärdssystemet 
(Wikner 2006:3) 

På det hela taget framställs företagande som en mycket farofylld, riskabel och 
invecklad verksamhet om än av högsta vikt. Ett arbete som kräver sin man skulle 
man kunna säga. I relation till det ovan beskrivna framställs kvinnors företagande 
och kvinnor som entreprenörer på ett något annorlunda sätt.  

Problematiska företagare och det problematiska företagandet 

Det är alltså i relation till och i jämförelse med normer om traditionellt manligt 
företagande som kvinnors företagande blir ett problem. Svenskt Näringsliv 
beskriver bland annat företagande som storskaligt, expansivt och vinstskapande. 
Kvinnors företagande och företagarförmågor föreställs däremot vara något annat. I 
rapporten Kvinnors Företagande (Dahlman 2004:3) framkommer bland annat att:  
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Kvinnors företag är generellt mindre än mäns. De allra flesta driver sitt 
företag som soloföretagare, utan anställda eller delägare. Hälften av de 
kvinnliga företagarna har företag i den minsta storleksordningen, vilket 
betyder att de har upp till fyra anställda, medan bara en tredjedel av 
männens företag är av den storleken. Bara 26 % av kvinnorna, jämfört med 
38 % av männen, har fler än tio anställda. Fler kvinnor än män driver 
företaget på deltid.  

Ett annat exempel där kvinnors företagande skildras är i Svenskt Näringslivs 
nyhetsartikel Myter styr politiken för kvinnors företagande (Frycklund, Fölster och 
Renstig 2008):   

Enligt vår undersökning är det dock mycket vanligt att kvinnor startar 
företag vid sidan av anställningen. Många av dessa företag blir dock 
kortlivade, och ökar därför inte kvinnors företagande långsiktigt. Ofta har 
dessa sidoföretag startats för tidsbegränsade projekt.  

Eller som i Svenskt Näringslivs PM – Kvinnors företagande (Frycklund, Kreicbergs 
och Oreland 2008:2):  

Det är alltså inte bara så att kvinnor är kraftigt underrepresenterade i 
nyföretagandet. De är dessutom överrepresenterade i företagsstarter som 
mer har karaktären av bisyssla. Många av bisyssleföretagen kan visserligen 
utvecklas till heltidsföretag, men könsskillnaden ger redan från början en 
snedvridning som tenderar att göra kvinnors företagande mer 
marginaliserat än mäns. 

Män startar antingen heltidsföretag eller har flera företag vid sidan av 
varandra. Den här skillnaden understryker ytterligare skillnaden mellan 
mäns och kvinnors företagande. 

I problemformuleringarna ovan startar kvinnor – i jämförelse med män – företag i 
för liten skala, med för få anställda och dessutom ofta som bisyssla. När kvinnor 
bedriver företag gör de det på flera sätt som skiljer sig från män vilket konstruerar 
kvinnor som en särskild slags företagare. Företagande som förknippas med män 
utgör måttstock och gentemot den framstår kvinnor som oförmögna på olika sätt. 
Låt mig ge ytterligare exempel. Som framkom ovan antas det i Svenskt Näringslivs 
problemdefinitioner vara ovanligt riskfyllt och osäkert att vara företagare. 
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Företagande framställs i diskursen som ett vågspel och i detta antas alltså kvinnor 
komma till korta. Bland annat genom föreställningar om att kvinnor är mindre 
riskbenägna, tar för små lån, inte kan införskaffa riskkapital och inte vill växa. 
Svenskt Näringslivs Fölster och Wikner (2007:3) skriver: 

Att driva och starta företag är en komplicerad och dynamisk process där 
finansiering, kontaktnät och förtroliga råd är viktiga för framgång och för 
att våga satsa. Vägen dit är kantad med många hinder, som ofta drabbar 
kvinnor mer än män. Svårigheten att få fram eget kapital är ett sådant 
hinder. Det egna kapitalet är viktigt eftersom det ger företaget möjligheter 
att låna och därmed öppnar för framtida expansion.  

Och i Svenskt Näringslivs rapport Få kvinnor som företagare? skildras problemet av 
Wikner (2006:2): 

En annan förutsättning, kanske själva grundbulten, är att det skall vara 
möjligt att skaffa riskkapital till företaget utan att belåna allt man äger. Det 
kräver i sin tur ett skattesystem som ger alla möjligheter att skapa egna 
resurser, en förutsättning som är viktigare för kvinnor än för män, eftersom 
kvinnorna i allmänhet är mindre riskbenägna än männen.  

Kvinnorna satsar inte lika mycket ekonomiskt som männen på sina företag. 
Det framgår exempelvis genom att titta på hur stora lån företaget har tagit. 
Det är de kvinnliga företagarna som i högre utsträckning har de små 
företagsinteckningarna medan männen har de stora. Det hänger samman 
både med riskviljan och med inställningen till att växa.  

Sammantaget innehåller problembeskrivningarna föreställningar och antaganden 
om kvinnor som otillräckliga. De satsar mindre ekonomiskt än män och har små 
företagsinteckningar till skillnad från männens stora. Det i sin tur antas hänga ihop 
med att kvinnor inte är riskbenägna eller saknar tillväxtambitioner. Vidare 
innehåller problemformuleringarna föreställningar om att kontaktnät och 
rådgivning är väsentliga för att företagandet skall betraktas som framgångsrikt. 
Kvinnor föreställs sakna kontaktnät, råd och familjemedlemmar som kan stötta för 
att företagssatsningarna skall ge ett gott resultat. Bristen på eget kapital antas också 
vara ett av de stora hinder som hejdar i första hand kvinnors företagande. Andra 
förklaringar hos Svenskt Näringsliv antas vara att kvinnors företagande återfinns 
inom tjänstebranscher där investeringsbehovet inte är lika stort. Kvinnor antas 
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också vara mer försiktiga när det gäller investeringar i anläggningstillgångar, 
omsättning per anställd och förändring av balansomslutning för att nämna 
ytterligare några exempel. Kvinnors företagande och kvinnor som företagare 
föreställs av allt att döma vara något annat än mäns företagande och män som 
företagare vilket jag diskuterar i termer av ”den otillräckliga företagarkvinnan” 
nedan. Jag vill dessförinnan kort beskriva Svenskt Näringslivs föreställningar om 
kvinnors företagande ur ett historiskt perspektiv.  

Vid en historisk återgivning av entreprenörens betydelse för ekonomin beskrivs 
”företagsamhetens hjältar”. I rapporten De lyfte landet – en berättelse om svenska 
entreprenörer (Johnson 2002) hyllas de individer som förmodas ha bidragit till det 
svenska välståndets historia. I texten återges en lång rad av entreprenörer som 
sammantaget beskriver män och deras innovationer och uppfinningar. Den 
manliga dominansen diskuteras dock och texten beskriver kvinnors del i 
framgångsrikt företagande under rubriken Det är kvinnan bakom allt (Johnson 
2002:37): 

Fram till slutet av 1800-talet var det lilla familjeföretaget dominerande inom 
nästan alla branscher. Både mannen och hustrun gjorde normalt viktiga 
insatser i företaget. Men formellt var det mannen som stod för rörelsen 
även i de fall där det var kvinnan som gjorde det mesta, till exempel därför 
att maken var sjuklig, försupen eller inkompetent.  

Det fanns trots allt ett antal kvinnor även före 1800-talet som blev bemärka 
(sic) företagare. Särskilt kunde en del kvinnor i aristokratin göra sig gällande 
under 1600- och 1700-talen då de många fälttågen höll männen borta från 
Sverige.  

I den första beskrivningen representeras kvinnor som hustrur och medhjälpare i 
sina mäns företag. När kvinnor bidrar till verksamheten i större omfattning antas 
det bero på att männen är sjuka, super för mycket eller är inkompetenta. Eller som 
i den andra beskrivningen där kvinnor förutsätts driva företag på grund av att 
männen drar ut i krig. Frånvarande eller sjuka män föreställs alltså vara 
förklaringen till kvinnors företagande i ett historiskt perspektiv. Kvinnors 
företagande konstrueras åter i relation till män vilket upprätthåller särskiljandet 
med den lilla skillnaden att vissa män framställs som oförmögna att leva upp till det 
manliga företagaridealet. Problemrepresentationerna skapar också bilder av att det 
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bara var vissa kvinnor – hustrur eller aristokrater – som förväntades bidra till 
företagandet.  

Den otillräckliga företagarkvinnan 

Den diskursiva utgångspunkten i avhandlingen innebär att egenskaper som antas 
höra ihop med kvinnor och män inte är universellt givna utan snarare ett resultat 
av olika definitionsprocesser och kategoriseringar som är knutna till tid och rum, 
vilket jag har diskuterat tidigare. Subjektspositioner organiseras alltid relationellt, 
det vill säga att individer struktureras diskursivt genom distinktioner mellan vad 
man antas vara och vad man inte antas vara. När kvinnors företagande skildras av 
Svenskt Näringsliv görs det på ett sätt som skiljer sig från den ideala bilden av 
företagande som jag har visat. Kvinnor och män som företagare framställs i 
problemrepresentationen som två helt olika grupper.  

I första hand definieras kvinnor som företagare negativt, det vill säga med betoning 
just på vad de inte är, lider brist av eller vad de saknar. Svenskt Näringslivs 
problemrepresentationer av kvinnors företagande präglas av föreställningar om vad 
som anses vara standard för företagande. När Svenskt Näringsliv förutsätter att 
företagare till exempelvis skall ta stora lån och ständigt expandera blir kvinnors 
småskaliga företagande en anomali. När kvinnor väl startar företag föreställs det 
vara fel slags företag.  Kvinnor behöver enligt Svenskt Näringsliv starta fler företag 
men inte vilka företag som helst uppenbarligen. De behöver anpassas och likna 
den typ av företag som män startar och driver. Kvinnor antas helt enkelt vara 
oförmögna att leva upp till entreprenörskapets ideal och krav och med Ek, 
Tesfahuney och Dahlstedts terminologi (2008:35) beskrivs dessa tillkorta-
kommanden ”inte som en politisk eller kollektiv fråga, utan snarare som en fråga 
om moraliska och personliga” sådana. Den manliga företagarnormen ifrågasätts 
inte och kvinnors tillkortakommanden konstrueras alltså som personliga. 

Antaganden om kvinnors på många sätt bristfälliga eller rentav felaktiga 
företagande placerar alltså orsaken till kvinnors problem och underordning hos 
kvinnorna själva. Att kvinnor framställs som bristfälliga eller felaktiga har 
diskuterats av ett flertal forskare före mig (till exempel Holgersson 2003).  Kvinnor 
kan däremot lära sig att bli entreprenörer och företagare enligt Svenskt Näringsliv. 
Det handlar till exempel om att kvinnor anses behöva information om hur man 
startar företag, knoppar av en verksamhet eller samlar kapital (Wikner 2003). De 
problematiska kvinnorna erbjuds olika former av stödinsatser så att de kan 
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förändras i önskvärd riktning, det vill säga till att driva företag som är mer lika de 
företag som män startar. Två dominerande teman finns enligt Styrhe (2005) i 
entreprenörskapslitteraturen. Det handlar om att entreprenörer är självständiga och 
risktagande samt kreativa och på jakt efter nya saker. Om självständighet är en 
förutsättning, kan man då lära sig att bli entreprenör? När kvinnor förväntas lära 
sig om hur man startar företag som är mer lika mäns så innebär det dessutom att 
kvinnors ”fria val” ifrågasätts. Kvinnors företagande inordnas i en ordning som 
entreprenörer samtidigt antas stå utanför och i en ordning som är manligt märkt.  

Att begreppen företagare och företagande är manligt präglade och framför allt 
förknippas med män har uppmärksammats av ett flertal forskare under många år, 
som jag noterade i forskningsöversikten. Entreprenörskap och företagande 
sammankopplas alltså med en manligt märkt och stereotyp beskrivning av 
entreprenörer, som med kraft alltid är kapabla och villiga att ta risker. Dessa 
föreställningar återkommer i Svenskt Näringslivs problemrepresentationer vilket 
möjliggör konstruktionen av ”den otillräckliga företagarkvinnan”. Dessutom 
upprätthålls den nyliberala bilden av den alldeles nödvändiga entreprenören. 

Befria kvinnorna från den offentliga sektorn26 

Kvinnors underrepresentation bland företagare föreställs i subjektspositionen den 
otillräckliga företagarkvinnan bland annat vara ett resultat av kvinnors bristande 
förmågor att starta och driva vad som av Svenskt Näringsliv betraktas som ideala 
former av företag. Ett annat sätt att beskriva och förklara det föreställda problemet 
med kvinnors kvantitativt låga företagsamhet kommer också till uttryck genom 
Svenskt Näringslivs problemrepresentationer av offentlig sektor. Den offentliga 
sektorns betydelse för kvinnors företagande konstrueras av Svenskt Näringsliv som 
både en möjlighet och ett hot för kvinnors utsikter till företagsamhet. Den 
offentliga sektorns betydelse för samhällsekonomi och tillväxt har diskuterats i 
termer av närande eller tärande (Södersten 1992) och jag lånar symboliken i 
följande avsnitt för att beskriva och diskutera de antaganden som samlas kring 
Svenskt Näringslivs bilder av den tärnade respektive den närande offentliga sektorn 
och hur de i min tolkning positionerar kvinnor som Den offentliga kvinnan.   

                                                 
26 Befria kvinnorna från den offentliga sektorn är namnet på en rapport från Svenskt Näringsliv (Juth 
2002). 
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Den tärande offentliga sektorn 

Den offentliga sektorns dominans över kvinnors traditionella arbetsplatser i skola, 
vård- och omsorgssektorn är hos Svenskt Näringsliv en återkommande 
problemrepresentation. I relation till föreställningar om att det är det privata 
näringslivet som utvecklar och driver samhället åt rätt håll, det vill säga framåt, 
konstrueras den privata sektorn som en motsättning till den offentliga sektorn. 
Den offentliga sektorn antas vara ett problem – tärande – ja, kanske till och med 
det största problemet av alla för kvinnors möjligheter till jämställdhet. I Svenskt 
Näringslivs rapport Kvinnors företagande (Dahlman 2004:6) kan man läsa att:   

En viktig orsak till att så få kvinnor startar företag är den omfattande 
offentliga sektorn, som har blivit kvinnornas arbetsplats, men som till stor 
del styrs av politik.  

Eftersom en så stor andel av kvinnorna i Sverige arbetar i offentlig sektor 
blir det naturligt att också starta företag i denna bransch. Men det är en 
mycket speciell sektor i svenskt näringsliv, eftersom välfärden så länge styrts 
av ett monopol.  

I Svenskt Näringslivs temablad Ett jämställt arbetsliv (2005) framkommer att:  

Det är viktigt att kvinnor ges möjlighet att starta och driva företag. Därför 
måste de branscher där många kvinnor har sin yrkeserfarenhet öppnas för 
konkurrens och privata företag. Idag har det offentliga i stort sett monopol 
på dessa verksamheter.  

Och i rapporten Anställd idag, företagare imorgon – en analys av kvinnors företagande i 
Sverige (2008) som:   

Det finns två huvudskäl till att anställda kvinnor inte satsar på att bli 
företagare. Den ena är att många arbetar inom den offentliga sektorn där 
det finns många politiska hinder mot att bli företagare.  

Av Svenskt Näringsliv antas den offentliga sektorn ha en negativ inverkan på 
kvinnors möjligheter till företagande genom föreställningar om monopol och 
politisk styrning. Sektorn har under en lång period betraktats som varande för stor 
och ineffektiv och därför i behov av förändring. Svenskt Näringslivs föregångare 
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SAF (Svenska arbetsgivareföreningen) yrkade på marknadsanpassning och 
privatisering av den offentliga sektorn redan i slutet av 1970-talet (Hugemark 
1994). Framför allt är det alltså den politiska styrningen som föreställs vara 
problematisk.  

Enligt Svenskt Näringsliv borde den offentliga sektorn anpassas till den privata 
sektorns ideal. Utsagorna ligger i linje med idéinnehållet i New Public Management 
(NPM) som förenklat uttryckt har till syfte att reformera offentlig sektor genom 
nya och marknadslika organisationsmodeller och styrformer (Forsell och Jansson 
2000). Offentlig sektor anses alltså utgöra ett hot mot samhällsekonomisk 
utveckling. Ett av hoten handlar om att den hindrar den privata konkurrensutsatta 
delen av ekonomin att fungera. Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster 
ger uttryck åt det i texten Högre tillväxt med privat drift (2001:6) när han säger att det 
idag råder ”stor enighet i Sverige om att en fungerande konkurrens är av stor 
betydelse för att främja effektivitet, tillväxt och dynamik”. 

Trots alla förändringar som har skett i kvinnors val och i övrigt på 
arbetsmarknaden, finns det fortfarande vissa kvardröjande mönster. Av 
betydelse för framtida karriärmöjligheter är bland annat i vilken grad de 
kvinnodominerade sektorerna kommer att vara konkurrensutsatta i 
framtiden. (Andersson och Eriksson 2005:6) 

Den offentliga sektorn föreställs vidare hindra kvinnors företagsamhet på grund av 
att där finns för ”många” kvinnor. I en kvinnodominerad omgivning antas det 
saknas förebilder som skulle kunna underlätta för kvinnor att starta företag. 

Kvinnorna är dessutom i hög grad anställda i den offentliga sektorn. Där är 
det ofta inte tillåtet att arbeta som egen företagare. Även där det har blivit 
tillåtet är det fortfarande mindre vanligt. Det innebär att de flesta kvinnor 
som arbetar i den offentliga sektorn har få bekanta eller arbetskontakter 
inom sitt gebit som är företagare. Det innebär också få förebilder, stöd- och 
nätverkspersoner. Det krävs mycket mer av en pionjärgärning för en 
kvinnlig sjuksköterska att starta eget än för en manlig ekonom. (Fölster och 
Wikner 2007:4) 

De offentliga producenterna hindrar således kvinnors möjligheter till företagande 
enligt Svenskt Näringsliv. Dessutom föreställs den offentliga kvinnan sakna 
nätverk och förebilder vilket sätter gränser för hur nydanande hon kan vara. 
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Eftersom kvinnor andelsmässigt i stor utsträckning återfinns inom den offentliga 
sektorn så finns möjligheter till företagande där om den liksom privat sektor 
konkurrensutsätts. Vad som krävs är enligt Svenskt Näringsliv att ”befria 
kvinnorna från den offentliga sektorn” (Juth 2002) och att öppna upp den samma 
för företagande.  

Den närande offentliga sektorn 

Även om den offentliga sektorn av Svenskt Näringsliv föreställs vara problematisk 
och hindra kvinnor från att starta företag antas den samtidigt vara en möjlighet – 
närande. I Svenskt Näringslivs temablad Fler privata företagare till den offentliga sektorn 
(Laurent 2006) framhålls flera av de fördelar som föreställs vara en konsekvens av 
fler privata företag i offentlig sektor: 

Den offentliga sektorn får det allt svårare att själv svara för en bra skola och 
en god vård. Under 1990-talet har det gjorts försiktiga försök att erbjuda 
alternativ till den offentliga sektorns utbud, med exempelvis friskolor och 
privata driftentreprenader inom vården. Erfarenheterna är goda. Idag finns 
100 000 tals föräldrar, skolbarn och patienter som har goda erfarenheter av 
privata alternativ. Studier visar att medverkan av privata företag – förutom 
att öka medborgarnas valfrihet – också bidrar till att öka personalens 
tillfredsställelse. I många fall kan verksamheten bedrivas på ett mer effektivt 
sätt. Kostnaderna hålls nere, samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar. 
”Stopplag” inom akutsjukvård och tal om vinstförbud hotar nu denna 
positiva utveckling. Erfarenheter visar att vinsten med fler privata företag 
inom offentligt finansierad tjänsteverksamheter inte bara handlar om 
nöjdare medborgare utan också har positiva ekonomiska effekter för 
kommunerna och landstingen, som sparar mellan 10-30 procent vid första 
upphandling. De privata företagen har också en bättre service till dem som 
använder deras tjänster jämfört verksamheten som drivs av kommuner och 
landsting. 

Den offentliga sektorn kan alltså vara en möjlighet men bara om den öppnas upp 
för fler privatfinansierade företag. Privat företagande i offentlig sektor som det 
framställs i problemformuleringen antas skapa möjligheter av varierande art. Det 
handlar om så olika saker som valfrihet för medborgare, belåten personal, ökad 
kvalitet och kostnadssänkningar. Det är alltså inte bara kvinnors företagande som 
skulle underlättas om den offentliga sektorn lösgjordes. Föreställningar om fördelar 
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för kvinnor presenteras bland annat i Svenskt Näringslivs artikel Myter styr politiken 
för kvinnors företagande (Frycklund, Fölster och Renstig 2008):  

När vissa kommuner och landsting öppnade upp för konkurrens i början av 
1990-talet så blev utvecklingen av antalet kvinnliga företagare närmast 
explosiv. Antalet kvinnliga företagare inom vård och omsorg tredubblades 
efter 1993. Det sjudubblades inom ”öppna sociala insatser” som hemtjänst 
och personlig assistans. Denna utveckling har betytt att de kvinnliga 
företagarna nu är i majoritet inom vård och omsorg och utgör 57 procent 
av företagarna. Dessvärre ger det knappt något utslag i kvinnornas totala 
företagande. Fyra av fem kommuner utför nämligen fortfarande mer än 90 
procent av sina verksamheter i egen regi. 

Och i Svenskt Näringlivs Upprop för tillväxt (Kling 2009:27):  

Kvinnor utgör en stor andel av arbetskraften, framför allt i den offentliga 
sektorn. Ett företagande inom till exempel skolan och vården skulle göra att 
kvinnors kompetens och drivkrafter bättre togs tillvara. Därmed skulle 
dessa områden också utvecklas snabbare och bli kundanpassade 

Med en ökad privatisering och valmöjligheter inom framför allt vård, skola och 
omsorg finns alltså en stor potential för kvinnors företagande enligt Svenskt 
Näringsliv. I problemformuleringarna ovan handlar det inte bara om kvinnors 
andelsmässiga ökning utan också om att kvinnors kompetens skulle komma bättre 
till sin rätt. Som en konsekvens antas kundanpassning och utveckling följa. 
Kvinnors erfarenheter av arbete inom offentligt styrda verksamheter antas vidare 
generera ett utökat humankapital som kan bidra till näringslivets utveckling.  

Förutom möjligheter till eget företagande och en karriär antas kvinnor som startar 
företag i privat sektor dessutom må och trivas bättre på jobbet. Enligt Svenskt 
Näringslivs Per Juth (2002) kan trivsel på arbetsplatsen dessutom avgöra huruvida 
vårdanställda väljer att starta eget företag.  

De anställda fick svara på frågor om skillnader mellan offentliga 
arbetsgivare och privata arbetsgivare. Resultaten pekar bland annat mot att 
de som jobbar inom den privata vården har en mer positiv uppfattning om 
denna vårdform. Detta kan vara ett resultat av att förväntningarna om den 
privata sektorns överlägsenhet mer än infrias när man väl kommit dit. Eller 
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så hade de som jobbar inom den privata sektorn redan innan de började 
jobba där bilden av att privat sektor är bättre än den offentliga. Det var 
alltså en värdering de tog med sig. För den första tolkningen talar det 
faktum att även de som idag jobbar inom den offentliga sektorn är positiva 
till den privata sektorn, om än inte i samma omfattning. Det är därför inte 
en allt för vågad slutsats att det är en positiv överraskning att börja jobba 
inom den privata delen av vården, det var bättre än vad de kunde drömma 
om. 

Den privata sektorn framställs i problemrepresentationen som helt överlägsen den 
offentliga sektorn när det gäller anställdas trivsel. Privata arbetsgivare antas, enligt 
den studie som Per Juth hänvisar till, dessutom vara mer flexibla och nytänkande 
än offentliga arbetsgivare.  

Den offentliga kvinnan 

Den diskursivt skapade subjektspositionen som jag har valt att diskutera som den 
offentliga kvinnan konstrueras genom föreställningar om den offentliga sektorn 
som både ett hot och en möjlighet. Å ena sidan föreställs den offentliga sektorn 
vara för stor, ineffektiv och felaktigt styrd vilket sammantaget konstruerar den som 
problematisk. Å andra sidan utgör den offentliga sektorn en möjlighet för kvinnor 
om de offentliga tjänsterna kan utföras av privata företag.  Av Svenskt Näringslivs 
placeras således en privat och tillväxtskapande sektor i motsättning till en icke-
produktiv och politiskt styrd offentlig sektor.  

Om offentlig sektor öppnas upp, det vill säga avregleras och reformeras, skulle den 
alltså kunna skapa möjligheter för kvinnors företagande. Kvinnors kompetenser 
antas därmed kunna utnyttjas bättre varför också näringslivet skulle kunna 
utvecklas. Den privata sektorn framställs som ett eftertraktat ideal i jämförelse med 
offentlig sektor, den fula systern (Czarniawska 1995). I Vägar till ökad jämställdhet i 
svenskt näringsliv (2004) skriver ekonomen Magnus Henrekson att minska andelen 
tjänster inom den offentliga sektorn som utförs av det offentliga och öka andelen 
som utförs av privata företag är antagligen ett av de mer effektiva sätten att öka 
jämställdheten vad gäller företagande. I Svenskt Näringslivs problemrepresen-
tationer av företagande kvinnor återkommer alltså föreställningar om att det är det 
privata näringslivet som utvecklar och driver samhället åt rätt håll, det vill säga 
framåt. Samtidigt antas den offentliga och politiskt styrda sektorn inte bidra till 
samhällsbygget eller ekonomin. Att placera det privata näringslivet i 
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motsatsställning till den offentliga sektorn är ett nyliberalt grepp, även om det inte 
är specifikt för nyliberaler att göra så. Dikotomin återkommer i stora delar av 
politisk tänkande (Boréus 1994).   

Å ena sidan erbjuder Svenskt Näringslivs problemrepresentationer av kvinnors 
företagande ett tillfälle för kvinnor att arbeta på ”samma privata marknad” som 
män, å andra sidan är det ändå i offentlig sektor som kvinnor förväntas starta 
företag eftersom det är just där de har sina erfarenheter. Svenskt Näringsliv 
uppmuntrar till exempel inte kvinnor att starta företag inom sektorer som 
traditionellt förknippas med män varför åtskillnaden mellan de områden inom vilka 
män och kvinnor startar företag kan upprätthållas. Kvinnor kommer även 
fortsättningsvis att förknippas med offentlig sektor och män med privat 
verksamhet, med allt vad det innebär för löner, statusskillnader och så vidare. 
Könssegregationen på arbetsmarknaden kommer sannolikt inte att upphävas i och 
med ”den närande offentliga sektorn”.  

Även denna subjektspositionering handlar således om att marknaden gör det bättre 
och effektivare. Så länge marknaden får verka fritt, utan monopolbildningar, 
föreställs den kunna erbjuda kvinnor som företagare större frihet. Återigen är det i 
syfte att öka företagsamheten i Sverige som kvinnor positioneras som offentliga 
kvinnor, enligt min mening.  
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Kapitel 5 

Glastak med öppna gavlar - Kvinna och chef27 

Att andelen kvinnor i ledande positioner skall öka anser Svenskt Näringsliv vara en 
befogad ambition. ”Problemet” med kvinnor som chefer och ledare formuleras av 
Svenskt Näringsliv på en övergripande nivå som en fråga om andelsmässig 
fördelning, vilket jag konstaterade i kapitlet ”Jämställdhet – en potential för 
näringslivet”. Samtidigt beskrev jag Svenskt Näringslivs föreställningar om att 
könsbalans – lika många byxor och kjolar – aldrig kan vara målet för näringslivets 
verksamhet. Kvinnor bland chefer antas behöva bli fler samtidigt som en jämn 
fördelning inte är eftersträvansvärd. Samtidigt har det med Svenskt Näringslivs 
vokabulär skett en kraftfull utveckling av kvinnor på chefspositioner. En 
utveckling som enligt organisationen har inneburit att fördelningen av män och 
kvinnor numera är i stort sett jämn, åtminstone på vissa typer av chefspositioner. 
Min tolkning av titeln på Svenskt Näringslivs rapport Glastak med öppna gavlar 
(Andersson och Eriksson 2006), som också är rubriken på föreliggande kapitel, är 
att organisationen föreställer sig att de strukturella hinder som tidigare har antagits 
hindra kvinnor från att nå chefspositioner numera är upplösta. ”Glastaket”28 är 
öppet, i varje fall gavlarna, vilket enligt organisationen också har lett till att andelen 
kvinnor på chefsnivåer har ökat markant det senaste årtiondet.  

Diskursivt konstrueras kvinnor som chefer uppenbarligen genom ett antal olika 
och ibland motsägelsefulla föreställningar. Syftet med kapitlet är att fördjupa 
analysen av de problemframställningar som formar Svenskt Näringslivs diskurs om 
kvinnor och chefer. Vilka problemformuleringar och föreställningar ligger till 
grund för problemrepresentationerna? Hur ser de diskursiva konstruktionerna av 
kvinnor som chefer och ledare ut och vilka subjektspositioner är att betrakta som 
relevanta? Vidare diskuterar jag vad som följer av de identifierade 
subjektspositionerna. Jag inleder dock med en kort redogörelse av det sär-skilda 
näringslivet innan en introduktion till såväl ledarskapsdiskursen som 
ledarskapsforskning utan och med könsperspektiv tar vid. Svenskt Näringslivs 
representationer av kvinnor som chefer utgör den största delen av kapitlet och 
följer på forskningsöversikten.  

                                                 
27 Svenskt Näringslivs rapport Glastak med öppna gavlar – Kvinna och chef (Andersson och Eriksson 
2006) är en uppdatering av organisationsrapporten Luckor i glastaket (Andersson och Eriksson 2005). 
28 Begreppet glastak benämner de strukturella hinder som kvinnor möter i chefspositioner (Morrison, 
White och van Velsor 1987) och som jag diskuterade i kapitel tre.  
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Det sär-skilda privata näringslivet 

Så här långt har jag diskuterat Svenskt Näringslivs problemformulering om kvinnor 
som chefer i numerära termer. I den offentliga jämställdhetsdiskursen diskuteras 
könsfördelningen i näringslivet också som en fråga om representation. Som jag 
tidigare har nämnt är representation – antalsmässiga fördelningar – ett mått på 
jämställdhet. Jag har även diskuterat diskursiva konsekvenser av kvantitativ 
jämställdhet i samband med subjektspositionen den jämställda kvinnan. Den 
antalsmässiga könsfördelningen är emellertid intressant för konstruktioner av 
ledarskap och kvinnor på ledande positioner. Det har bland annat visat sig att mäns 
föreställningar om kvinnor som chefer påverkas positivt när män får möjlighet att 
interagera med kvinnor i könsbalanserade grupper (SOU 1994:3, Wahl och 
Holgersson 2003). Dessutom har frågor om varför kvinnor på chefspositioner är så 
få till antalet diskuterats inom vissa delar av ledarskapsforskningen och varit 
utgångspunkt för ett antal studier inom forskningsområdet organisation och kön 
(se till exempel Wahl 1992; Holgersson 2003). 

Inom samhällsvetenskaplig elitforskning har näringslivets makthavare studerats av 
bland andra Anita Göransson (2007). I hennes studier framkommer att det privata 
näringslivet är det mest manligt dominerade och könsmärkta i hela makteliten. I 
jämförelse med andra makteliter, såsom den politiska eliten, förvaltningseliten, 
organisationseliten, medieeliten, vetenskapseliten och kultureliten lever näringslivs-
männen vad Göransson (2004:60) benämner som ett ”manligt särartsliv”. 
Andelsmässigt utgörs näringslivseliten av 95 procent män. Kvinnor återfinns till 
störst andel i den politiska eliten där de utgör 45 procent. De få kvinnor som 
återfinns i näringslivet är framförallt chefer inom statliga företag. Sammantaget 
visar det sig att män är överrepresenterade i näringslivets olika chefspositioner. 
Göransson konstaterar med eftertryck att det fortfarande finns ett ”glastak” för 
kvinnor i näringslivet.   

Tittar vi på styrelseordförande och styrelseledamöter uppgår andelen 
styrelseordförande i statliga bolagsstyrelser till 33 procent kvinnor medan övriga 
styrelseledamöter fördelas på 49 procent kvinnor och 51 procent män. I de 
börsnoterade företagen (valda av årsstämmor) år 2008 utgjorde kvinnor 18 procent 
av andelen styrelseledamöter. I samma företag (294 till antalet) fanns det 9 
styrelseordförande och 7 ordinarie verkställande direktörer som var kvinnor. 
Således fanns det 285 manliga styrelseordförande och 287 manliga verkställande 
direktörer (SCB 2008).  
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I organisationen Svenskt Näringsliv utgörs styrelsen 2008/09 av 86 procent män 
och 14 procent kvinnor att jämföra med 2006/07 då andelen män var 83 procent 
mot 17 procent kvinnor. Andelen kvinnor i Svenskt Näringslivs styrelse har alltså 
minskat de senaste åren även om ordföranden när detta skrivs är en kvinna 
(Signhild Arnegård-Hansen).  

Yvonne Svanström (2003) beskriver den historiska bakgrunden till kvinnor i 
styrelser och som chefer, i Mansdominans i förändring. Om ledningsgrupper och styrelser, 
bland annat genom att hänvisa till svensk lagstiftning.29 Svanström skildrar hur 
lagar och regleringar, på olika sätt och under vissa tidsperioder, påverkat och 
hindrat kvinnors formella arbetskraftsdeltagande och företagande. Men också hur 
samhälleliga föreställningar om lämpliga yrken för kvinnor resulterade i för kvinnor 
kringskurna yrkesval. Avseende kvinnors representation i styrelser, under perioden 
1918-1973, pekar Svanström på relationen mellan kvinnors närvaro och släktskap 
med företaget (jfr Karlsson Stider 2000). I princip var kvinnors styrelsenärvaro, 
oftast som ledamöter, villkorad av familjeföretagande. Sammanfattningsvis 
konstaterar Svanström att väldigt lite har hänt när det gäller kvinnors 
representation i både styrelser och chefsgrupper under 1900-talet.  

Ledarskapsdiskursen – en manlig historia  

Chefer och chefskap och ledare och ledarskap diskuteras idag på en lång rad olika 
sätt och inom ett stort antal olika områden. Ledarskapsdiskursen har stora likheter 
med den entreprenörskapsdiskurs som jag diskuterade i föregående kapitel. I den 
allmänna och populärvetenskapliga diskussionen handlar ledarskap idag om så 
mycket mer än traditionella föreställningar om chefer som styr företag mot tillväxt 
och vinst. Föreställningar om att vi alla antas vilja styra oss själva i syfte att 
utvecklas som de kreativa och framgångsrika individer vi egentligen ”är”, florerar 
exempelvis i managementlitteratur som är full av tips och tricks för hur vi kan 
förvandla oss – och andra – till ledare, både på arbetsplatsen och i det egna livet.30 
Ledare lyfts ofta fram som förebilder och moderna hjältar i den praktiskt inriktade 
managementlitteraturen. När Hans De Geer (2007) skildrar organisationen Svenskt 

                                                 
29 För en detaljerad genomgång av den svenska lagstiftningens inverkan på kvinnors 
arbetsmarknadsdeltagande och företagande se Svanström (2003).  
30 Thomas Johansson (2008) utforskar olika managementkonsulters tips och tricks i boken Management 
syndromet – Så skapas den moderna chefen. Johansson exemplifierar bland annat med Jonas 
Ridderstråhles och Kjell A Nordströms (2004) böcker Funky business: Talang får kapitalet att dansa och 
Karaokekapitalism: Management för människan, Anthony Robbins (1997) Din gränslösa styrka och 
multigurun Tom Peters På jakt efter lyftet. Se även Staffan Furustens (1995) bok Den populära 
managementkulturen – om produktion och spridning av populär ”kunskap” om företagsledning.  
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Näringslivs framväxt i boken Från svenska modellen till Svenskt Näringsliv – Om SAF 
och den svenska arbetsmarknadens organisering under 1990-talet kan man urskilja dessa 
hjältar i form av Peter Wallenberg, Curt Nicolin, Sören Gyll och Michael Treschow 
för att bara nämna några. Särskilt karismatiska ledare konstrueras ofta som direkt 
avgörande för såväl ekonomiska aktiviteter som positiva samhällsförändringar 
(Levay 2009).  

I praktiken är ledaren eller chefen en man. Det privata näringslivet domineras av 
män som jag har visat. Charlotte Holgerssons (2003:1) avhandling om rekrytering 
av företagsledare inleds med en beskrivning av Lars, den genomsnittliga 
verkställande direktören år 2002:  

[…] en man, 52 år gammal, gift med 2,4 barn. Han har suttit på sin 
nuvarande post i 3,8 år och är rekryterad internt efter att ha jobbat i bolaget 
i 14,5 år. Innan dess har han befunnit sig i samma bransch sedan han blev 
färdigutexaminerad civilingenjör från KTH och ingen kan beskylla honom 
för att vara en hoppjerka. 

Flera år senare är bilden av den traditionella ledaren enligt citatet ovan i princip 
oförändrad med den lilla skillnaden att han inte längre heter Lars utan Anders 
(Schultz 2008). När Mats Lindqvist (1996:26-27) diskuterar det svenska näringslivet 
i sin bok, Herrar i näringslivet – Om kapitalistisk kultur och mentalitet, gör han följande 
analys: 

Beteckningen ”herrar i näringslivet” är inte bara en anspelning på att antalet 
kvinnor i toppskitet är få, utan mer en markör för att vi rör oss inom en 
könsspecifik kultur uppbyggd av manliga symboler och värden. Män i 
ledningen för storföretag är inte endast allt det som de ”stagnerande” inte 
är – flexibla, dynamiska, uppbrottsbenägna – utan också motsatsen till allt 
det som definieras som kvinnligt. Det här är som bekant kostymernas, 
slipsarnas, de bullrande skrattens, ryggdunkningarnas och den strama 
kroppshållningens värld. Så kommuniceras på ett tydligt sätt att här inte 
finns plats för något som signalerar eller symboliserar kvinnlighet. 

Diskursen om ledarskap är alltså samtidigt en konstruktion av manlighet. Kvinnor 
som är, blir eller vill bli chefer verkar eller kommer att verka inom ett område som 
konstruerats för män av män sedan lång tid. När ledarskapsdiskursen är en manlig 
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historia31, vilken betydelse har det för diskursiva konstruktioner av kvinnor som 
chefer och ledare i mitt material från Svenskt Näringsliv?  

Begreppen chef och ledare diskuteras ofta som olika fenomen. En chef definieras 
av sin formella och hierarkiska position i en organisation medan en ledare snarare 
definieras som okonventionell och utan formell befattning. En ledare väljer man 
att följa – en chef måste man följa. Ledarskapet antas bland annat innefatta 
aktiviteter som syftar till långsiktigt och visionärt utvecklingsarbete till skillnad från 
chefskapet som antas omfatta aktiviteter av administrativ karaktär på en daglig 
basis. Separationen mellan de båda begreppen är enligt ledarskapsforskarna 
Strannegård och Jönsson (2009) fruktlös eftersom det inte går att särskilja olika 
typer av aktiviteter. Oavsett om det går att skilja mellan begreppen chef och ledare 
eller inte använder jag begreppen synonymt i avhandlingen.32 För att ytterligare 
variera mitt språk kommer jag även att använda formuleringar som ”på ledande 
positioner”, ”i ledande ställning” och så vidare. När Svenskt Näringsliv diskuterar 
problemet med kvinnors låga representation på högre eller ledande befattningar 
används i första hand begreppet chef i formell mening.  

Precis som den dominerande entreprenörskapsforskningen är stora delar av 
ledarskapsforskningen normativ vilket bland annat kommer till uttryck genom ett 
träget med arbete att försöka identifiera det ideala och mest framgångsrika 
ledarskapet (Sveningsson, Alvesson och Kärreman 2009). Ledarskapets betydelse 
för organisatorisk förnyelse och ekonomisk tillväxt beskrivs generellt som mycket 
viktigt och av stor betydelse inom den dominerande ledarskapsdiskursen. Ett starkt 
ledarskap anses vara en lösning i allehanda spörsmål medan ett bristande ledarskap 
snarare blir ett problem. Jämställdhetsarbete är om något ett förändringsarbete som 
kräver ledningens aktiva stöd. För att förändra en organisation eller ett företag till 
en jämställd arbetsplats behöver ledare visa positivt intresse och arbeta aktivt 
(Pincus 1998). Ledare (chefer) är dessutom skyldiga enligt diskrimineringslagen att 
formellt ansvara för det aktiva arbetet för jämställdhet vilket jag diskuterade i 
kapitel tre.  

 

 
                                                 
31 Anna Fogelberg Eriksson (2005) diskuterar ledarskap som en manlig historia i sin avhandling utifrån 
andelsmässig mansdominans och manligt normerade ledarskapskonstruktioner.  
32 För en fördjupad diskussion kring frågan hänvisas till Abraham Zaleznik (1977) som enligt Andersson 
och Tengblad (2009) är den första som diskuterar åtskillnaden mellan begreppen. 



 
 

 99 

Ledarskapsforskning…  

Begreppet ledarskap saknar enhetliga definitioner och många olika typer av studier 
och tolkningar görs inom flera olika discipliner som exempelvis företagsekonomi, 
sociologi, organisationsteori och psykologi. Jag har inte för avsikt att diskutera 
olika definitioner i någon större omfattning eller att redogöra för att stort antal 
studier inom området men för att ändå placera min studie – och Svenskt 
Näringslivs problemrepresentationer – i ett sammanhang introducerar jag 
forskning kring ledarskap översiktligt.33 Ledarskapsforskning kan något förenklat, 
och för min studies syfte, delas in i studier av ledare och ledarskap utan och med 
könsperspektiv. Den traditionella och dominerande ledarskapslitteraturen beskriver 
och tolkar ledarskap som könsneutralt. De könsteoretiska perspektiven på 
ledarskap har utvecklats som svar på den könsneutrala eller könsblinda analysen av 
ledare och ledarskap och vill bland annat synliggöra att könskonstruktioner har 
betydelse. Forskning om ledare, chefer och ledarskap diskuteras i detta kapitel 
främst genom forskning utifrån organisationsteoretiska perspektiv.   

… utan könsperspektiv 

Den dominerande ledarskapsdiskursen och ledarskapslitteraturen utgår från 
antaganden om könsneutralitet genom att inte tillskriva kön någon betydelse. 
Ledare och chefer skildras som människor eller individer utan könstillhörighet 
inom stora delar av den forskning som har bedrivits och bedrivs inom fältet. I 
tidiga studier riktades intresset i första hand mot ledarens person. Närmare bestämt 
mot individuella egenskaper och förmågor i syfte att fastställa vad som 
kännetecknar en bra ledare. Ledarskap likställs här med ledaren som person (aktör) 
snarare än som ett organisatoriskt personoberoende fenomen (Sjöstrand 1998). 
När personbundna specifika ledaregenskaper diskuteras görs det företrädesvis 
utifrån föreställningar om essentialism. Det innebär att människor som antas sakna 
grundläggande och eftertraktade ledaregenskaper inte kan verka som ledare. Denna 
typ av resonemang benämns just egenskapsperspektivet (Yukl 1994) och är 
fortfarande en del av ledarskapsforskning exempelvis genom forskning om 
karismatiskt ledarskap34 (till exempel Bryman 1992). Denna typ av forskning har 
stora likheter med entreprenörskapsforskningens intresse för antagna 
entreprenöriella och medfödda egenskaper hos enskilda individer. Lika svårt som 
det har varit för entreprenörskapsforskare att ringa in beständiga och homogena 
                                                 
33 För olika typer av traditionella översikter, se exempel Bass och Stogdill (1990) och Northouse (2007).  
34 Karismatiskt ledarskap diskuteras av Weber (1983) som en form av legitim maktutövning och inte som 
en del av individuella ledares egenskaper.   
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egenskaper för entreprenörer har det visat sig vara problematiskt att 
förutbestämma specifika egenskaper hos olika ledare.  

Inom den dominerande ledarskapsforskningen har man också intresserat sig för 
själva essensen av chefsarbete eller ledarskapets praktik. Vad arbetar en chef med 
konkret? Vad kännetecknar en chefs eller ledares arbete? Den skandinaviska 
forskningstraditionen inom området utmärks av den här typen av frågor. Genom 
att rikta intresset mot ledarskapskonstruktioner i en praktiknära vardag kan de 
traditionella bilderna av ledare och chefer utmanas anser Jönsson och Strannegård 
(2009). Hit hör också studier om ledarutveckling (till exempel Gardner m fl 2005). 
Vidare bedrivs vad som skulle kunna kallas inflytandestudier, det vill säga att 
varierande typer av inflytande förväntas ha olika inverkan på ledarskapets 
effektivitet (Wahl m fl 2001). Studier inom denna genre riktar in sig på relationer 
mellan ledare och ledda. Ytterligare en annan inriktning inom fältet handlar om 
ledarskap och organisationskultur eller ledarskap som symboliskt handlande. Bland 
andra Pfeffer (1981) anser att ledarskap primärt är en symbolisk aktivitet där 
ledarens uppgift är att skapa en gemensam föreställningsvärld av företagets 
verksamhet i syfte att stärka och legitimera den samma. Ledarskap blir här 
synonymt med att övertygande definiera och förmedla framgångshistorier för att 
på så sätt styra andra (Salzer-Mörling 2009). En framgångsrik ledare blir man, enligt 
detta resonemang, när man som chef istället för underordnade får efterföljare, det 
vill säga när människor spontant, som det kan tyckas, accepterar chefens/ledarens 
mål och avsikter.  

I kontextperspektivet (eller situationsperspektivet med Yukl (1994)) studeras 
ledarskap framför allt med hänsyn tagen till den organisatoriska omgivningen eller 
kontexten. En ledare antas kunna variera och förändra sin ledarstil i olika 
sammanhang och likaså utifrån den formella position chefen för ögonblicket 
besitter. Ledaregenskaper betraktas inom denna typ av forskning som föränderliga 
(till exempel Hersey och Blanchard 1977). 

… med könsperspektiv 

Inom kritisk entreprenörskapsforskning utmanas de traditionella 
forskningsinriktningarnas förmodade neutrala och objektiva utgångspunkter. 
Kritiken inom ledarskapsforskning är snarlik och presenteras i detta avsnitt genom 
studier med könsperspektiv. Forskare inom den traditionella ledarskapsforskningen 
med sin akademiska hemvist inom bland annat företagsekonomi och 
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organisationsteori har i princip undvikit diskussioner kring mer sociologiska 
begrepp som makt, underordning35, strukturer och kontroll. Diskussioner om kön 
är inte heller närvarande i traditionella studier inom området. Att kön otvivelaktigt 
spelar roll tas däremot som utgångspunkt inom forskningsområdet organisation 
och kön där traditionella, könsneutrala och könsblinda föreställningar om 
ledarskap problematiseras och kritiskt granskas. Konstruktioner av ledarskap antas 
vara intimt förknippade med konstruktioner av kvinnlighet och manlighet – 
kvinnor och män. 

I dryga 30 år har det forskats om ledarskap på området organisation och kön. Anna 
Wahl (1998) beskriver hur forskare i olika perioder har fokuserat på skilda frågor 
när det gäller ledarskap och kön och jag följer i huvudsak hennes indelning här. 
Ursprungligen studerades, under benämningen ”women in management” (WIM), 
individuella kvinnors chefskap utifrån frågor om hur kvinnor är som chefer. Ofta i 
jämförelse med hur manliga chefer antas vara och utan ett ifrågasättande av den 
manliga norm som är förknippad med ledarskapet. Studier inom denna tradition 
resulterar därför i beskrivningar av kvinnor som bristfälliga i olika avseenden. 
Denna typ av forskning har stora likheter med den traditionella 
ledarskapsforskning som strävar efter att lokalisera ideala chefsegenskaper förutom 
att man här explicit adresserar kvinnor. Genom att individperspektivet inom 
”women in management” varit dominerande saknas såväl struktur- som 
maktperspektiv.  

Frågor om strukturer och organisationers betydelse för kvinnors villkorade 
ledarskap ersatte de individanknutna förklaringsmodellerna när forskningsfokus 
inriktades mot frågor om varför det endast är ett fåtal kvinnor på ledande 
positioner. Kvinnors minoritetssituation inom mansdominerade områden lyftes 
exempelvis fram av Kanter (1977) som synliggjorde tre olika typer av strukturella 
effekter – synlighet, kontrasteffekt och assimilering – av minoritets- respektive 
majoritetssituationer. När kvinnor som chefer är få till antalet blir de, enligt Kanter, 
mer synliga jämfört med män. Den ökade synligheten kan av kvinnor upplevas 
såväl negativt som positivt men innebär många gånger generaliseringar om 
kvinnor. Kanter diskuterar vidare en kontrasteffekt. Den innebär att när en 
minoritet, här kvinnor, kontrasteras mot en grupp i majoritet, här män, synliggörs 
det specifika och gemensamma i majoriteten. Som en konsekvens uppförstoras 
olikheterna mellan de båda grupperna. Ytterligare en effekt av kvinnors 

                                                 
35 Underordning i den relationella betydelsen chef – underordnad diskuteras i någon mån inom 
traditionell ledarskapsforskning men då med fokus på ledaren och inte på de underordnade.  
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minoritetssituation är med Kanters terminologi assimilering. Att kvinnor, 
minoriteten, assimileras betyder att de görs lika och att skillnader mellan olika 
kvinnor därmed försvinner. Allmänt omfattande föreställningar om kvinnor kan 
därför upprätthållas genom den manliga majoritetens tolkningsföreträde.  

Är kvinnliga chefer något annat än manliga chefer? Bedriver kvinnor ett särskilt 
kvinnligt ledarskap? Kvinnors och mäns sätt att leda är i de flesta fall avsevärt lika 
anser Marshall (1984) som studerat kvinnor på chefspositioner. Wahl (1992) 
studerar kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling i 
avhandlingen Könsstrukturer i organisationer. Hon diskuterar bland annat hur kvinnor 
använder olika strategier för att handskas med sin arbetssituation i en 
mansdominerad miljö. Den vanligaste strategin var att framhålla fördelarna med att 
vara kvinna. Fördelarna beskrevs som annorlunda beteende, annan 
kommunikation, annan rationalitet och ett annat sätt att tänka. När kvinnorna i 
Wahls undersökning beskriver sin karriär framträder dock bilder av utanförskap 
och ouppfyllda önskningar. Villkoren kring en traditionell karriär verkar hindrande 
för kvinnorna som upplever ett karriärsglapp, det vill säga att villkoren i 
organisationen inte möjliggör den karriär de önskar. Bristen på en hierarkisk 
karriärutveckling gjorde att kvinnorna istället utvecklade en alternativ typ av karriär, 
karriär som egen utveckling (jfr Kvande och Rasmussen 1985). 

På 1990-talet började forskare inom området ställa frågor om hur ledarskap är 
könsmärkt. Utvecklingen har gått från 1970-talets frågor om kvinnliga chefer som 
individer, via 1980-talets frågor om varför kvinnor är så få på ledande positioner till 
frågor om ledarskapets könsmärkning (Wahl 1998). Utmärkande för denna typ av 
frågor är ett kritiskt ifrågasättande av ledarskap i relation till konstruktioner av 
manlighet (till exempel Collinson & Hearn 1996; Connell 2000). Som jag redan har 
nämnt antas konstruktioner av manlighet och manligheter vara sammankopplade 
med ledarskap och företagsledning. Reproduktionen av den manliga dominansen 
på ledande positioner har bland annat förklarats genom begreppet homosocialitet. 
Lipman-Blumen (1976) benämner genom sin teori om homosocialitet den process 
som förenklat uttryckt innebär att män väljer män. På grund av att män har stora 
maktresurser i samhället och i organisationer orienterar sig män mot andra män för 
att på så vis upprätthålla maktresurserna. Homosocialiteten skapar anpassning och 
likriktning bland män. Kvinnor som däremot saknar makt söker sig emellertid 
också till män, det vill säga att de orienterar sig heterosocialt.  
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Ett liknande resonemang för Rosabeth Moss Kanter (1977) när hon förklarar de av 
män dominerade chefspositionerna utifrån diskussioner om homogenitet och 
konformitet. För att kunna fortsätta tillsätta män på ledande positioner och alltså 
bevara likheter mellan chefer krävs exkludering av de olika – det vill säga kvinnor. 
Så länge män lyckas bevara likheterna sig emellan och exkludera kvinnor kan de 
manliga cheferna reproducera sig själva, med Kanter reproducera homosocialitet. 
Det konforma chefskapet konstrueras genom föreställningar om att män är särskilt 
lojala, totalt hängivna, mot sin arbetsgivare bland annat genom att arbeta långa 
dagar och alltid sätta arbetet i första hand. Till skillnad mot kvinnor som 
traditionellt har ansvar för barn och familj och därmed antas ha problem med att 
kombinera dessa olika områden. Eller genom antaganden om att män 
kommunicerar på sätt som skiljer sig från kvinnor vilket gör att män fortsätter välja 
män för att inte riskera missförstånd. Ytterligare en faktor som enligt Kanter bidrar 
till homosocial reproduktion är föreställningar om chefsarbetets karaktär av 
osäkerhet och otydlighet. Osäkerhet i form av otydliga och subjektiva mått på 
duglighet kan exempelvis reduceras genom att lägga tonvikten på vissa sociala 
kvalifikationer såsom ”rätt” typ av utbildning på ”rätt” typ av utbildningsinstans.  

I Holgerssons (2003) studie av företagsledare, som jag också hänvisade till 
inledningsvis, används begreppet homosocialitet för att beskriva hur företagsledare 
rekryteras. Rekryteringsprocessen kännetecknas av informalitet i både 
rekryteringsförfarandet och i de kvalifikationskrav eller kriterier som formuleras. 
Det är styrelsen som utformar kriterier och avgör om kandidaterna passar in. 
Lämpliga kandidater anses vara de som styrelsen kommer överens med och som 
”känns rätt”. Styrelseledamöterna söker i sina respektive nätverk och går inte 
utanför dessa. Holgersson menar att ”det verkar finnas en ambition att upprätthålla 
företagsledarkretsens status” (2003:173). Rekryteringsprocessen utmärks 
följaktligen av vad Holgersson kallar homosocialt relationsarbete där rekryteringen 
medför bekräftelseritualer mellan styrelse(ledamöter) och kandidater som 
frambringar en viss typ av företagsledare, en särskild typ av man. En slutsats är att 
alla män eller kvinnor inte kommer på fråga när näringslivet skall rekrytera 
företagsledare. Det verkar som om en viss typ av manlighet eller maskulinitet 
dominerar över andra maskuliniteter. Med Connell benämns denna typ av 
manlighet i termer av hegemonisk maskulinitet (1987). En viss typ av maskulinitet 
dominerar som norm för manlighet vid olika tidpunkter. Den hegemoniske 
mannen är vit, medelklass, tidigt medelålders och heterosexuell. Den manliga eliten 
i näringslivet kan liknas vid hegemonisk maskulinitet eftersom den formas i 
homosociala relationer mellan män. En viktig del av Connells förklaringsmodell är 
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emellertid att inte alla män är överordnade. Vissa män, icke-hegemoniska, lever inte 
upp till normen men drar ändå nytta av den eftersom kvinnor oavsett underordnas 
och betraktas som avvikande.  

Svenskt Näringslivs representationer av kvinnor som chefer  

Genom avhandlingens diskursfokus kommer återigen Svenskt Näringslivs 
föreställningar om kvinnor – den här gången som chefer – att diskuteras i 
nästkommande avsnitt. I inledningen av kapitlet framkom att organisationens 
problemdefinitioner konstruerar kön diskursivt på olika sätt vilket gör det 
intressant att närmare studera de skilda representationerna. Jag presenterar mina 
analyser som diskursivt skapade positioner för kvinnor genom de föreställningar 
och antaganden som används i problemformuleringarna som jag har gjort i tidigare 
kapitel. Svenskt Näringslivs chefsmaterial möjliggör i min tolkning tre 
subjektspositioner som jag har valt att benämna som Den kompetenta kvinnan, Den 
oförmögna kvinnan och Den kvoterade kvinnan.  

Den kompetenta kvinnan formeras kring antaganden och föreställningar om 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt teknik och plats så låt mig 
börja där.  

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

En framträdande problembild i Svenskt Näringslivs diskurs om kvinnor som 
chefer grundas i antaganden om att svenskt näringsliv generellt har omfattande 
rekryteringsproblem. I organisationens rekryteringsenkät Sökande sökes! (2008:3) 
framhålls till exempelvis att ”nära tre av fyra företag som försökt rekrytera har 
angett att det varit svårt att få tag på rätt medarbetare. Så mycket som uppemot 
90 000 rekryteringsförsök har misslyckats under andra halvåret 2007”. Kvalificerad 
arbetskraft antas gynna utveckling och expansion och föreställs garantera 
ekonomisk tillväxt. Som en följd av problemdefinitionen formuleras det största 
tillväxthindret som en fråga om kompetensförsörjning. I Svenskt Näringslivs text 
Ny kunskap – nya världar (Johansson 2001:2) beskrivs resonemanget:  

Den stora utmaningen för industrin och Sverige framöver ligger i höjd 
kompetens, flexibilitet och omställningsförmåga. Grunden för 
verksamheten i de kunskapsintensiva företagen ligger i medarbetarnas 
kompetens. Utveckling och konkurrenskraft kommer i hög grad att bero på 
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förmågan att rekrytera och utveckla duktiga och engagerade medarbetare. 
Svårigheterna att rekrytera personer med nyckelkompetens är det allra 
största tillväxthindret i dag. Många av våra svenska företag skulle i dag 
kunna expandera snabbare om de bara fick tag på rätt kompetens. 

Problem med att rekrytera personer med vad organisationen kallar 
nyckelkompetens antas vara det allra största hindret för tillväxt och dessutom 
behöver medarbetare kompetensutvecklas för att tillmötesgå krav på flexibilitet 
och omställningsförmågor i en värld som snurrar allt fortare. Problemet med 
kompetensförsörjning konstrueras således både som en fråga om tillgång till 
kompetens, att kunna rekrytera kompetenta personer, och som en fråga om 
kompetensutveckling. Svenskt Näringslivs Peter Johansson (2001:8) uttrycker sig 
som följer:   

Efterfrågan på personer med högre utbildning och spetskompetens har 
ökat och fortsätter att öka kraftigt. Bristen på tekniskt utbildade är mycket 
stor. Behovet av kompetensutveckling av de anställda växer. Den stora 
utmaningen för industrin och Sverige ligger framöver i att kunna höja 
kompetensen.   

Svenskt Näringslivs problemformuleringar indikerar vidare att synen på kompetens 
måste förändras. Den behöver ”breddas” i syfte att tillmötesgå den brist på 
arbetskraft som föreställs vänta de närmaste åren och som kommer att ”vara en 
allvarligt begränsande faktor för utvecklingen av Sveriges näringsliv” (Mångfald i 
Arbetslivet – en förutsättning för tillväxt 2009:5). Arbetskraft med rätt och bred 
kompetens konstrueras som en överlevnadsfråga för svenska företag och som en 
tillväxtfaktor. I Handbok för jämställda – så ser Svenskt Näringsliv på frågan (2005:3) 
diskuterar Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster näringslivets 
rekryteringsproblem i direkt anslutning till en beskrivning av den könsuppdelade 
arbetsmarknaden. Fölster resonerar dock kring kompetensproblematiken i första 
hand som en förlust för företag.     

Svårigheter att rekrytera rätt arbetskraft drabbar företag genom utebliven 
expansion, produktionsbortfall och att de i många fall tvingas tacka nej till 
order. Kostnaden för detta drabbar både företagen och samhällsekonomin i 
stort. Och kostnaderna är omfattande.  
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Frågan om kompetensförsörjning är också den mest framträdande problembilden i 
Svenskt Näringslivs föreställningar om kvinnor som chefer. Svenskt Näringslivs 
temablad Jämställdhet – en potential för näringslivet (2007) inleds med ett 
kompetensargument: ”att kunna se och ta tillvara kompetens är en allt viktigare 
framgångsfaktor för näringslivet”. I ett annat av organisationens temablad, Ett 
jämställt arbetsliv (2005), framförs argument om att alla medarbetares kompetens bör 
tas i anspråk. I texten Luckor i glastaket (Duker i Andersson och Eriksson 2005:2) 
framkommer att:  

Utgångspunkten för Svenskt Näringsliv när det gäller kvinnor på ledande 
poster är att detta är en fråga om kompetensförsörjning.  

Vad är det då för typ av kompetens som efterfrågas? 

För företagen innebär kompetens både att de enskilda medarbetarna har 
kunskaper inom rätt områden och mer informell kompetens i form av 
personliga egenskaper. Det handlar om förmåga till helhetssyn, 
initiativförmåga, att vara drivande och kreativ och att kunna ta ansvar för 
sin egen kompetensutveckling. Medarbetarnas sociala kompetens, t.ex. 
samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, blir allt viktigare. Det är 
viktigt att vara engagerad i arbetet och att kunna hantera affärskontakter 
(Johansson 2001: 26). 

I organisationens text Kompetens är könsneutralt (Rennerfeldt 2006) definieras 
kompetens i termer av könsneutralitet. 

Män och kvinnor är individer och det finns inget som heter ”kvinnlig 
kompetens”, det finns bara kompetens – och den är könsneutral. Det 
handlar om att tillvarata de mest lämpade.  

Som vi kan se här innefattas en rad olika kompetenser under någon form av 
generell och könsneutral skrivning. Såväl formell kunskap och kompetens som 
informell eller personlig kunskap och kompetens ingår i beskrivningen – man 
skulle kunna kalla den bred. Dessutom konstrueras samband mellan kompetens 
och enskilda individer där samtliga medarbetares kompetens förmodas vara 
användbar och viktig – kön antas sakna betydelse. Medarbetarna antas också själva 
ansvara för sin egen kompetensutveckling, det vill säga att införskaffa lämplig 
kunskap och utveckla personliga färdigheter.  
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Svenskt Näringsliv vill också ”skapa en öppenhet för olikheter som leder till att 
värdet av olika kompetenser och erfarenheter tas tillvara på bästa möjliga sätt” 
(Jämställdhet – en potential för näringslivet 2007). Det är mot bakgrund av dessa 
föreställningar jag i nästa avsnitt skall granska organisationens antaganden om 
kompetens närmare.  

Otraditionella yrkesval – en fråga om teknik  

Mer otraditionella yrkesval skulle enligt Svenskt Näringsliv kunna ha en gynnsam 
effekt på tillväxten. Otraditionella yrkesval antas skapa den bredd som behövs för 
såväl tillväxt som kvinnors möjligheter att nå ledande poster. Som vi har sett 
framhålls i Svenskt Näringslivs problemframställningar att kvinnor har flyttat fram 
sina positioner under de senaste decennierna. Kvinnor föreställs i större 
omfattning än tidigare delta på arbetsmarknaden och dessutom göra otraditionella 
utbildnings- och yrkesval. I Luckor i glastaket (2005:7) skriver Andersson och 
Eriksson till exempel: 

Kvinnor etablerar sig på arbetsmarknaden på ett helt annat sätt än tidigare. 
Utbildning sker efter nya mönster och rekrytering görs till befattningar där 
representation tidigare saknats eller varit liten. Allt fler kvinnor i traditionellt 
manliga utbildningar och yrken ökar rekryteringsbasen för företagen och 
ger bättre förutsättningar för tillträde till högre och mer välavlönade 
befattningar.  

Det är genom att kvinnor söker sig till branscher och arbeten som tidigare 
dominerats av män som det blir möjligt att rekrytera dem till högre befattningar. 
Genom kvinnors numera otraditionella bransch- och yrkesval föreställs näringslivet 
få en ”injektion av kompetens, som ger både bredd och volym” (Andersson och 
Eriksson 2005:2). Kompetensen som skall injiceras verkar i det här fallet bestå av 
kunskaper som framförallt kan införskaffas genom ”manliga utbildningar och 
yrken”. I texten Luckor i glastaket (Andersson och Eriksson 2005) redovisar Svenskt 
Näringsliv hur kvinnors inbrytning i traditionellt manliga utbildningar och yrken 
har ökat förutsättningarna för kvinnor att nå chefspositioner i näringslivet. En 
yrkesinriktning antas vara av särskilt intresse, nämligen civilingenjörer.  

Av särskilt intresse är att andelen kvinnliga chefer ökat kraftigt under den 
senaste tioårsperioden i gruppen civilingenjörer. Civilingenjörer utgör en 
viktig rekryteringsgrund för högre befattningar bland Svenskt Näringslivs 
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medlemsföretag. Detta förklaras av att många företag bygger sin 
verksamhet på en långt driven teknikutveckling (Andersson och Eriksson 
2005:7).  

En civilingenjörsexamen borgar alltså för en karriär inom det privata näringslivet. I 
och med att kvinnor väljer att studera till ingenjörer och avlägga examen inom 
området kan de också komma ifråga som chefer. Med Svenskt Näringslivs Peter 
Johansson (2001:2):  

Efterfrågan på personer med högre utbildning och spetskompetens ökar. 
Uppenbart är att tillgången på tekniskt utbildade personer vida understiger 
efterfrågan från näringslivet. Behovet av civilingenjörer inom datateknik, 
elektroteknik, elektronik och industriell ekonomi framstår som i stort sett 
obegränsat. Samtidigt innebär den dynamiska förändringstakten i 
näringslivet att behovet av kompetens inom andra teknikområden (t.ex. 
bioteknik) och nya kombinationer av sådana snabbt växer fram. 

Att civilingenjörer föreställs vara särskilt betydelsefulla för det svenska näringslivet 
förklaras av att det är starkt teknikdrivet. Svenskt näringsliv drivs framåt av 
tekniska landvinningar ofta med referens till industriföretag och stordrift eller 
masstillverkning. Kompetensen som efterfrågas är således tekniskt normerad. I 
Svenskt Näringslivs Ny kunskap – nya världar, vilken kompetens behöver företagen? 
(Johansson 2001:4) beskrivs de drivande faktorerna: 

De senaste åren har en betydande förändring av näringslivet skett. Detta 
gäller såväl bransch- och företagsstruktur som utbildningsnivåer och 
kompetenskrav. Sverige har en lång tradition av framgångsrik industriell 
produktion, med en stor verkstads-, skogs- och stålindustri. Tung industri 
som varv och lättare industri som textilindustri har nästan försvunnit, 
medan företag som utvecklar och tillverkar mobiltelefoner, läkemedel och 
fordon vuxit starkt. Motorn för svensk tillväxt utgörs idag av elektro-
/dataindustrin, verkstadsindustrin, fordonsindustrin, pappersindustrin, 
läkemedelsindustrin och järn – och stålindustrin.  

Industrin verkar idag i en allt starkare och snabbare global konkurrens. De 
stora koncernernas Sverigebaserade produktion, export och arbetstillfällen 
är avgörande för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. De spelar en viktig 
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roll som motorer i de industriella nätverk i vilka många mindre 
tillverknings- och tjänsteföretag utvecklas (Johansson 2001:3). 

Det svenska näringslivet förknippas alltså traditionellt med industriverksamheter i 
olika former. Organisationen Svenskt Näringsliv är också en sammanslagning av 
Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) och Industriförbundet.  

Chefer i det privata näringslivet är också i hög grad ingenjörer – manliga ingenjörer 
vill säga. Knappt hälften av alla verkställande direktörer har enligt Svenskt 
Näringsliv en utbildningsbakgrund inom teknik och tillverkning (Andersson och 
Eriksson 2005:10). Cirka 10 procent av de kvinnor som är verkställande direktörer 
har samma tekniska skolning. Kvinnor blir fler till antalet i 
civilingenjörsutbildningarna men är fortfarande i minoritet. Föreställningen att 
kompetens idealt konstrueras i relation till teknik inkluderar kvinnor som har 
denna typ av utbildning och exkluderar andra typer av utbildningar som vi skall se i 
avsnittet den oförmögna kvinnan. Men innan dess vill jag diskutera en annan 
yrkesinriktning som antas ha relevans för att öka andelen kvinnliga chefer. Svenskt 
Näringslivs Andersson och Eriksson (2005:4) påtalar att: 

Det finns två yrkesinriktningar som är av särskilt intresse då det gäller 
rekrytering till chefspositioner i näringslivet. Dessa är civilingenjörer och 
ekonomer. För de senare intar Handelshögskolan i Stockholm en 
särställning, då många av näringslivets absoluta toppchefer tagit sin examen 
just på ”Handels”.  

Även en ekonomisk yrkesinriktning antas alltså fungera som inträdesavgift för 
kvinnor som vill bli chefer. Svenskt Näringsliv beskriver framför allt 
ekonomutbildningen på Handelshögskolan som en plats av vikt för ekonomer. 
Enligt Svenskt Näringsliv har andelen kvinnor som studerat på Handels i 
Stockholm36 stadigt ökat sedan slutet av 1970-talet och präglas idag av ”stabilitet i 
utvecklingen” (Andersson och Eriksson 2005:4). Andelsmässigt utgör kvinnor ca 
30 procent av studenterna. Kompetens och lämplighet knyts här till en specifik 
plats vilket innebär att Svenskt Näringslivs problemrepresentation också tar sig 
rumsliga uttryck. Det föreställs spela roll att ekonomer utbildar sig på just 
”Handels” i Stockholm. Tidigare forskning har visat att Handelshögskolan i 
Stockholm är intimt förbundet med det privata näringslivets ”chefskap” vilket jag 
diskuterar vidare i nästa avsnitt.  
                                                 
36 Handelshögskolan i Stockholm var först med att utbilda auktoriserade civilekonomer (Engwall 1992). 
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Den kompetenta kvinnan  

Subjektspositionen den kompetenta kvinnan formeras diskursivt kring 
föreställningar om kompetensförsörjning och kompetensutveckling, otraditionella 
yrkesval samt teknik och plats som jag har visat. Svenskt Näringslivs 
problemrepresentation av kvinnor som chefer är i första hand en fråga om 
kompetensförsörjning. Kvinnors kompetens anses nödvändig för att bredda och 
stimulera näringslivet. Det visar sig emellertid vara en specifik slags kompetens 
som efterfrågas om kvinnor skall komma ifråga som chefer.  

Föreställningar om att kvinnor numera väljer ”rätt” är en del av Svenskt 
Näringslivs problemrepresentation. Det vill säga att kvinnor söker sig till 
utbildningar och yrkesval som innebär att de kan nå höga och välavlönade 
befattningar. Kvinnors förmåga till otraditionella val konstrueras i relation till 
tankeinnehållet i det nyliberala begreppet economic man. Numera förmodas 
kvinnor ha förstått att välja bland de alternativ som antas vara nyttorationella, det 
vill säga bra för karriären. Den kompetens som efterfrågas omfattar civilingenjörer 
i första hand och ekonomer i andra hand. Civilingenjörers och ekonomers 
yrkeserfarenheter utmålas som de mest adekvata utbildningarna och som en garanti 
för att även kvinnor skall kunna bli chefer i större omfattning. Detta är arbeten 
som traditionellt innehas av män vilket innebär att mäns yrkesval görs till norm. 
Som jag har visat i avhandlingen så är den manliga normen ett av 
näringslivsdiskursens mesta kännetecken och en föreställd garant för tillväxt och 
utveckling. Vad jag finner anmärkningsvärt i samband med fokuseringen på 
civilingenjörer och ekonomer i talet om framsteg och utveckling i allmänhet och i 
relation till kvinnliga chefer i synnerhet är den något ensidiga bild som framstår. 
Svenskt Näringsliv efterfrågar en bred kompetens samtidigt som traditionell 
tillverkningsindustri framställs som ett ideal. Den manligt präglade industrin 
likställs med samhällsutveckling även om andelen sysselsatta i den svenska 
industrin har gått tillbaka sedan mitten av 1960-talet (Ekstedt och Sundin 2006). 
Kvinnor som chefer positioneras alltså i en manligt märkt diskurs om teknisk och 
industriell expansion.  Föreställningar om kompetens i relation till teknikutveckling 
i ett industrisamhälle faller tillbaka på en traditionell bild av näringslivet, enligt min 
mening. Hur kan man förstå dessa föreställningar utifrån den strukturomvandling 
eller tjänsteexpansion som de senaste decennierna inverkat på vart och med vad vi 
arbetar?  
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Flera forskare har synliggjort relationen mellan teknik och maskulinitet (er). 
Däribland Boel Berner (1996) som problematiserar de tillsynes självklara 
kopplingarna mellan män och teknik. Hon ställer frågor inte bara om vem som har 
makt att bestämma över tekniken utan också hur teknik skapar individuell och 
kollektiv identitet.  Berners poäng är att teknik och kön hela tiden konstrueras i 
relation till varandra (jfr Mellström 1995). I forskning om ledarskap och kön har 
frågan om varför kvinnor är så få på ledande positioner varit utbredd och den har 
sin motsvarighet i forskning om kvinnor och teknik. Varför är så få kvinnor 
ingenjörer? Trots intensiva försök under många år att utöka andelen kvinnor inom 
ingenjörskåren är kvinnor andelsmässigt fortfarande relativt få i jämförelse med 
män (Faulkner 2003). Faulkner (2003) ställer frågan om hur teknik är genuspräglad 
och svarar på den samma genom att poängtera att det främst är män som beslutar 
om teknikutformning och teknikkompetensens företräden.37 Sammantaget kan 
man säga att den teknik som räknas antas vara förknippad med män men att det 
inte finns något naturgivet i relationen mellan män och teknik. Teknik i olika 
former antas alltså ha en positiv inverkan på manliga gemenskaper.  

Den kompetenta kvinnan formeras inte bara i relation till teknisk kompetens utan 
också till ekonomisk kompetens. Den ekonomiska kompetensen knyts, som 
tidigare nämnts, i sin tur till en alldeles speciell plats, nämligen Handelshögskolan i 
Stockholm. 1909 startade Handelshögskolan i Stockholm sin verksamhet genom en 
donation från K A Wallenberg. Målsättningen var att introducera eleverna i 
näringslivets verksamheter (Friman 1998). Näringslivet har således redan från 
början varit en betydande del av skolans verksamhet och ekonomiska skolbildning. 
Mats Lindqvist (1996) menar dock att det inte är de formella kunskaperna som 
sådana som är det viktigaste med att studera just på Handels utan att det snarare 
handlar om en informell arena där storföretagen kan söka unga talanger. Personer 
med ambitioner får helt enkelt en chans att visa upp sig och skolan fungerar 
därmed som ”en slags uppsamlingscentral och sluss för individer med ambitioner 
att nå toppositioner i näringslivet”. Oavsett om det är den formella eller informella 
kompetensen som är av störst vikt skapas det samband mellan en rumslig och 
social organisering av kön. Handels har en manlig könsstämpel vilket får till 
konsekvens att rummet blir en del av könskonstruktionen där olika villkor skapas 
för kvinnor och män. Rum skapar både mening och gränser enligt Gunnel 
Forsberg (2003). Här framstår män som rumsligt bundna i större utsträckning än 

                                                 
37 Faulkner (2003) argumenterar också för att tekniska föremål präglas av kön genom associering. Vissa 
typer av teknisk utrustning, till exempelvis olika typer av hushållsmaskiner, används företrädesvis av 
kvinnor medan män snarare associeras med avancerad teknik i industrin. Förhållandet mellan teknik och 
kön varierar alltså beroende av vilken typ av teknik det gäller (se till exempel Sommestad 1992). 
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kvinnor vilket utgör en konstrast mot mäns annars förmodade större rörlighet i 
näringslivet. Även andra skolor kan betraktas som drivbänk för näringslivskarriärer. 
Boel Berner (1996) beskriver till exempelvis den nära kopplingen mellan den 
”tekniska elitens brödraskap” och KTH och Chalmers. Anita Göransson (2004:80) 
avslutar sin rapport, Kvinnor, män och karriärer - Visioner och verklighet i näringslivet, med 
rekommendationer för fler kvinnor på ledande poster och säger att ”avskaffa de 
manskulturella miljöerna vid mansdominerade utbildningar som KTH och 
Chalmers. De marginaliserar kvinnorna.”.  

Svenskt Näringslivs problemrepresentationer av kvinnor som chefer konstrueras 
alltså kring nyliberala föreställningar om att kvinnor numera gör rationella val. När 
kvinnor väljer att utbilda sig otraditionellt, det vill säga till civilingenjörer och 
ekonomer görs de också möjliga som chefer.   

Varför blir inte fler kvinnor chefer?  

I min tolkning av Svenskt Näringslivs sammantagna problemframställning om 
kompetens möjliggörs subjektspositionen den kompetenta kvinnan som kan om 
hon gör som en man – för att göra en enkel poäng. Kvinnors möjligheter till 
avancemang på karriärstegen underlättas av att de utbildar sig och väljer yrken 
inom traditionellt manliga områden. Som en kontrast till subjektspositionen den 
kompetenta kvinnan förefaller en annan positionering av kvinnor vara relevant, 
nämligen vad jag kallar ”den oförmögna kvinnan”. Subjektspositionen om ”den 
oförmögna kvinnan” formeras kring föreställningar och antaganden om varför inte 
fler kvinnor blir chefer. Flera antaganden föreställs lägga hinder i vägen för 
kvinnors avancemang, enligt Svenskt Näringsliv. I följande avsnitt diskuterar jag 
endast ett av dessa. För även om nätverk – manliga nätverk – antas hindra 
kvinnors ledarskap, är denna förutsättning emellertid underordnande en annan 
problemrepresentation i min tolkning. Kvinnors underrepresentation i gruppen 
chefer förklaras nämligen, av Svenskt Näringsliv, framför allt som en konsekvens 
av kvinnors huvudansvar för hem och familj. Föreställningar och antaganden i 
anslutning till denna problemrepresentation diskuterar jag emellertid i ett eget 
kapitel, ”Hushållsnära tjänster – en riktig flipp!”, varför följande avsnitt är relativt 
kort.  
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Företagarnätverk 

Svenskt Näringsliv förklarar den låga andelen kvinnor på ledande befattningar som 
en konsekvens av att de flesta företagare är män. I Svenskt Näringslivs rapport 
Fina flickor startar inte företag (2003:2) beskriver Wikner sambandet mellan få 
kvinnliga chefer och företagsamma män.  

De flesta företagare är män. Det leder i sin tur till att det finns få kvinnor på 
toppositioner i näringslivet. Andra skäl är att männen söker sina kollegor 
och efterträdare inom sina traditionella nätverk – och där hittar man få 
kvinnor av samma skäl.  

Skulle andelen kvinnor öka bland företagare och entreprenörer antas 
rekryteringsbasen utvidgas och kvinnor skulle därmed komma i fråga för 
chefspositioner. Resonemanget ligger i linje med argumenten för den 
andelsmässiga fördelningen som jag diskuterade under avsnittet ”Hallå, var är alla 
kvinnor?” En annan förklaring till varför kvinnor är få på ledande positioner 
handlar om att de inte i någon större utsträckning återfinns i mäns nätverk. Samme 
Wikner (2002:3) skriver i rapporten Kvinnor kan som företagare – Så ser det ut i din 
kommun att:  

Bristen på kvinnor i ledande positioner inom näringslivet är väl känd. En 
förklaring finns i männens traditionella nätverk. Där finns i allmänhet få 
kvinnor. Det gör att basen för rekrytering av kvinnor till högre poster inom 
näringslivet och andra organisationer är liten. Fler kvinnor som 
entreprenörer skulle kunna öka denna bas. Det är ett skäl till att det är 
viktigt med fler kvinnor som företagare och en bakgrund till denna rapport. 

Att vara företagare och/eller entreprenör antas precis som de manliga och 
traditionella nätverken utgöra en förutsättning för möjligheter att nå toppositioner i 
näringslivet. Problemrepresentationen skapar samband mellan mäns traditionella 
nätverk och rekryteringsgången inom näringslivet. Höga chefer rekryteras 
uppenbarligen genom nätverkskontakter vilket får som följd att om kvinnor inte 
deltar i mäns nätverk blir de inte synliga och därför inte heller möjliga att rekrytera.  
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Den oförmögna kvinnan  

Vad jag har kallat ”den oförmögna kvinnan” konstrueras genom föreställningar om 
manliga hindrande nätverk. Mäns nätverk i företagarkollektivet antas alltså hejda 
kvinnors ökning bland chefer. De manliga nätverkens inverkan på chefsrekrytering 
problematiseras emellertid inte av Svenskt Näringsliv. Det implicerar att kvinnor på 
egen hand föreställs vara ansvariga för att de inte kan komma ifråga för positioner 
på ledande befattningar. Enskilda kvinnor görs ansvariga för att förändra 
informella och uppenbarligen hindrande strukturer (jfr Isaksson 2010).  

Synen på mäns traditionella nätverk som grund för en rekryteringsprocess inom 
näringslivet har studerats av bland andra Charlotte Holgersson (2003) som jag 
beskrev i forskningsöversikten. Holgersson konstaterar att företagsledare väljer 
kandidater genom sina egna nätverk och inom den egna eller närliggande 
branschen. De informella inslagen i rekryteringsprocessen är viktiga och 
Holgersson liknar rekryteringsprocessen vid en arena för informalitet. Collinson 
och Hearn (1994) problematiserar olika typer av maskuliniteter och lyfter bland 
andra fram kategorin informalism för att beskriva hur män inom nätverk just 
identifierar sig med varandra på bekostnad av såväl kvinnor som andra män. Mäns 
nätverk och dess betydelse i en rekryteringsprocess innebär därför sannolikt att 
kvinnors karriärvillkor inte ser likadana ut som mäns. De manliga nätverken bidrar 
således till att kvinnor uppfattas som oförmögna på olika sätt snarare än att de 
diskrimineras på grund av kön. Vidare kan man ifrågasätta vikten av formell 
utbildningen i sammanhang där det informella antas spela en stor roll. Jordansson 
och Nilsson (2006) beskriver den formella utbildningens betydelse som ett 
”körkort” som berättigar till avancemang i karriären oavsett vilka ämnen som ingår 
i examen. Det verkar inte gälla hos Svenskt Näringsliv, som jag konstaterade i förra 
avsnittet genom att beskriva de manligt märkta och gångbara yrkesinriktningarna – 
civilingenjörer och ekonomer.  

Mäns traditionella nätverk verkar alltså hindrande för kvinnors karriärer. Kvinnor 
föreställs också till viss del utbilda sig inom ”fel” branscher (Andersson och 
Eriksson 2006) och sakna förebilder. Precis som ”den otillräckliga 
företagarkvinnan” kan rättas till och lära sig att bli en sann entreprenör kan även 
kvinnor utbildas till att bli chefer. Utbildning och andra kompetenshöjande insatser 
föreställs därför vara ett alternativ i Svenskt Näringslivs problemrepresentationer 
av kvinnor som chefer. Företrädesvis kompetenshöjning i egenskap av ”särskilda 
chefsprogram för kvinnor” (Andersson och Eriksson 2006:9). Specifika 
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ledarutvecklingsprogram för kvinnor antas alltså kunna reducera brister hos 
kvinnor genom att höja kompetensnivån. Höök (2001) analyserar ledarutvecklings-
program med könsutjämnande syfte i sin avhandling Stridspiloter i vida kjolar. Om 
ledarutveckling och jämställdhet och finner att ledarutveckling för kvinnor kan tolkas på 
två skilda sätt. Enligt det första perspektivet handlar det, precis som hos Svenskt 
Näringsliv, om att åtgärda kvinnors brister utan att ifrågasätta eller kritiskt granska 
manliga ledarskapsnormer. Män osynliggörs och reproduceras därmed som norm. I 
det andra perspektivet tolkas för kvinnor istället som ett sätt att explicitgöra den 
manliga normen och därmed ifrågasätta den. Svenskt Näringslivs aktiviteter för 
kvinnor38 inbegriper dock inte någon form av kritisk granskning i termer av kön. 
Diskursen är könsblind med mina ord och likabehandlande med Svenskt 
Näringslivs. 

Kvotering motverkar jämställdhet39 

Ytterligare ett annat sätt att beskriva och diskutera kvinnors underrepresentation 
på chefspositioner är genom frågor om kvotering. Kvotering antas av Svenskt 
Näringsliv vara ett problem snarare än en lösning och föreställs vara en fråga av 
mycket tvivelaktigt slag. Av flera anledningar dessutom vilka jag kommer att 
diskutera härnäst. Egentligen är det kvotering som metod eller åtgärd för att 
komma tillrätta med kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i näringslivet 
som av Svenskt Näringsliv betraktas som en oacceptabel lösning. Att kvinnors 
andel i näringslivet i allmänhet och i styrelser och på ledande positioner i synnerhet 
behöver öka (till en lagom nivå) är i sig inte ett problem, om det sker inom 
diskursens uppsatta gränser vill säga. Individuella kvinnor inkluderas av Svenskt 
Näringsliv genom antaganden om rätt visa för rättvisa, frivillighet och meritokrati. 
Dessa antaganden har stora likheter med Svenskt Näringslivs 
problembeskrivningar av jämställdhet som jag diskuterade i kapitel tre. Jag har ändå 
valt att ”återanvända” antagandena för att beskriva hur dessa positionerar kvinnor 
som chefer – i min tolkning subjektspositionen Den kvoterade kvinnan.   

Könskvotering har i första hand diskuterats genom frågor om kvinnors 
underrepresentation inom politiska församlingar. Framför allt har debatten om 
varannan damernas varit utgångspunkt för studier av skilda slag. Den statliga 
utredningen Varannan damernas (SOU 1987:19) syftade till att analysera hinder för 
                                                 
38 Som en del av sin opinionsbildande verksamhet anordnar Svenskt Näringsliv återkommande träffar 
och möten för kvinnor i syfte att stärka och bereda kvinnor för såväl chefsjobb som företagande och 
entreprenörskap.  
39 Rubriken är namnet på en text av Svenskt Näringslivs Maria Ludvigsson (2006).  
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kvinnorepresentation i politiken samt att ge förslag på insatser som skulle kunna 
öka andelen kvinnor inom statliga styrelser och kommittéer.  Forskare som Lenita 
Freidenvall (2006) och Maria Törnqvist (2006) har till exempelvis studerat hur 
argument om varannan damernas har skapat både gränser och möjligheter för 
kvinnors politiska närvaro. Törnqvists (2006) analys visar bland annat hur den 
diskursiva principen om könskvotering omvandlas från ett initialt hot till en 
möjlighet för de politiska partierna. Idag diskuteras könskvotering även fortsatt 
inom politiken bland annat som en följd av att Sverige inte längre är det land med 
högst kvinnorepresentation i nationella parlament. Rwanda hade 2003 fler kvinnor 
än Sverige i sitt parlament och fler länder utmanar bilden av den svenska 
jämställdheten i politiken. Den kvantitativt jämna fördelningen av kvinnor och 
män i exempelvis Rwanda är ett resultat av kvotering (Dahlerup och Freidenvall 
2008). Förutom när det gäller representationsfrågor i politiska församlingar 
används argument för och emot kvotering också i problembeskrivningar av 
börsnoterade styrelser samt universitetsutbildningar.40 Svenskt Näringsliv 
formulerar sina problembeskrivningar primärt kring de börsnoterade styrelserna 
men gärna i relation till de båda andra områdena – politiken och utbildnings-
systemet. Enligt Svenskt Näringsliv motverkar kvotering den jämställdhet som 
eftersträvas i näringslivet.  

Hotet om könskvotering genom lag väckte debatt bland flera olika aktörer förutom 
hos Svenskt Näringsliv. Åsa Ekberg Fredell (2005) beskriver debattens 
huvudargument genom tre separata diskurser. I den första diskursen uttrycks 
motstånd mot både kvotering och aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder skall här förstås 
som arbetsgivares skyldigheter att verka för ett jämställt arbetsliv. Diskursen 
konstrueras kring argument som att kvotering inkräktar på äganderätten, blir 
omvänd diskriminering när kvinnor väljs framför män och framförallt skapas 
samband mellan den förmodade motsättningen kön och kompetens. Att kvinnor är 
få i bolagsstyrelser är i diskursen egentligen inget problem. I den andra diskursen 
förordas både lagstadgad kvotering och aktiva åtgärder i första hand utifrån en 
form av nyttoargument. Bristen på kvinnor i styrelser och ledningar förklaras av att 
deras kompetens inte utnyttjas till fullo. Oavsett om kvinnors kompetens antas 
vara olik eller lik mäns kompetens skulle ett bättre nyttjande av den samma bidra 
till ett effektivare och lönsammare näringsliv. Utsagor om kompetens som ett 
manligt kodat begrepp ingår också i denna diskurs. I Ekberg Fredells tredje diskurs, 
och i debatten den mest vanligt förekommande, finns det inte något stöd för 
kvotering men likväl påbjuds aktiva åtgärder. Den sneda könsfördelningen erkänns 

                                                 
40 Till exempelvis vid Juristutbildningen i Uppsala och veterinärutbildningen vid SLU 
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och förmodas kunna rättas till genom olika frivilliga insatser. Liksom i den andra 
diskursen används bland annat resurs- och lönsamhetsargument. Likaså 
problematiseras kompetensbegreppets förmodade neutrala användning utifrån ett 
könskritiskt perspektiv. Utsagor om att män väljer män i rekryteringsprocesser och 
att män kvoteras på grund av sin könstillhörighet är en del av diskursen. Men även 
om argumenten är formade utifrån ett könsmedvetet perspektiv så framhålls 
lösningarna på problematiken med få kvinnor i styrelser alltid som frivilliga. Just 
frivillighet är också centralt i Svenskt Näringslivs problemrepresentationer.  

Rätt visa om rättvisa41 

Jag har i kapitlet ”Jämställdhet – en potential för näringslivet” diskuterat hur kön 
formeras och regleras genom en gränssättning mellan kön och individ. Kvinnor 
och män – som grupper – antas i Svenskt Näringslivs diskurs inte utgöra en legitim 
grund för jämställdhetsåtgärder av varierande slag. Det visade sig dock vara en 
paradox. Att kvinnor bara kan utöka sin närvaro i näringslivet som individer och 
inte som kvinnor är inte en diskursiv beskrivning som håller. I Svenskt Näringslivs 
problembeskrivningar av hur man kan öka andelen kvinnor på chefspositioner 
återkommer argument om individer respektive kön i termer av rättvisa. I Lika 
rättigheter är alltid rätt (2009) skriver Svenskt Näringslivs Maria Ludvigsson:  

För det andra innebär kvotering att man frångår principen om att lika 
spelregler alltid är rätt. Synen på rättvisa skiljer sig mellan 
kvoteringsförespråkare och dem som principiellt motsätter sig detsamma. 
Medan kvoteringsmotståndarna fokuserar på en rättvis process, att lika 
spelregler ska gälla, fokuserar kvoteringsivrarna på utfallet. Eftersom de 
senares rättvisesyn är helt målstyrd, mäts jämställdhet i exempelvis antal 
män och kvinnor i bolagsstyrelser. Man skulle kunna jämföra med ett 
sprinterlopp där kvoteringsskeptiker vill se att alla startar samtidigt och att 
respektive bana är lika lång för att tävlingen ska anses ’’fair’’. 
Kvoteringsivrarna däremot kräver att alla ska gå i mål samtidigt för att 
loppet ska klassas som rättvist.  

I Svenskt Näringslivs problemformuleringar kommer den individuella rättvisan att 
konstrueras just som ”rätt visa om rättvisa”. Carina Lindfeldt, chef för 

                                                 
41 Uttrycket Rätt visa om rättvisa har jag lånat av Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster (2003)  
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arbetsmarknadsavdelningen på Svenskt Näringsliv, skriver under rubriken Ingen 
kvotering till bolagsstyrelser (Lindfelt 2009):  

Kvoteringens logik handlar om att man snarare fokuserar på utfall än på 
process, vilket betyder att det exakta resultatet av en process är viktigare än 
rättvisa spelregler. Politik måste alltid handla om det motsatta: Om att lika 
spelregler och lika rättigheter alltid är rätt. 

Det liberala rättviseargumentet vilar på postulat om lika möjligheter där icke-
diskriminering, lika villkor och lika behandling är centrala principer. I talet om lika 
möjligheter är följaktligen likabehandlingsprincipen primär. Alla människor skall 
behandlas lika och ges samma möjligheter att konkurrera om ledande befattningar i 
näringslivet. Därför är kvotering inte ett alternativ i Svenskt Näringsliv. Svenskt 
Näringslivs inriktning på lika möjligheter och avoga inställning till kvotering kan 
också förstås i relation till problembeskrivningar som istället handlar om lika 
resultat. Eftersträvar man lika resultat så eftersträvas reellt lika villkor det vill säga 
att slutresultatet såväl som vägen dit skall vara lika. I resonemang om lika resultat 
utgår man från att kvinnor och män inte har samma villkor och möjligheter och att 
kvinnor därför behöver kompenseras till exempelvis genom kvotering. Kvotering 
och andra aktiva åtgärder kan alltså användas för att upphäva kvinnors brist på 
makt och inflytande.  

Under rubriken Kompetens är könsneutralt (Rennerfeldt 2006) och apropå kvotering 
kommer Agneta Dreber, vd för Livsmedelsföretagen, till tals. Kvotering har 
ingenting med jämställdhet att göra tycker Dreber: 

Det handlar inte om en rättvisefråga mellan könen utan om att Sverige skall 
ha de bästa företagen och de bästa styrelserna. I den processen gör man en 
blunder om man missar kvinnorna. 

Rätt visa om rättvisa föreställs i problembeskrivningen handla om rättvisa för 
företagen och styrelserna snarare än som rättvisa mellan könen vilket leder mig in 
på en annan problembeskrivning, nämligen att kvinnors andel i chefgrupper och 
styrelser aldrig kan öka som en följd av tvång eller lagstiftning. 
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Frivillighet för ägarna  

Ytterligare ännu ett återkommande argument för kvinnors ledarskap är att 
inkluderingen måste ske på frivillig basis. Så länge kvinnor kan inbegripas genom 
konsensusargument och liberala rättviseargument så är det inga problem men om 
hotelser och tvång förekommer blir läget ett annat. I november 2002 hotade den 
dåvarande jämställdhetsministern och vice statsministern Margareta Winberg med 
lagstadgad könskvotering i bolagsstyrelser. Winberg påtalade vikten av att höja 
kvinnorepresentationen i bolagsstyrelser redan 1999 men 2002 var hennes hot mer 
konkretiserat dels genom en undre gräns för antalet kvinnor och dels genom att 
förslaget försågs med en tidsgräns. Innan utgången av 2004 skulle företagens 
styrelser bestå av 25 procent kvinnor för att undvika kvotering (Ekberg Fredell 
2005).42 I nyhetsbrevet Lagstiftning om kvotering i styrelser fel metod (2006) säger Anne 
Wigart, bolagsrättsexpert på Svenskt Näringsliv:  

Svenskt Näringsliv anser att lagstadgad kvotering till företagens styrelser är 
en oacceptabel metod för att öka andelen kvinnliga styrelseledamöter. En 
sådan metod skulle ta ifrån bolagens ägare den självklara rätten att själva 
utse sina styrelserepresentanter.  

I samma nyhetsbrev (2006) framkommer också att:  

Att ensidigt fokusera på könsbalans leder fel, anser Svenskt Näringsliv. En 
lagstiftning med tvingande regler om styrelsesammansättning riskerar att 
skapa A- och B-lag på styrelsenivå, och följden kan bli att svensk 
konkurrenskraft ytterligare urholkas. En bolagsstyrelses uppgift är att styra 
och leda en verksamhet. Styrelsen skall för ägarnas räkning förvalta bolagets 
angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god 
kapitalavkastning tillgodoses på bästa möjliga sätt. Tanken att en styrelse i 
likhet med exempelvis politiskt valda församlingar måste vara så 
sammansatt att den representerar personer med olika kön, med olika etnisk 
bakgrund och från skilda regionala hemvister blir därför fel. 

Förutom att det i dessa problemformuleringar betonas att kvinnors andelar i 
styrelser aldrig kan lagstiftas fram framkommer också att företagens ägare är de 

                                                 
42 Jens Orback, som i januari 2005 var Sveriges nye jämställdhetsminister, tog tillbaka hotet om 
lagstiftning (Ekberg Fredell 2005:27) men tillsatte en statlig utredning om kvotering. Utredningen mötte 
motstånd i näringslivet och lagförslaget revs senare upp av den borgerliga regeringen 2006 (Dahlerup 
och Freidenvall 2008). 
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som själva bör få bestämma hur styrelsen skall sättas samman. Att lagstifta om 
kvotering i bolagsstyrelser blir då också ett ingrepp i äganderätten enligt Svenskt 
Näringsliv. Kvotering föreställs alltså bryta mot viktiga principer som äganderätt 
och likabehandlingsprincipen. Svenskt Näringsliv förutsätter att det är ägarna som 
bäst ansvarar för vilka som skall ingå i en styrelse. Det ligger helt enkelt i styrelsens 
intresse att rekrytera den bästa personalen. Lagstadgad kvotering skulle enligt 
Svenskt Näringsliv kunna leda till riskabla indelningar av kvinnor och män i olika 
lag med olika status där vi kan förmoda att kvinnor kommer att utgöra B-laget. 
Kvotering antas helt enkelt äventyra kompetens vilket kan leda till att mindre 
kvalificerade människor får tillträde till styrelser. 

Som jag diskuterade under avsnittet ”Allt fler kvinnor håller i taktpinnen” antar 
Svenskt Näringsliv att kvinnor hela tiden gör framsteg och flyttar fram sina 
positioner. Kvotering kommer också därför att betraktas som ett hinder för den 
naturliga utveckling som är rådande. Även om det har varit så tidigare att kön har 
spelat roll, om ”könsrollsfokuseringar” har tillåtits att påverka avancemang, är det 
inte längre på detta vis menar Svenskt Näringsliv. Numera föreställs samhället 
styras av meritokratiska ideal. Kvotering anses äventyra krav på kompetens.  

Meritokratisk representation 

Problemet med kvotering representeras således också som en fråga om meritokrati. 
En meritokratisk problemformulering styr således Svenskt Näringslivs 
konstruktioner av kvinnors representation i en chefskader. Med meritokrati avses 
något förenklat att kompetens, utbildning och begåvning antas utgöra grund för 
diverse makt- och statuspositioner. Kompetens formuleras genom en könsneutral 
princip och får som konsekvens att kön som en social kategori inte antas spela roll. 
Med Svenskt Näringslivs Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (2003): 

Många gånger framställs motståndare till kvotering som ett slags 
kvinnohatare. Men det handlar absolut inte om det. Jag skulle gärna se en 
högre andel kvinnor i ledningar och styrelser. Jag ser ännu hellre en större 
mångfald där individens kompetens, erfarenhet och engagemang ställs på 
första plats. En öppenhet mot alla människors kvaliteter gör att man inte 
riskerar att förlora värdefull kompetens. Att få in fler kvinnor i styrelserna 
är viktigt, men jag ställer mig negativ till kvotering. 
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Jämställdhet måste alltså enligt Svenskt Näringsliv grundas på meritokratiska ideal. 
Kompetens konstrueras som självklart oberoende av kön, bland annat genom 
utsagor om könsneutralitet men även som en fråga om meritokrati. Meritokratiskt 
berättigande antas det vara om individuella kunskaper och färdigheter ligger som 
grund för avancemang och karriär snarare än könstillhörighet. Kvinnors 
individuella meriter är de enda som kan påverka resan i chefshierarkin enligt detta 
antagande. Rekrytering av kvinnor till ledande positioner betraktas som ett sätt att 
öka kompetensen i näringslivet.  

Den kvoterade kvinnan  

Subjektspositionen den kvoterade kvinnan konstrueras i min tolkning kring 
principer och ideal om rättvisa, frivillighet och meritokrati. Svenskt Näringslivs 
problemrepresentation av kvotering är snarlik en av de diskurser som Ekberg 
Fredell (2005) beskriver. Organisationen uttrycker motstånd mot såväl kvotering 
som andra former av aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder föreställs vara problematiska 
på grund av att de antas inkräkta menligt på företagens eget jämställdhetsarbete 
som jag diskuterade i ”Den jämställda kvinnan”. Kvotering antas hindra ägarnas 
rätt att själva utse sina styrelser. De nyliberala principerna om rättigheter och 
äganderätten utmanas härmed, enligt Svenskt Näringsliv. Rättigheter är i ett 
nyliberalt perspektiv negativa, det vill säga att de aldrig kan garantera faktiska 
möjligheter. Kvinnor kan därför aldrig garanteras en plats i en styrelse. Kvinnors 
andelar bland chefer kan heller aldrig öka som en följd av politiska beslut menar 
Svenskt Näringsliv.    

När Winberg hotar med lagstadgad kvotering frångår hon principen om hur politik 
bör utformas. Den traditionella politiska ordningen tar utgångspunkt i en 
samförståndsanda där kvinnor och män, utan hänsyn tagen till kön, tillsammans 
skall förändra. Maud Eduards (2002) beskriver hur olika konfliktlinjer reglerar 
kvinnors närvaro i politiken. Ett sätt är att skapa gränser mellan lagstiftning och 
politiska förhandlingar. Politiska förhandlingar skall här förstås som frivilliga 
åtgärder i motsats till de tvingande lagstiftande åtgärderna. Ett återkommande 
argument för kvinnors närvaro är att inkluderingen måste ske på frivillig basis och 
det är också den linje som Svenskt Näringsliv driver. Så länge kvinnor kan 
inbegrips genom konsensusargument och liberala rättviseargument så föreställs det 
inte vara ett problem för Svenskt Näringsliv.  
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Kvotering anses också skapa mer problem än lösningar på grund av att Svenskt 
Näringsliv inte tycker att den ojämlika könsfördelningen i styrelser är särskilt 
problematisk. Kvinnor antas ju göra snabba framsteg på ledande positioner som 
jag har diskuterat tidigare och Svenskt Näringsliv anser att om bara näringslivet får 
arbeta på i lugn och ro kommer kvinnorna så småningom även att ta sig till de allra 
högsta positionerna.  

Svenskt Näringslivs problemrepresentation av kvotering konstrueras också genom 
en antagen motsättning mellan kön och meriter eller kön och kompetens. Det är 
det allra vanligaste argumentet mot kvotering även när det gäller att reglera 
kvinnors närvaro i politiken (Phillips 2000; Eduards 2002). Kritik har riktats mot 
det meritokratiska idealet bland annat av Iris Marion Young (1990) som anser att 
meritokratiska fördelningssystem rättfärdigar och legitimerar ett ojämlikt system. 
Enskilda individer, det vill säga alla, antas kunna nå ledande positioner om de har 
rätt meriter även om det bara är de allra bästa som når absoluta toppositioner. 
Strukturella förklaringar sätts därmed ur spel och ansvaret placeras hos individerna 
själva, återigen hos kvinnor. Det är just denna form av styrning som karaktäriserar 
den nyliberala styrningen menar Rose (1999).  
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Kapitel 6 

Hushållsnära tjänster – en riktig flipp!43 

I avhandlingens näst sista kapitel kommer jag att beskriva och diskutera Svenskt 
Näringslivs problemrepresentationer med avseende på skattesubventionerade 
hushållsnära tjänster. Organisationen konstituerar kvinnor som specifika slags 
subjekt på olika sätt som jag har visat i tidigare kapitel. Jag har bland annat 
beskrivit hur kvinnor positioneras som företagare och chefer genom ett antal olika 
subjektspositioner. En subjektsposition återkommer i Svenskt Näringslivs 
problemrepresentationer av kvinnor och kvinnors underrepresentation i relation till 
både företagande och ledarskap, nämligen vad jag kallar Den reproducerande kvinnan. 
Den reproducerande kvinnan konstrueras av Svenskt Näringsliv bland annat 
genom föreställningar och antaganden om att kvinnor har problem med att 
kombinera ett arbetsintensivt företagande eller ledarskap med det traditionella 
ansvaret för barn och hem. Som en lösning på problemet framhåller Svenskt 
Näringsliv en marknad för skattesubventionerade hushållsnära tjänster. Förutom 
att lösa kvinnors problem med det så kallade livspusslet antas de 
skattesubventionerade hushållsnära tjänsterna även ha ett flertal andra fördelar. 
Almega (Tårtkalas för vinnare av hushållstjänster med skatteavdrag 2007), som är Sveriges 
största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag och den största 
förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv, formulerar det till exempel som att:  

Nya riktiga jobb, nya blomstrande företag, högre status för 
hemservicebranschen och mindre svartarbete. Färre skilsmässor, 
harmoniska familjer, trygghet för äldre samt bättre hälsa och välfärd för 
många fler i samhället.  

Hushållsnära tjänster förefaller alltså vara en lösning på problematiker av 
varierande karaktär, ja en riktigt flipp, som kapitelrubriken anger. I de följande 
avsnitten skall jag beskriva och analysera de subjektspositioner som framträder i 
det empiriska materialet från Svenskt Näringsliv men också i texter från Almega. 
Svenskt Näringsliv har nämligen samarbetat med Almega för att opinionsbilda 
kring frågor om hushållsnära tjänster. De båda organisationerna har också 
samproducerat ett antal texter varav jag kommer att referera till ett par.  

                                                 
43 Hushållsnära tjänster – en riktig flipp! är rubriken på en text av Svenskt Näringslivs Malin Sahlén 
(2008). 



 
 

 124 

Den diskursiva konstruktion jag intresserar mig för i detta kapitel, förutom den 
redan nämnda reproducerande kvinnan, har jag valt att diskutera i termer av Den 
hushållsnära kvinnan. Denna subjektsposition konstrueras kring föreställningar och 
antaganden om jämställdhet och tjänsteinriktade verksamheter. Den 
reproducerande kvinnan diskuteras som frågor om tidsödande karriär, 
reproduktion och arbetsdelning i hemmet. För att återigen kontextualisera mina 
analyser diskuterar jag på en övergripande nivå problemdefinitioner i tidigare 
forskning i samband med de båda subjektspositionerna.  

Hushållsnära tjänster – i ideologins namn 

Redan på 1930-talet fördes frågan om hushållsnära tjänster, eller snarare om 
hembiträden och pigor, upp på den politiska agendan. Frågan är således en 
nygammal företeelse. I och med att gifta kvinnor under denna period ökade sitt 
lönearbete antogs de ha problem med att kombinera en yrkeskarriär med 
hushållsarbete. Frågan om hushållsnära tjänster fick ny aktualitet när 
nationalekonomen Anne-Marie Pålsson, sommaren 1993, föreslog skatte-
subvention av hushållstjänster (Pålsson och Norrman 1994). Genom skatte-
lättnader skulle hushållen kunna köpa billiga hushållstjänster på en privat marknad. 
Förslaget verkställdes inte vid detta tillfälle utan medförde istället en laddad debatt 
– den så kallade pigdebatten (Öberg 1999). Den 1 juli 2007 infördes icke desto 
mindre en skattereduktion för hushållsnära tjänster. Begreppet hushållstjänster har 
ibland använts på något olika sätt. I den borgerligt tillsatta tjänsteutredningen från 
1994 (SOU 1994:3) används begreppet hemnära tjänster medan den 
socialdemokratiskt tillsatta tjänstebeskattningsutredningen från 1997 kallar det 
hushållsnära tjänster. När man pratar om dessa tjänster idag avses i vid bemärkelse 
alla tjänster som ersätter eget hushållsarbete, utfört antingen i eller utanför det egna 
hemmet (dock i nära anslutning till bostaden). Det gäller exempelvis städarbete, 
vård av kläder, snöskottning eller annan enklare trädgårdsskötsel. Hushållsarbete i 
form av omsorg och tillsyn av barn, äldre och funktionshindrade ingår också. 
Skattereduktionen utgår med 50 procent av underlaget (Lag 2007:346).44  

Debatten om hushållsnära tjänster har alltså understundom varit intensiv och 
beskrivs ofta som ideologiskt laddad.45 Pålsson (1994:103) anger själv orsaken till 

                                                 
44 Avdraget benämns som RUT-avdrag och är en förkortning av rengöring, underhåll och tvätt. Lag 
(2007:346) har ändrats ett antal gånger sedan 2007.  
45 Debatten om hushållsnära tjänster är fortfarande högst aktuell. I riksdagsvalet hösten 2010 var frågan 
om hushållsnära tjänster i termer av RUT-avdragets vara eller inte vara högst närvarande i debatten. 
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den enligt henne outvecklade marknaden för hemarbete genom att hänvisa till en 
sammanpressad lönestruktur och ett för högt skattetryck – ”biträdd av en icke 
obetydlig ideologisk överbyggnad” (min kursivering). Att frågan om hushållsnära 
tjänster har ideologiska undertoner hävdas av såväl anhängare som motståndare av 
idén. Det innebär att hushållsnära tjänster tillskrivs olika innehåll av olika aktörer 
som kan placeras på en höger-vänsterskala. Hushållsdebatten tolkas här genom 
Svenskt Näringslivs problemdefinitioner precis som i tidigare kapitel även om 
karaktären på ”problemet” är något annorlunda i och med att argumenten och 
utsagorna formas genom explicita hänvisningar till ideologiska intressen, det vill 
säga att de är uttalat politiska.  

Som en förklaring till att Pålssons förslag inte genomfördes i början på 1990-talet 
anger bland andra Nyberg (1999) motstånd från vänsterdebattörer och att frågan 
utformades som en högerfråga. Inledningsvis konstruerades förslaget om 
hushållsnära tjänster som en lösning för kvinnor med en karriär i näringslivet. Med 
ökad jämställdhet som motiv skulle det obetalda arbetet i vissa typer av hushåll 
omvandlas till lönearbete i den privata tjänstesektorn. Förslaget uppfattades bland 
kritikerna bland annat som kvinnofientligt och som en klassfråga (Platzer 2007). 
Platzer (2007:67) sammanfattar farhågorna på följande sätt:  

− att klassystemet skulle bevaras eller förstärkas  
− att den generella jämställdheten skulle minska  
− att klyftan mellan invandrare och infödda svenskar skulle vidgas 
− att det skulle skapas lågstatusarbeten riktade till äldre och yngre människor 
på arbetsmarknaden 

− att barn- och äldreomsorgen skulle privatiseras 
 

En icke så obetydlig faktor var dessutom, enligt Platzer (2007), att förslaget om 
avdragsrätt för hushållstjänster endast var en del av en större förändring av den 
svenska ekonomin. Nationalekonomen Lars Vinell som på uppdrag av den 
borgerliga regeringen 1993 fick i uppdrag att utreda skattereducerade 
hushållstjänster diskuterar i betänkandet Uppskattad sysselsättning. Om skatternas 
betydelse för privata tjänstesektorn (SOU 1994:43) i första hand marknadsliberala 
reformer såsom avregleringar och generella skattesänkningar. Förslaget om en 
hushållsnära tjänstesektor konstruerades alltså genom nyliberala ideal. Platzer 
(2004) argumenterar för att det nyliberala klimatet i Sverige under 1990-talet gav 

                                                                                                                                             
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet ville samtliga avskaffa RUT med argumentet att det 
inte främjar jämställdhet medan Alliansen ville behålla skattesubventionen just av samma anledning.  
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legitimitet åt förslaget samtidigt som den nyliberala lösningen med hushållstjänster 
inte till fullo accepterades som en följd av kvarvarande jämlikhetsideologier. Den 
offentliga sektorn ansågs under perioden fortfarande vara den bästa garanten för 
kollektiva lösningar inom området. 

Argumenten för hushållsnära tjänster förändrades dock under resans gång och 
jämställdhetsretoriken ersattes av argument om ökad sysselsättning, tillväxt och 
välståndsutveckling (Platzer 2007).46 Den offentliga kritik som förekom i samband 
med den återupptagna diskussionen i mitten av 2000-talet och propositionen 
Skattelättnader för hushållstjänster med mera (2006/07:94) handlade fortfarande om 
klassproblematik och kom företrädesvis från vänster. Exempelvis skriver Josefin 
Brink (2004) under rubriken Pigdebatten gör comeback? att ”’Överklasskärring’ är ett 
omhuldat skällsord inom arbetarrörelsen och att skapa opinion för de 
privilegierades behov hos breda folklager är i allmänhet dödfött”. Vänsterpartiets 
riksdagsledamot Camilla Sköld Jansson (2005) menar att pigjobb ytterligare ”skulle 
förstärka en köns- och klassegregerad arbetsmarknad där lågavlönade kvinnor ska 
serva kvinnor och män i karriären”. Även forskare har varit kritiska till en 
hushållsnära tjänstesektor. Bland andra kan nämnas sociologen Diana Mulinari 
(2004) som skriver i en artikel att:  

Oavsett hur mycket hushållstjänster vi betalar arbetarklasskvinnor för att 
utföra så att vissa kvinnor ska kunna bli konceptualiserade som 
företagsledare, professorer och läkare istället för att vara den som tömmer 
kattlådan och sorterar tvätten, kommer Kvinnan alltid att vara den som 
även om hon inte utför arbetet själv, åtminstone ser till att betala en annan 
kvinna att göra arbetet åt henne, tills den dagen dikotomin mellan det 
privata och det offentliga ifrågasätts på ett radikalt sätt 

Kritiken handlar sammantaget om att kvinnor även fortsättningsvis förväntas ta 
hand om och ansvara för städning och andra med hushållet förknippade göromål 
vilket innebär en stereotyp reproduktion av arbetsfördelningen i hemmet. Vidare 
antas vissa kvinnor – högavlönade karriärkvinnor – behöva anställa andra kvinnor 
– lågavlönade kvinnor – för att utföra det obetalda hemarbetet. Kritiken implicerar 
också att män slipper undan arbete i och ansvar för hemmet.  

                                                 
46 För en detaljerad historisk genomgång av debatten hänvisas till Ellinor Platzer (2004, 2007) och Lisa 
Öberg (1999). 
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Enligt Platzer (2007) uppstod dock inte pigdebatten av ideologiska skäl utan som 
en konsekvens av frågans utformning. Hon diskuterar i sin avhandling, Från folkhem 
till karriärhushåll. Den nya husliga arbetsdelningen, hur utformningen av 
hushållstjänstefrågan kom att styra utfallet i Sverige respektive Danmark. I Sverige 
framställdes, som jag tidigare har beskrivit, förslaget främst med hänvisning till att 
förändra karriärkvinnors möjligheter att konkurrera med män, det vill säga som en 
form av jämställdhetsfråga. Att hushållsnära tjänster även skulle kunna minska 
arbetslöshet och svartarbete framställdes initialt som sekundära effekter i den 
svenska debatten och därför tilltalades inte heller de breda lagren enligt Platzer. I 
Danmark däremot konstruerades frågan redan från början genom hänvisning till 
den höga arbetslösheten. Hushållsnära tjänster kom därför att betraktas som något 
för alla. Dessutom kom förslaget från vänster, från en socialdemokratisk regering. 

Hushållsnära tjänster i retrospektiv  

Som jag inledningsvis konstaterade är frågan om hemarbetets fördelning och 
avlönat husligt arbete inte ett nytt fenomen. Kvinnor i Sverige har i flera decennier 
haft möjligheter att förena lönearbete och föräldraskap, bland annat genom 
politiska reformer inom den offentliga barnomsorgen och föräldraförsäkringen. 
Ändå uppger en större andel kvinnor än män att de har svårigheter att kombinera 
lönearbete med hushålls- och omsorgsarbete.  

I början av 1900-talet var människor, utan annan försörjning, skyldiga att tjänstgöra 
hos en husbonde för att förse jordbruk och hushåll med arbetskraft. För många 
kvinnor var detta det enda sättet att försörja sig (Ohlander 2002). 1930 fanns ca 
200 000 hembiträden i Sverige vilket gjorde att det husliga arbetet var det största 
kvinnoyrket (Calleman 2006). Det husliga arbetet kom emellertid inte att omfattas 
av den arbetsrättsliga lagstiftning som växte fram på 1940-talet eftersom statliga 
åtgärder i hemmen och familjelivet betraktades som icke önskvärda och olämpliga. 
Calleman (2006) påvisar att kvinnor anvisades till arbetsmarknadens utkanter 
genom att den tidiga arbetsrättsliga regleringen uteslöt husligt arbete. Successivt 
öppnades andra försörjningsmöjligheter för kvinnor vilket gjorde att det var få som 
stannade kvar inom hembiträdesyrket även om flera insatser gjordes för att öka 
rekryteringen till yrket. Bland annat reglerades arbetsförhållandena i 
hembiträdeslagen 1944 för att höja yrkets status. Hembiträdeslagen kom dock att 
skilja sig från annan arbetsrätt genom ett sämre rättsligt skydd för arbetstagaren än 
den allmänna lagstiftningen om arbetstider och arbetarskydd. Exempelvis varade 
arbetstiderna betydligt längre i arbetsgivarens hushåll än i arbetstidslagen. Kvinnor 
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fortsatte dock att lämna yrket på grund av ”den starka bundenhet som arbetet 
innebar genom bristen på både fritid och eget utrymme” (Calleman 2006:8) och 
arbetets karaktär av genomgångsyrke. Yrkets låga sociala status bidrog också till att 
många föredrog andra yrken.  

Hembiträdeslagstiftningen skall också ses i ljuset av den socialpolitik och aktiva 
familjepolitik som skapades under 1930- och 1940-talens lågkonjunktur för att 
bland annat motverka svårigheter att få arbete och låg nativitet. Den låga 
nativiteten ansågs vara ett problem som krävde lösningar och därför uppmuntrades 
(välbeställda) kvinnor att föda barn. Hembiträdeslagstiftningen kan ses som en del 
av det samhälleliga svaret på genuskonflikten för den aktuella tiden. Hirdman 
(1999:209) kallar det för husmoderskontraktet vilket ”innebar att männen svarade 
för det stora hushållet och kvinnor för det lilla”. Det förekom emellertid 
ansträngningar för att tvinga ut kvinnor från den ”formella” arbetsmarknaden 
(industrin) och få dem att söka sig till hembiträdesyrket i stället eftersom man 
förväntade sig att det skulle ha positiv effekt på männens arbetsmarknad (Calleman 
2006.)  

1971 ersattes hembiträdeslagen av lagen (1970:943) om arbetstid mm i husligt 
arbete. Man var åter igen beroende av unga flickor från landsorten för att förse 
hushållen med arbetskraft. Vidare krävde vissa utbildningar, till exempel 
förskollärare och hushållslärare, praktik vilket också bidrog till att kvinnor fortsatte 
arbeta i privata hushåll (Platzer 2007). Men under samma tidsperiod började också 
den samhälleliga normen om kvinnor i den lilla världen att ersättas av kvinnors rätt 
till lönearbete och barnomsorg, vilket resulterade i särbeskattning, 
föräldraförsäkring och utbyggnad av barnomsorgen. Hirdman (1999) beskriver 
denna tidsperiod i termer av jämlikhetskontraktet där en ny genusordning 
formades. I och med kvinnors utökade tillträde till bland annat arbetsmarknad och 
politik kunde även den manliga normen analyseras och problematiseras.  
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Svenskt Näringslivs representationer av 
skattesubventionerade hushållsnära tjänster   

Oavsett om skattesubventionerade hushållsnära tjänster är att betrakta som en 
höger- eller vänsterfråga i sig, är min avsikt att i nästkommande avsnitt beskriva 
och analysera de antaganden och föreställningar som utgör Svenskt Näringslivs 
problemrepresentationer av hushållsnära tjänster. Återigen försöker jag alltså att 
ringa in de föreställningar som sammantaget positionerar kvinnor på specifika sätt 
genom att ställa frågor om vad som antas vara problemet. Som jag angav i 
inledningen på kapitlet möjliggörs i min tolkning två subjektspositioner som jag har 
kallat ”den hushållsnära kvinnan” och ”den reproducerande kvinnan”. Jag börjar 
med att diskutera Svenskt Näringslivs tal om hushållsnära tjänster som en fråga om 
jämställdhet och tjänsteinriktade verksamheter.  

I jämställdhetens namn   

Precis som de borgerliga aktörerna i början av 1990-talet formulerar Svenskt 
Näringsliv ett av sina motiv för skattereduktion på hushållsnära tjänster i termer av 
jämställdhet. I betänkandet av Utredningen om kvinnor på ledande poster i näringslivet 
(SOU 2003:16) gör Svenskt Näringslivs Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (2003) följande 
analys:  

Svenskt Näringsliv anser att en marknad för professionellt utförda 
hushållsnära tjänster är avgörande för att jämställdheten i arbetslivet ska 
kunna utvecklas ytterligare och för att kvinnor som grupp ska kunna flytta 
fram sina maktpositioner i näringslivet. Vi finner det paradoxalt att ett land 
som Sverige, med starka preferenser för kvinnors yrkesarbete, hittills inte 
skapat bättre förutsättningar för en tjänstesektor som tar hand om de 
uppgifter som annars utförs som obetalt och obeskattat arbete – och av 
kvinnor. 

Hushållsnära tjänster föreställs vara en förutsättning för att främja jämställdhet i 
arbetslivet. Skattefinansierade tjänster formuleras som ett svar på kvinnors 
föreställda problem med det obetalda arbetet i hemmet. Återigen är det främst 
kvinnor som antas ha störst behov av denna enligt Svenskt Näringsliv helt 
avgörande ”jämställdhetsinsats”. Kvinnorna antas inte bara hindras av det obetalda 
arbetet utan även av någon eller några – politiker kan vi förmoda – som 
uppenbarligen inte har lyckats skapa de rätta förutsättningarna för en utökad 
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tjänstesektor i syfte att tillgodose kvinnors behov. Som jag tidigare har nämnt har 
Svenskt Näringsliv samarbetat med tjänsteorganisationen Almega för att 
opinionsbilda kring frågor om hushållsnära tjänster. I artikeln Pigavdrag ger tusentals 
jobb och ren vinst för statskassan (2005) skriver Almegas näringspolitiska chef, Ulf 
Lindberg, att idén om de hushållsnära tjänsterna inte heller behandlats med den 
respekt den antas kräva. ”Idén om ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster har 
debatterats häftigt och nyanslöst i över tio år. Invektiv och nedsättande 
benämningar av städyrket har fått präglat omdömena av en betydelsefull och 
efterfrågad näring, som istället blomstrat i skuggan av den vita ekonomin”. Vi 
känner igen beskrivningen av debatten som ensidig och otyglad från Svenskt 
Näringslivs problemrepresentationer om jämställdhetsdebatten i allmänhet. Under 
rubriken ”Tillbörlig kunskap och näringslivsbehov”, beskrev jag att Svenskt 
Näringsliv finner jämställdhetsdebatten både enkelspårig och inkorrekt men att 
näringslivets egna undersökningar och studier antas hålla måttet och bidra till en 
mer mångsidig och föreställd korrekt bild av jämställdhetsarbete. Även här, i 
relation till de hushållsnära tjänsterna, lyfts det egna arbetet fram som en kontrast 
till den etablerade politiken. I min tolkning föreställer sig Svenskt Näringsliv och 
Almega att de till skillnad mot oförmögna politiker, skapat bra villkor för 
jämställdhet genom sitt arbete med skatteavdrag för den här typen av tjänster. I 
temabladet Jämställdhet – en potential för näringslivet (2007) skriver man till exempel:  

Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationen Almega har arbetat för ett 
skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Reformen som infördes den 1 juli 
2007 påverkar samhället positivt på olika sätt. Den utvecklar 
servicebranschen, bidrar till att fler företag startas och att den svarta sektorn 
kan minska i omfattning. Inte minst är reformen viktig ur ett 
jämställdhetsperspektiv då år av statistik visar att kvinnor parallellt med sitt 
yrkesarbete har fått ta det största ansvaret för hushållsarbetet.  

Svenskt Näringsliv eget arbete föreställs alltså vara en viktig del i att vi nu har 
skatteavdrag för hushållsnära tjänster. En del av arbetet har enligt organisationen 
bestått i att lägga tonvikten på ekonomiska argument, istället för vad Svenskt 
Näringsliv kallar känslomässiga argument. Med hänvisning till 
Konjunkturinstitutets specialstudie (2005) Samhällsekonomiska effekter av att införa 
skattedifferentiering för hushållsnära tjänster, skriver man till exempel i texten Ekonomiska 
skäl talar för hushållsnära tjänster (Fällström 2005) att ”det är en viktig rapport som 
bidrar till att lyfta fram de ekonomiska argumenten i frågan och lämnar de 
känslomässiga därhän”. Ekonomiska argument antas vara en självklar 
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utgångspunkt som förutom att bidra till kvinnors antagna behov av hushållsnära 
tjänster också inbegriper föreställningar om att tjänstesektorn kan utvecklas.   

Tjänsteinriktade verksamheter 

Ökad företagsamhet antas av Svenskt Näringsliv vara nödvändigt av flera olika 
anledningar som jag specifikt diskuterade i kapitel tre. Kvinnors företagande 
motiveras bland annat i termer av tillväxt för ökad välståndsutveckling och fler 
arbetstillfällen. När Svenskt Näringsliv argumenterar för hushållsnära tjänster 
kommer det också att handla om nya arbetstillfällen. Tjänstesektorn har i 
förhållande till de varuproducerande sektorerna av ekonomin tidigare ansetts vara 
mindre betydelsefull enligt Svenskt Näringsliv. Numera tillskrivs emellertid 
tjänsteverksamheter ett visst värde. Till exempel framkommer i texten Driva företag i 
tjänstesektorn: Med- och motgångar, att ”tjänsteföretagen betyder alltmer för svensk 
ekonomi och sysselsättning” (Karlsson 2003). ”Det går inte längre att göra en 
gränsdragning mellan industri- och tjänsteföretag” säger Svenskt Näringslivs Peter 
Johansson (2001:5). Han menar också att: ”Tillväxt i företagen uppnås genom 
ompositionering och en förskjutning av kärnverksamheten mot mera kundnära, 
tjänsteinriktad verksamhet”. Almegas Ulf Lindberg (2005) efterfrågar: 

…ett politiskt erkännande av tjänstemarknaden som arvtagaren till rollen 
som tillväxtmotorn i ekonomin och en näringspolitik som öppnar för en 
snabbare utveckling.  

I förordet till rapporten Hjälp tidsbrist! I tjänstesektorn finns stor potential till nya jobb 
(Jivmark, Norström Widell, Juth, Blank och Öhman 2006) skriver Svenskt 
Näringslivs Per Juth att:  

Det diskuteras ofta att hightech är viktig för den svenska exporten. Detta är 
förvisso sant, men fler fungerande sektorer i ekonomin behövs för att 
svensk ekonomi ska utvecklas. Här spelar tjänstesektorn en viktig roll, 
bland annat som sysselsättningsmotor.  

Enligt Svenskt Näringsliv har tillverkningsindustrin av tradition tidigare utgjort 
grunden för det svenska välståndet och för Svenskt Näringslivs verksamhet men 
med hänvisningar till tillväxt, ökad sysselsättning och arbetsmarknadens 
omstrukturering efterlyser Svenskt Näringsliv en funktionell tjänstesektor både 
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som komplement och efterföljare till industrisektorn. I rapporten Driva företag i 
tjänstesektorn: Med- och motgångar (Karlsson 2007) formuleras det på följande sätt: 

Tjänsteföretagen betyder alltmer för svensk ekonomi och sysselsättning. 
Över 40 procent arbetar idag i något tjänsteföretag. Fyra av fem nystartade 
företag finns inom den privata tjänstenäringen. Mer än 40 procent av 
Sveriges BNP genereras i tjänstesektorn, en fjärdedel av exporten är 
tjänsteexport. Skattesystem och regler i övrigt har inte tillräckligt snabbt 
anpassats efter den genomgripande omstrukturering som under loppet av 
några decennier skett i näringslivet. 

Svenskt Näringslivs problemrepresentationer av skattesubventionerade 
hushållsnära tjänster skrivs således in i en övergripande föreställning om att 
tjänstesektorn behöver utvecklas. Bland annat för att den anses generera fler och 
nya jobb. I temabladet Öppna marknaden för en ny tjänstesektor (2006) framkommer 
att: ”På detta och andra tjänsteområden kan sänkt skatt generera nya jobb, fler 
företag och en breddad bas för välståndet”. Och i Svenskt Näringslivs debattartikel 
Här finns nya jobb! (Lönn 2006): 

Svenska folket vill köpa personliga och hushållsnära tjänster. Det innebär 
en stor potential för nya jobb. Och det är precis vad som behövs när en 
miljon människor står utanför arbetsmarknaden.  

I texten Tjänstesektorn kan lyfta Sverige (2008) skriver Svenskt Näringslivs Sara 
Johansson att: ”Regeringens krispaket kommer att bidra till att nya jobb skapas 
men det räcker inte. För att ta Sverige ur lågkonjunkturen krävs ökade satsningar 
på tjänstesektorn”.  De hushållsnära tjänsterna antas inte bara kunna bidra till nya 
arbetstillfällen utan också till att omvandla ”svarta jobb” och en “svart marknad” 
till ”vita jobb” och en ”vit marknad”. I temabladet Öppna marknaden för en ny 
tjänstesektor (2006) framkommer att:  

Många människor arbetar idag med hushållsnära tjänster, men inom den 
svarta sektorn. I statens resultat- och balansredovisningar syns ingenting av 
det utförda arbetet. Lika lite syns de som utför tjänsterna, de har ofta låga 
eller inga deklarerade inkomster. Därmed saknas tryggheten för dessa 
människor; de har ingen sjukpenning, de får inga pensionspoäng och det är 
svårt att känna sig delaktig i det svenska samhället. Det är många som är 
förlorare i den svarta ekonomin. Den drabbar bland annat etablerade 
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företag inom olika branscher som har svårt att konkurrera om uppdrag hos 
privatpersoner på ett seriöst sätt. 

I texten Ekonomiska skäl talar för hushållsnära tjänster skriver Fällström (2005) att 
dagens svenska företag inte kan konkurrera på en marknad som till största delen är 
svart. Och i Svenskt Näringslivs artikel Svenskarna suktar efter hushållstjänster (Svidén 
2006) kommenterar Åsa Keller, vd på Homemaid att ”Det finns en otroligt stor 
svart marknad inom den hushållsnära tjänstesektorn. Därför är det viktigt att få 
ned priserna”. Den ”svarta marknaden” antas hindra företag från att konkurrera 
och företagare från att satsa på tjänsteföretag. Problemrepresentationen 
positionerar också de människor som utför hushållsnära tjänster på en ”svart” 
arbetsmarknad som saknandes olika typer av trygghetssystem. Den ”svarta” 
marknaden för hushållsnära tjänster antas alltså skapa otrygghet för såväl företag 
som de människor som utför tjänsterna. 

En utökad tjänstesektor antas i Svenskt Näringslivs problemrepresentation vara en 
garant för ökad sysselsättning samt fler företag och de skattesubventionerade 
hushållsnära tjänsterna föreställs vara en del av denna utveckling. Kvinnors 
företagande inom den hushållsnära branschen skapar enligt Svenskt Näringsliv 
förutsättningar för en utökad tjänstesektor men skulle samtidigt innebära att 
kvinnors obetalda arbete i hemmet kom att underlättas (Öhman 2006). I texten 
Kvinnors företagande (Dahlman 2004) beskrivs det som följer:  

Många efterfrågar också ett billigare sätt att få hjälp med hemarbete, så 
kallade hushållsnära tjänster. Idag är det ganska dyrt, men om fler kunde 
köpa tjänster skulle det både betyda att kvinnors ansvar för hemarbetet 
skulle underlättas, något som kan göra att fler får mer tid att lägga ner på till 
exempel företagande, och att det skulle öppnas en ny arena för 
entreprenörskap. 

Den hushållsnära tjänstekvinnan  

Analysen av Svenskt Näringslivs problemrepresentationer av skatte-
subventionerade hushållsnära tjänster visar hur dessa framstår som en förutsättning 
för både jämställdhet och en expanderade tjänstesektor. I min tolkning är dock 
jämställdhetsargumentet underordnat den föreställda nödvändigheten av fler 
tjänsteföretag. Föreställningar om den hushållsnära tjänstekvinnan legitimeras 
främst genom att kvinnor bidrar till att skapa fler företag och nya jobb. Så även om 
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jämställdheten alltså antas öka i och med hushållsnära tjänster konstrueras dessa, i 
min tolkning, främst som en förutsättning för en expanderande tjänstesektor. Jag 
får också anledning att återkomma till vad för typ av jämställdhet Svenskt 
Näringsliv föreställer sig skall öka i och med de skattesubventionerade hushållsnära 
tjänsterna. Det är anmärkningsvärt att Svenskt Näringsliv välkomnar en politisk 
lösning på arbetsmarknaden eftersom de annars föreställer sig att marknaden antas 
vara den bästa garanten för vad som händer där. Argumentet härför är att den 
”svarta marknaden” antas hindra konkurrens och därmed ett utökat företagande.  

”Den hushållsnära tjänstekvinnan” konstrueras också som en konsekvens av att 
Svenskt Näringsliv avser att expandera på en tjänstemarknad. I samband med de 
skattesubventionerade hushållsnära tjänsterna flyttas fokus från traditionella och 
industriella näringar till en utökad tjänstesektor. I Svenskt Näringslivs 
problemrepresentationer av kvinnor på ledande positioner antas någon form av 
traditionell och industriell verksamhet vara en garant för både en andelsmässig 
ökning av kvinnor som chefer, och för samhällsekonomisk utveckling som jag 
beskrev i kapitel fem. I avsnittet ”Otraditionella yrkesval – en fråga om teknik” 
beskrev jag hur motorn för svensk tillväxt föreställs vara aktiviteten i 
elektro/dataindustrin, fordonsindustrin och pappersindustrin med flera. Även de 
manliga entreprenörerna och företagarna placeras i traditionellt manliga 
verksamheter som jag diskuterade i kapitel fyra. Kvinnor som vill bli företagare 
hänvisas däremot till en tjänstesektorn som domineras av kvinnor. Frågan om 
hushållsnära tjänster ingår följaktligen som en del i Svenskt Näringslivs 
övergripande resonemang om en utvidgad tjänstesektor. Organisationen kan sägas 
röra sig från tillverkning till tjänster.  

Tidsödande karriär  

I kapitlet ”Glastak med öppna gavlar – Kvinna och chef” beskrev jag Svenskt 
Näringslivs problemformuleringar om varför inte fler kvinnor blir chefer. Förutom 
att kvinnor föreställs vara svåra att rekrytera till ledande positioner på grund av att 
de inte ingår i manliga nätverk antas de dessutom sakna tid för en karriär. Inför 
releasen av Svenskt Näringslivs rapport Handbok för jämställda – så ser Svenskt 
Näringsliv på frågan (Eriksson 2005) frågar man sig i pressmeddelandet: Hur göra det 
lättare för kvinnor i karriären? Ytterligare en problemrepresentation om 
skattesubventionerade hushållsnära tjänster konstrueras alltså av Svenskt 
Näringsliv som en fråga för kvinnor i karriären. Kritiken mot Anne-Marie Pålssons 
(1994) förslag om hushållstjänster handlade, som vi såg i inledningen av kapitlet, 
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om att det var en specifik grupp av kvinnor som skulle understödjas, nämligen 
heltidsarbetande kvinnor med karriärambitioner. Under rubriken Hushållsnära 
tjänster ger skjuts åt kvinnlig yrkeskarriär skriver Svenskt Näringslivs Peter Ceder 
(2005) att:  

Sänkta skatter på hushållsnära tjänster skulle få fart på kvinnors yrkeskarriär 
och öka jämlikheten på arbetsmarknaden. Särskilt stor betydelse har det för 
ensamstående och samboende kvinnor.  

I problemrepresentationen görs en explicit koppling mellan skattesubventionerade 
hushållsnära tjänster och möjligheter för kvinnor att göra yrkeskarriär. Ett 
anslutande argument som antas förklara kvinnors problem med att göra karriär 
handlar om tid – eller snarare brist på tid. Svenskt Näringsliv framställer det så här: 
”den största bristvaran för den som vill kombinera familj och yrkesliv är tid” 
(Eriksson 2005:5). Och i texten Här finns nya jobb! (Lönn 2006): 

För många människor är tid en bristvara. Det gäller inte minst för 
barnfamiljer, de som är i karriären och människor med mer än ett jobb. 
Denna tidsbrist har på senare år lett till ökad efterfrågan på personliga och 
hushållsnära tjänster som städhjälp, trädgårdsarbete och hantverkartjänster 
av olika slag. 

Enligt Svenskt Näringsliv antas hushållsnära tjänster avhjälpa problem med 
tidsbrist för karriärister men också för människor med fler jobb än ett samt 
barnfamiljer. Jag har tidigare beskrivit hur det ideala företagandet konstrueras som 
tidskrävande och som Svenskt Näringsliv formulerar problemet antas hushållsnära 
tjänster hjälpa kvinnor att bli mer engagerade i sitt företagande samt lägga mer tid 
på sin chefskarriär.   

Mödrar och barn 

En annan av Svenskt Näringslivs problemformuleringar angående kvinnors 
underrepresentation på ledande positioner och i företagarkollektivet står att finna i 
föreställningar om reproduktion, det vill säga att det som pågår i den privata delen 
av livet antas påverka kvinnors karriärer. Barnfamiljer föreställs vara i särskilt stort 
behov av skattesubvention på hushållstjänster. Som Svenskt Näringsliv formulerar 
problemet visar sig barn och barnomsorg vara både ett hinder och en möjlighet, 
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inte så mycket för hela familjer, det vill säga både mödrar och fäder, utan för – 
mödrar.  

För att börja med de föreställda problemen antas kvinnors omsorg om barn 
minska deras möjligheter att nå chefspositioner och starta företag. Som en 
förklaring till att kvinnor i allmänhet startar företag i för liten omfattning och i 
synnerhet föreställs vara lite riskbenägna, formuleras det i rapporten Om 80 år är 
kvinnorna ikapp männen som företagare! som att (Fölster och Wikner 2007:4) 
”Barnafödande och omsorgen om barnen ger ett mindre tidsutrymme vilket 
ytterligare kan bidra till att kvinnor blir mindre riskbenägna”. Kvinnors karriärer 
hindras enligt denna problemrepresentation av ett särskilt tidskrävande obetalt 
arbete i hemmet på grund av barn.  

Föreställningar om kvinnors ansvar för familj och hem föreställs alltså av Svenskt 
Näringsliv vara ett hinder för att starta företag samtidigt som det görs till en 
möjlighet. Historiskt har kvinnors roll i familjen och hushållet villkorat deras 
företagande och än idag väljer kvinnor att starta företag för att kunna kombinera 
familj och arbete. En del av Svenskt Näringslivs opinionsbildande verksamhet 
handlar om att lyfta fram de kvinnor som har lyckats med sitt företagande eller i 
sina chefspositioner, trots eller på grund av barn. Till exempel framhåller Svenskt 
Näringslivs ordförande, Signhild Arnegård Hansen, i texten Kvinnors företagande tas 
inte på allvar (Fällström 2007) att företagande kan bidra till att lösa det så kallade 
livspusslet: ”När man får barn vill man kunna planera sin tid själv, som företagare 
har man den stora fördelen”. Svenskt Näringsliv framhåller gärna att kvinnor inte 
ser barn som hinder för karriären (Eriksson 2005) och att de inte heller avstår från 
att skaffa barn. I Handbok för jämställda – så ser Svenskt Näringsliv på frågan (Eriksson 
2005:5) framkommer att:  

Den faktiska situationen för de allra flesta kvinnor som befinner sig på 
chefsnivå i näringslivet är att de antingen har barn med en man som också 
är i karriären, eller att de är ensamstående chefer med barn. Svenska 
kvinnor väljer inte bort barn för att ta steget upp i beslutshierarkierna.  

Föreställningen om att kvinnor inte väljer bort barn kan här tolkas som något 
förmodat positivt.  
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En fråga om arbetsdelning mellan könen?  

Det är dags att lyfta fram en sista problembeskrivning som formerar Svenskt 
Näringslivs representationer av hushållsnära tjänster. Föreställningar om att barn 
antas vara ett problem för kvinnor i karriären snarare än för män diskuterade jag 
ovan. Jag har även diskuterat hur den största bristvaran för kvinnor som vill göra 
karriär antas vara en fråga om tid. Det finns emellertid ytterligare en 
problemrepresentation om föreställda hinder för kvinnors framgångar i näringslivet 
som, enligt Svenskt Näringsliv, skulle kunna lösas med hjälp av 
skattesubventionerade hushållsnära tjänster – nämligen hemarbete. Trots att det i 
Svenskt Näringslivs terminologi har skett landvinningar för jämställdheten i det 
svenska näringslivet under senare år hindras kvinnors jämställdhet fortfarande av 
”ett påtaget ansvar för ett omfattande arbete i hemmet” (Hur göra det lättare för 
kvinnor i karriären, 2005). ”Mäns jämställdhet” föreställs inte vara ett problem.  

Med hänvisning till tidsbristen undrar Svenskt Näringslivs Håkan Eriksson 
(2005:5) hur småbarnsföräldrar som vill göra chefskarriär kan arrangera ett privatliv 
som fungerar ihop med arbetslivet. ”De kan be sin partner ta hand om ordning 
och reda i hemmet” menar Eriksson, men förklarar samtidigt att det inte skulle lösa 
några problem. I Handbok för jämställda – så ser Svenskt Näringsliv på frågan, skriver 
han (2005:5-6) att:  

För familjer där kvinnan är gift med en man som också gör karriär, blir en 
modell där kvinnan och mannen först delar lika på hemarbete och sedan går 
ut och gör karriär i princip omöjlig. Först ska de var och en göra sina 
genomsnittliga totalt 70 arbetstimmar i veckan. Till det kommer den extra 
arbetstid som krävs för att göra karriär och skaffa sig ett chefsjobb. För de 
familjer som tror på modellen att först dela allt hemarbete lika och sedan 
göra karriär ställs exceptionella krav. Och om man står fast vid kravet att 
småbarnsföräldrar ska stå för hemarbetet och dela det lika blir följden för 
dem som inte orkar istället, som Magnus Henrekson skriver, ”att varken 
kvinnan eller mannen kan göra karriär och därmed få ekonomisk makt”.  

Svenskt Näringslivs Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (2003) gör en liknande analys:  

Att kvinnor och män ska dela på hemarbetet är ingen lösning, det minskar 
både kvinnors och mäns möjligheter att göra ekonomisk karriär och ger 
ingen lättnad för de kvinnor och män som lever ensamma med barn.  
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En jämställd arbetsdelning i hemmet förefaller inte vara en lösning för kvinnliga 
chefer enligt Svenskt Näringsliv. En jämställd arbetsdelning i hemmet skulle enligt 
organisationen kunna vara direkt kontraproduktiv – eftersom det antas minska 
både kvinnor och mäns möjligheter att göra karriär. Problemrepresentationen 
återkommer även i organisationens problembeskrivningar av kvinnors företagande. 
I rapporten Kvinnors företagande skriver Carolin Dahlman (2004:14) att:  

Ett sätt att komma åt kvinnors traditionella huvudansvar är att dela upp 
arbetet i hemmet mellan man och kvinna. Sannolikt är detta ett svårt sätt att 
uppnå målet. Resultatet av en sådan förändring blir ju också att både män 
och kvinnor kommer att yrkesarbeta mindre, något som inte gynnar den 
generella välfärden. I stället borde regeringen anpassa välfärden så att den 
underlättar vardagen för alla.  

För att regeringens arbete (den förra socialdemokratiska) för jämställdhet i 
näringslivet skall lyckas måste hushållsarbete få organiseras på fler än ett sätt, enligt 
Svenskt Näringsliv. I debattartikeln Släpp loss kvinnliga företagare, Mona Sahlin! 
(Eriksson 2004):  

Att många kvinnor inte orkar med sin vardagstillvaro märks inte minst 
genom att kvinnor är mer sjukskrivna än män. Detta kan inte fortsätta. I 
debatten brukar det heta att männen måste tvingas att ta mer ansvar. Det 
må vara hänt. Men varför måste alla till exempel organisera hushållsarbetet 
på samma gammaldags sätt? På många andra områden i livet erbjuder det 
moderna samhället ett brett utbud av tjänster som alla syftar till att göra vår 
vardag lättare. Men när det gäller sådant som städning i hemmet, då är det 
stopp. 

Att lösa problemet med kvinnors obetalda hemarbete i form av ett ökat deltagande 
från män anses inte vara en lösning som Svenskt Näringsliv formulerar problemet. 
Män avkrävs inte någon form av ansvarstagande för hushållets gemensamma 
tillsyn.  
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Den reproducerande kvinnan 

Vad är det för typ av ojämställdhet Svenskt Näringsliv tänker sig att de 
skattesubventionerade hushållsnära tjänsterna skall lösa? Av allt att döma är det 
kvinnor – kvinnor i karriären – som antas ha problem med att kombinera sitt 
yrkesarbete med omsorg om barn och hushållsrelaterade sysslor. Vad som kommer 
till uttryck här är egentligen en ojämställd arbetsdelning mellan könen där vissa 
sysslor som förknippas med obetalt hushållsarbete tillskrivs kvinnor och inte män. 
Män antas inte ha några problem med att kombinera sitt yrkesarbete med någon 
form av hushållsarbete och har därför heller inget behov av hushållsnära tjänster. 
Det ställs av Svenskt Näringsliv inga förväntningar på att män skall ”hjälpa till” i 
hemmet vilket upprätthåller den skeva arbetsdelningen. Om män skulle utkrävas på 
ett större i deltagande i hemmet skulle det enligt Svenskt Näringsliv riskera mäns 
karriärer och ekonomiska makt. Dessutom föreställs välfärden vara i fara. Ur ett 
könsteoretiskt perspektiv underbygger just arbetsdelningen mellan könen de 
dikotoma konstruktionerna av kön. Ett jämställt arbetsliv förefaller bygga på ett 
ojämlikt ansvar för hem- och familjeliv i min tolkning (jfr Mulholland 1996).  

Att obetalt hushållsarbete till största delen utförs av kvinnor i Sverige är samtidigt 
en realitet. Det innebär i princip att alla möjliga typer av kvinnor ur olika klasser 
och med olika bakgrunder har samma problem – det obetalda hushållsarbetet. I 
Svenskt Näringslivs problemrepresentationer är det emellertid en homogen grupp 
av kvinnor som framträder, nämligen yrkeskvinnor med karriärambitioner. Det är 
särskilt kvinnor med barn som föreställs vara hindrade att göra karriär eller att 
starta företag. Det är således mödrar som görs ansvariga för att lösa konflikten 
mellan yrkesliv och reproduktion. När moderskap konstrueras som ett hinder är 
det relationen mellan mor och barn som blir problemet snarare än mäns låga 
deltagande i hemmet. Med Maria Janssons (2001:94) ord: ”Lite tillspetsat skulle 
man kunna tolka det hela som att det snarare blir barn som förtrycker kvinnor än 
patriarkatet”. Problemet representeras alltså som en fråga om essentiella skillnader 
mellan könen. Att kvinnor hindras i sina karriärer konstrueras som en konsekvens 
av biologisk olikhet snarare än som ett uttryck för ojämlika villkor på 
arbetsmarknaden. När kön konstrueras i termer av biologisk olikhet blir det svårt, 
att tala om jämställdhet i termer av makt (Rönnblom 2002).  

Men samtidigt som föreställningar om moderskap och kvinnors ansvar för familj 
och hem antas vara ett hinder för att starta företag görs det också till en möjlighet. 
Konflikten mellan yrkesliv och reproduktion kan enligt Svenskt Näringsliv lösas 
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genom att kvinnor startar företag. Återigen är det kvinnor som antas lösa ”sina” 
problem och återigen i syfte att höja företagsamheten. Dessutom placeras ansvaret 
för lösningar som kan ”göra det lättare för kvinnor i karriären” hos ”regeringen”. 
Problemet med ojämställdhet som den formuleras av Svenskt Näringsliv i dessa 
resonemang placerar alltså ansvaret för en lösning antingen hos kvinnorna eller hos 
staten – Svenskt Näringsliv undkommer ansvar oavsett.  
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Kapitel 7 

Den nyliberala kvinnan – en potential?  

Organisationen Svenskt Näringsliv har allt sedan den grundades 2001 förespråkat 
jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Jämställdhet föreställs vara 
eftersträvansvärt – en potential för näringslivet. Jämställdhet konstrueras emellertid 
av organisationen som både en möjlighet och ett hot för marknadsliberalism vilket 
jag konstaterade redan i avhandlingens inledning. Även om den nyliberala 
rationaliteten sätter marknaden i förgrunden får nyliberalism, både i termer av 
policy och politisk rationalitet, konsekvenser för företeelser långt utöver 
marknadsimperativ. Jag har så här långt beskrivit hur kön konstrueras i en nyliberal 
diskurs genom att analysera de subjektspositioner som konstitueras i Svenskt 
Näringslivs problemrepresentationer av (o)jämställdhet. Utgångspunkten i Svenskt 
Näringslivs problemdefinitioner, liksom i den offentliga jämställdhetspolitiken, är 
att alla – både kvinnor och män – skall ha samma rättigheter och möjligheter. Som 
jag har visat handlar Svenskt Näringslivs diskurs om jämställdhet inte explicit om 
alla utan om kvinnor. Jämställdhet antas dessutom vara något för kvinnor. Detta är 
emellertid en bedräglig bild vill jag påstå. Jag skulle här i avhandlingens sista kapitel 
istället vilja hävda att konsekvenserna av Svenskt Näringslivs jämställdhetsdiskurs 
snarare legitimerar och reproducerar en nyliberal ordning som befäster 
könsmaktordningen. Jag avser därför att i följande avsnitt diskutera följderna av att 
kvinnor tillskrivs mening genom nyliberala principer och antaganden – i 
jämställdhetens namn.   

Svenskt Näringslivs problemrepresentationer av ett (o)jämställt arbetsliv 
positionerar kvinnor i ett antal subjektspositioner som jag har beskrivit och 
analyserat i avhandlingen. Svenskt Näringslivs problemrepresentationer återfinns 
också inom flera olika problemfält som jag hittills har diskuterat kapitelvis. 
Analysen av det empiriska materialet visar emellertid att föreställningar om kvinnor 
resulterar i en övergripande subjektsposition som jag har valt att beteckna som Den 
nyliberala kvinnan. Ambitionen i detta kapitel är därför att säga något sammantaget 
om de föreställningar och antaganden som positionerar kvinnor som nyliberala 
subjekt. På vilka grunder vilar den nyliberala kvinnan? Är hon en potential? En 
central utgångspunkt för min analys är att subjektspositioner är att betrakta som ett 
resultat av diskursiv makt. Makt skapar särskilda diskursiva subjekt (och praktiker) 
som etableras relationellt, det vill säga att de får mening i förhållande till något 
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annat. I förhållande till vad får den nyliberala kvinnan mening och vad innebär det 
för möjligheterna att förändra könsmaktordningen?  

Den nyliberala kvinnan 

Jag har visat att och hur nyliberala principer och ideal konstituerar Svenskt 
Näringslivs diskurs om kön. Jämställdhetspolitikens mål om lika rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter görs om på olika sätt för att passa in i Svenskt 
Näringslivs nyliberala tillväxtpolitik. Svenskt Näringslivs jämställdhetsdiskurs 
legitimerar i min tolkning nyliberala föreställningar om företagsamhet, lönsamhet, 
tillväxt och så vidare. Formuleringen om jämställdhet som en potential för 
näringslivet skall förstås just så. Föreställningar om kvinnor blir ett medel för att nå 
organisationens mål om att verka för fri företagsamhet och marknadsekonomi, 
snarare än att verka för jämlika villkor för kvinnor och män på arbetsmarknaden. 
När kvinnor görs till en del av tillväxtdiskursen kan bilden av marknadens 
nödvändighet reproduceras och upprätthållas. Samtidigt skapas gränser för hur 
könskonstruktioner kan förstås och förändras. I följande avsnitt diskuterar och 
problematiserar jag den nyliberala kvinnan som aktualiserar frågor om olikhet eller 
skillnad, reglering och marknad. Dessutom för jag en diskussion om den nyliberala 
dramatiken innan kapitlet avslutas med en kort reflektion över Den paradoxalt 
nödvändiga kvinnan.  

En fråga om skillnad 

Ökad jämställdhet i näringslivet kan bara uppnås genom att människor tilltalas som 
individer, menar Svenskt Näringsliv. Organisationen tar explicit avstånd från 
kollektivistiska bestämningar som anses utgöra en föråldrad indelning i ett modernt 
och framåtsträvande jämställdhetsarbete. Samtidigt visar mina analyser att det är 
representationer av kategorin kvinnor som används för att beskriva (o)jämställdhet. 
Det är framför allt kvinnor som föreställs ha vissa egenskaper och förmågor som 
gör att de inte kan mäta sig med andra på ”marknaden”, eller att leva upp till de 
krav som ”marknaden” ställer. Kvinnor konstrueras som problematiska och 
avvikande på flera sätt. Kvinnor avviker emellertid inte från vilka individer som 
helst – utan från män som kollektiv. 

Ett utmärkande drag i Svenskt Näringslivs problemrepresentationer av jämställdhet 
är att de konstrueras som dikotomier. Den allra mest uppenbara är den binära 
konstruktionen kvinnor respektive män. Gruppen kvinnor skiljs från gruppen män 
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genom ett antal särskiljande kategoriseringar som jag har visat i avhandlingen. 
Kvinnor och män antas vara olika och göra olika val. Olikheter är något förmodat 
positivt i Svenskt Näringslivs representationer av kön. ”Varje individ är unik – den 
ene entreprenören är inte den andre lik” säger Svenskt Näringslivs Peter Johansson 
(2001:20). Att ta tillvara olika kompetenser och erfarenheter framställs som det 
viktigaste för ett jämställt näringsliv. Som jag har konstaterat är emellertid inte all 
olikhet lika bra. När kvinnor startar företag som bisyssla eller väljer att inte anställa 
någon i sitt företag till exempel, är det inte en bra olikhet. Som jag diskuterade i 
samband med ”den otillräckliga företagarkvinnan” kan kvinnor emellertid lära sig 
att starta ”rätt” slags företag. Det är i jämförelse med mäns företagande som 
kvinnors företagande definieras som en anomali. Och det är i jämförelse med män 
som företagare, som kvinnor som företagare, antas sakna vissa karaktäristika som 
bör prägla en entreprenör, till exempel mod och riskvilja. Marknadsplatsens 
manlighet beskrivs av Michael Kimmel (1994:123): 

Marketplace Man derived his identity from his success in the capitalist 
marketplace, as he accumulated wealth, power, status. He was the urban 
entrepreneur, the business man. Restless, agitated, and anxious, Marketplace 
Man was an absentee landlord at home and an absent father with his 
children, devoting himself to his work in an increasingly homosocial 
environment – a male-only world in which he pits himself against other 
men. His efforts at self-making transform the political and economic 
spheres… 

Även om nu Kimmel gör en historisk tillbakablick, kan bilden av marknadsplatsens 
manlighet sägas gälla alltjämt. Det är alltså i jämförelse med män som ”den 
nyliberala kvinnan” blir annorlunda och får status som avvikande – olika. I 
avsnittet ”den reproducerande kvinnan” beskrev jag Svenskt Näringslivs 
föreställningar om hur kvinnors karriärer hämmas av de inte kan lösa ekvationen 
med arbete och barn. Att kvinnor hindras i sina karriärer konstrueras som en 
konsekvens av biologisk olikhet, snarare än som ett uttryck för ojämlika och 
strukturella villkor på arbetsmarknaden. När kön konstrueras i termer av biologisk 
olikhet blir det svårt att tala om jämställdhet i termer av makt som jag där 
konstaterade (jfr Rönnblom 2002). Ur ett könsteoretiskt perspektiv är kvinnors 
annorlundahet däremot inte en fråga om individuella tillkortakommanden utan ett 
uttryck för maktrelationer.  
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Nu skall det sägas att det inte är vilka män som helst som utgör 
entreprenörskapskollektivet. Som framgår av Svenskt Näringslivs representationer 
av företagande är det en ganska specifik grupp av män som framträder. De 
konstrueras som en märkvärdigt homogen samling. Den ene entreprenören är den 
andre lik skulle man kunna säga. Det samma kan sägas gälla för manliga ledare. 
Svenskt Näringsliv positionerar män som vill göra karriär som civilingenjörer eller 
ekonomer från Handelshögskolan i Stockholm. Hur individuell kan du vara om du 
samtidigt förväntas göra samma resa som alla andra som vill nå toppositioner? 
Oavsett underbyggs Svenskt Näringslivs könsdiskurs av föreställningar om att 
kvinnor saknar eller har ”felaktiga” egenskaper och förmågor, vilket resulterar i att 
de positioneras som ”de andra”. Män tillskrivs de eftertraktade karaktärsdragen, 
kompetenserna och erfarenheterna och en hierarkisering byggs in i 
könskonstruktionerna som resulterar i att män fortfarande passerar som normala, 
enligt könsordningens reproducerande kraft. Könsmaktordningen utmanas 
följaktligen inte av ”den nyliberala kvinnan”.  

En fråga om reglering 

Den nyliberala kvinnan är i min tolkning en reglerad kvinna. En bärande tanke i 
Svenskt Näringslivs könsdiskurs är att kvinnor behöver förändras. I ett nyliberalt 
perspektiv förutsätts individer vara autonoma, det vill säga att de antas vara 
självständiga och självbestämmande. Autonoma individer gör självständiga val. Val 
som dessutom är rationella, varje individ förväntas kunna avgöra vilka val som är 
mest ändamålsenliga. Marknaden antas underlätta för kvinnor att vara det de är – 
fria individer – men samtidigt görs kvinnor ofria eftersom deras faktiska val 
ifrågasätts. Underordningen ”samexisterar med en ideologi som förespråkar 
valfrihet och formella möjligheter för kvinnor” (Holgersson 2003:25). Enligt Rose 
(1999) är kärnan i nyliberal styrning att producera och konstituera subjekt som tror 
att de är fria att göra vilka val som helst. Ju friare vi blir desto mer skall vi välja 
enligt samma mönster, som jag tolkar Foucault:  

Jag tror inte att vi borde betrakta den ’moderna staten’ som något som 
utvecklades ovanför individerna, som struntade i vilka individer var t o m i 
själva deras existens, utan tvärtom som en mycket sofistikerad struktur, i 
vilken individer kan införlivas, på ett villkor: att denna individualitet kan 
stöpas i en ny form, och underkastas en uppsättning mycket specifika 
mönster (Foucault 1986:183).  
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Kvinnors val behöver styras för att bli mer lika mäns om de skall kunna betraktas 
som rationella och önskvärda. Ansvaret för kvinnors underordning placeras 
därmed hos kvinnorna själva vilket inte är någon ny tanke men ändå en tolkning av 
materialet från Svenskt Näringsliv. Flera andra har konstaterat det före mig, till 
exempel Cecilia Åse (2000:9) som säger att: ”Att placera orsaken till förtrycket hos 
de förtryckta själva torde vara ett oöverträffat maktmedel eftersom det inte bara 
innebär att de förtryckta görs ansvariga för sitt eget förtryck, utan också att de fås 
att känna skuld för detta”. ”Den nyliberala kvinnan” lämnas lite utrymme till 
självständiga val samtidigt som ojämlika förhållanden försvaras och legitimeras 
med hänvisning till just individers autonomi. Könsmaktordningen framstår med 
denna utgångspunkt som naturlig och som resultatet av enskilda individers egna val 
snarare än som en konsekvens av maktrelationer mellan kvinnor och män.  

En fråga om marknaden 

Vi har en stark jämställdhetsdiskurs i Sverige och det är därför svårt att inte vara 
för jämställdhet. Svenskt Näringsliv kan inte heller bortse från kvinnorna – det 
måste göras plats för dem. Min analys har visat varför kvinnor föreställs vara 
nödvändiga för Svenskt Näringsliv. Kvinnor positioneras i huvudsak som en 
förutsättning för ett ökat företagande. Till exempel föreställer sig Svenskt 
Näringsliv att om den offentliga sektorn privatiseras och konkurrensutsätts skulle 
kvinnor komma att ”befrias”. Det vill säga att det skulle underlätta för kvinnor att 
starta företag. Även i subjektspositionen ”den hushållsnära kvinnan” legitimeras 
kvinnor främst genom att de i den hushållsnära tjänstesektorn kan starta företag, 
vilket också antas leda till större möjligheter för kvinnor att göra karriär. Svenskt 
Näringslivs konstruktioner av andelsmässiga representationer skall också förstås 
som en konsekvens av deras antaganden om företagsamhetens centrala roll för 
tillväxt och samhällsutveckling. Som jag diskuterade under avsnittsrubriken, ”Hallå, 
var är alla kvinnor?”, föreställs jämställdhet gynna ett ökat företagande bland 
kvinnor. Jag diskuterade i samband med ”den offentliga kvinnan” hur nyliberala 
ideal om avreglering med mera placerar en privat och tillväxtskapande sektor i 
motsättning till en icke-produktiv och politiskt styrd offentlig sektor. Som 
problemet representeras av Svenskt Näringsliv är det alltså marknaden som skall 
underlätta kvinnors företagande. Representationen om marknadens förmodade 
överlägsenhet har varit återkommande i flera av mina analyser. Den nyliberala 
kvinnan är en kvinna på marknaden och inte i staten. Återigen är det en binär 
konstruktion som skapar mening i Svenskt Näringslivs könsdiskurs.  
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Marknaden kontrasteras alltså gentemot det statliga, det allmänna, det politiska. 
Som jag har påpekat tidigare är det inte ett specifikt nyliberalt grepp men 
innebörden är den samma. Marknaden gör det bättre. Det är inte heller marknaden 
som felar när kvinnor inte blir chefer i lika stor utsträckning som män eller inte når 
upp till de krav som ställs på den nyliberala entreprenören. Kvinnors föreställda 
problem tillskrivs den politiska ordningen, särskilt den jämställdhetspolitiska. Ett 
ensidigt fokus på jämställdhet föreställs äventyra Svenskt Näringslivs prioriteringar 
av till exempel kvalitet och rättssäkerhet som jag beskrev i avsnittet ”Tillbörlig 
kunskap och näringslivsbehov”. Dessutom föreställs vissa varianter av jämställdhet 
vara kontraproduktiva och motverka svenska företags primära verksamhet, det vill 
säga att skapa och leverera värde till kunder och ägare i syfte att öka samhällets 
välstånd. Svenskt Näringsliv tar alltså explicit avstånd från politiska direktiv om 
jämställdhet med hänvisning till att de inte är förenliga med marknadsekonomiska 
principer. Det finns emellertid en politisk intervention som antas ha positiva 
konsekvenser, nämligen skattesubventionerade hushållsnära tjänster. I min tolkning 
är dessa tjänster att betrakta som en förutsättning för en expanderande 
tjänstesektor, det vill säga fler företag, och som en föreställd lösning av en ojämlik 
arbetsdelning i hemmet, snarare än som en fråga om ökad jämlikhet på 
arbetsmarknaden.  

Det finns ytterligare en dimension av att marknaden gör det bättre. Ett utmärkande 
drag i nyliberalismen – och hos Svenskt Näringsliv – är att framställa de egna 
politiska lösningarna som opolitiska. Svenskt Näringsliv avfärdar forskning som 
utförs i jämställdhetspolitiska sammanhang samtidigt som organisationens egna 
undersökningar antas vara relevanta och ”sanna”. Det är bara näringslivets egna 
behov som kan utgöra grund för ett jämställdhetsarbete. Nyliberala föreställt 
nödvändiga krav på marknadslösningar i jämställdhetens namn gör att makt och 
vetande kopplas samman. ”Den nyliberala kvinnan” produceras i en diskurs som 
utesluter jämställdhetspolitiska initiativ men som likväl inkluderar nyliberala och 
politiska lösningar.  

Ett nyliberalt drama  

Föreställningar om jämställdhet och kön formuleras med referenser till en nyliberal 
vokabulär som jag har visat i avhandlingen. Jag har tolkat Svenskt Näringslivs 
opinionsbildning i termer av ett drama. Den ena delen av avhandlingens 
underrubrik – ett nyliberalt drama – är vald för att anspela på den ”dramaturgiska 
modell” som konstruerar Svenskt Näringslivs könsdiskurs. I början av de texter jag 
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tagit del av väcks förväntningar och en konflikt kan anas. Den vidareutvecklas 
sedan och in träder även dramats huvudpersoner. De är inte sällan politiker i 
kombination med Svenskt Näringslivs företrädare. Politikerna, det vill säga 
skurkarna, beskylls sedan för allehanda problem som näringslivet kan stöta på. 
Efter att dramat har nått sin kulmen avrundas det och det nyliberala budskapet 
presenteras. Det kan i avhandlingen se ut som om Svenskt Näringsliv pratar 
mycket om jämställdhet – kvinnor och män. Det gör de inte. De pratar om sänkta 
skatter, nya skatteregler, rättvisa socialförsäkringar och så vidare. Andemeningen är 
att det inte är marknaden som hindrar företagandet, det är skattesystem och snåriga 
regler som begränsar. Men när de väl talar om jämställdhet görs det via den 
dramaturgiska modellen. Kvinnor inordnas i diskursen genom en samling 
nyliberala ideal och principer som jag har visat.  Föreställningarna om den 
nyliberala kvinnan är beroende av en ständig upprepning. Bourdieu (1999:45)) 
beskriver hur nyliberala premisser kommit att betraktas som både självklara och 
nödvändiga genom vad han kallar symbolisk innötning.  

Ständigt och jämt upprepas samma budskap – vilket utgör själva styrkan i 
denna dominerande diskurs – att det inte finns något alternativ till det 
nyliberala synsättet därför att det egentligen är självklart och oundvikligt.  

De nyliberala vokabulärerna gör att marknaden framstår som en självklarhet vari 
”den nyliberala kvinnan” positioneras. Nyliberala föreställningar framstår också 
som en ”sanning” eller som ekonomiska realiteter och fakta enligt Ankarloo 
(2008). Därför kan det vara svårt att ifrågasätta och kritiskt granska något som 
anses vara självklart för en stor del av Sveriges befolkning. Ur ett diskursteoretiskt 
perspektiv är alternativlösheten en fiktion. Som jag ser det visar mina analyser att 
det trots allt finns alternativ till den nyliberala diskursen.  

Den paradoxalt nödvändiga kvinnan 

Att benämna marknaden som den bästa varianten av samhällsorganisering innebär 
inte bara en beskrivning av dess funktionssätt utan också en värdering av den 
föreställningsvärd den inbegriper. Svenskt Näringslivs problemrepresentationer om 
jämställdhet handlar om att skapa förutsättningar för samhälleligt stöd och 
legitimitet i syfte att stärka sin verklighetsrepresentation – bilden av marknaden 
som ofrånkomlig och nödvändig. ”Den paradoxalt nödvändiga kvinnan” är en 
motsägelsefull konstruktion. Kvinnor behöver inkluderas i egenskap av att vara 
kvinnor eftersom ”marknaden” behöver olika kompetenser, förmågor och 
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erfarenheter för att kunna expandera, skapa tillväxt. Samtidigt får inte kvinnor 
tillträde till ”marknaden” i egenskap av att vara olika som kvinnor. Det är 
nödvändigt att de förändras för att passa in på den manligt normerade 
”marknaden”. Kvinnor efterfrågas alltså inte på ”marknaden” – som kvinnor – 
utan för att legitimera en nyliberal ordning som jag påstod i inledningen av kapitlet. 
Som Svenskt Näringsliv formulerar ”problemet” jämställdhet utmanas inte 
könsmaktordningen i grunden. Föreställningen om att ”marknaden” är icke-
diskriminerande faller därmed.  
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Summary 

For many years the organisation Confederation of Swedish Enterprise has 
promoted gender equality in various ways as a positive and desirable principle.  
Gender equality is regarded as an indisputable principle on the grounds that 
everyone deserves to be treated equally. At the same time there are doubts about 
the principle of gender balance in all situations and areas. The Confederation, in 
other words, defines gender equality both as self-evident and as a problem for 
enterprise and industry in Sweden. One the one hand, the private sector is assumed 
to create and deliver value for customers and owners by providing favourable 
conditions for women and men on equal terms. On the other hand, with reference 
to market economy, the Confederation argues that political intervention cannot 
serve to further gender equality because it would jeopardise the role of companies 
as the producers and organisers of value and welfare. According to the 
Confederation, the principles of market economy should thus guide gender 
equality efforts. The neoliberal conception of the market as an influential 
rationality in contemporary society is highly present in Swedish as well as in 
international practice and rhetoric. In a neoliberal perspective the market is 
assumed to be effective, rational and constantly focused on maximal economic 
growth. The only reasonable instrument for and measurement of a well-
functioning economy is, in this view, a growing market. Market economy is at 
times portrayed as a natural force in the development of society and based on the 
notion that the market cannot be questioned. Alternatives to the model of society 
constructed on market economic premises are assumed to be non-existent. In a 
neoliberal perspective, the concept of the market also implies unassailable notions 
of liberty and equality. If this description is true, how are we to understand the 
gender segregated and hierarchical employment market?  

* * * * * 

The overriding concern of the thesis is the construction of the neoliberal gender 
discourse in relation to the political directives on increasing equal opportunities. 
The main aim is to show how gender is constructed discursively in neoliberal 
discourse. Specifically, the subject positions that are made available in the 
neoliberal discourse and expressed through the Confederation’s representations of 
the equality issue are described. The thesis offers a discourse and policy analysis of 
text material from the Confederation of Swedish Enterprise based on the What’s 
the problem represented to be? approach with a focus on gender and its 
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construction. The thesis rests on the assumption that perceived equality or 
inequality problems are represented in specific ways that affect how gender is 
constructed and what is possible to change. My main research questions are: How 
is the problem of equality formulated in the Confederation of Swedish Enterprise? 
What subject positions are constituted and made available in the discourse? What 
follows from the constituted subject positions in terms of change?  

* * * * * 

From a different perspective, the study is also an analysis of policy-making in an 
organisation although not with the aim of assessing the Confederation’s degree of 
success or failure in their equality promotion, but with the aim of examining how 
individuals are categorised and positioned as subjects. Previous policy studies with 
a gender perspective have focused on broad themes and the official discourse of 
public actors and not specifically on neoliberal projects. The present study aims to 
remedy the lack of research on the Swedish market-liberal gender-making–in a 
specific non-governmental organisation. Also, the Confederation of Swedish 
Enterprise happens to be the leading market-liberal promoting organisation in 
Sweden. Neoliberalism and gender are approached as discursive constructions in 
this study. This means that the centres of attention are language use and meaning.  
Gender is treated as a prevailing power structure of various forms of male 
domination and female subordination. When the Confederation describes and 
debates the problems women and men encounter in private organisations, this is 
done on the basis of normative assumptions of what women are or should be. As a 
consequence of my theoretical and discursive approach, the qualities assumed to be 
associated with women and men are not universally ordained but a result of 
different categorisations and power relations. Neoliberalism is discussed from a 
policy perspective and as political rationality. The discourse theoretical perspective 
is also the method applied. In discourse analysis no distinction is made between 
theory and method, which is why I chose an approach based on the suppositions 
of knowledge that I share. The model of analysis used is inspired by Carol Bacchi 
(2009) and called What’s the problem represented to be? approach. Bacchi 
imagines that every policy proposal contains an explicit and an implicit diagnosis of 
a problem and what can be changed through the specific proposals and 
descriptions of the subject positions perceived as relevant.  

* * * * * 
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The empirical part of the thesis is presented in four chapters, each of which 
discusses the most overarching problem representations in the material from the 
Confederation. The first empirical chapter centres on perceptions of equality in the 
organisation. The analysis shows that the gender category in the two-part relation 
assumed to be the object of the equality issue was women. Even if the 
Confederation states their starting-point in terms of an individual postulate, 
equality is still described as a issue of and for women.  Another finding is that the 
lack of women among business people and in leading positions is assumed to be an 
explanation for the existing inequality. At the same time, there is a feeling that too 
many women in business would not be desirable, especially not in leading 
positions. As regards the proportion of women in entrepreneurship, there is, 
however, no upper limit. Increased representation of women in enterprise is also 
assumed to enable women to break through the so called ”glass ceiling.” The 
analysis shows that when equality is expressed in terms of women’s subordination, 
explanation in terms of power imbalance is ruled out. This chapter also describes 
the prevalent notion in the Confederation of Swedish Enterprise that equality 
efforts of necessity must be made on an individual and voluntary basis in 
conjunction with companies. The Confederation questions research and ”facts” 
delivered by scholars with a feminist perspective while emphasising the relevancy 
of their own research. Finally, the chapter discusses the discursively aggregated 
subject position in terms of the equal woman.  

* * * * * 

The second empirical chapter analyses the Confederation’s representation of 
problems in respect to women’s entrepreneurship as a precondition of equality.  
The analysis centres on three subject positions. The subject position of the ‘growth-
promoting’ woman incorporates women and women entrepreneurship as 
prerequisites of growth, job opportunities and Sweden’s pursuit of a top position 
in the international prosperity ranking.  The analysis shows that women 
entrepreneurship is linked to neoliberal ideals of growth rather than to 
suppositions of equality. The second subject position is labelled the inadequate woman 
because it refers to the positioning of women as inadequate in various ways in 
relation to the conceptions of the ideal entrepreneur and entrepreneurship. For 
instance, women entrepreneurs are supposed to lack growth ambitions and tend to 
start sideline business much too often. It is in comparison with men’s 
entrepreneurship that women’s entrepreneurship is represented as an anomaly. In 
the analysis, the conceptions of women’s inadequacy as entrepreneurs are 
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discussed in the context of previous research on male-dominated business norms. 
The chapter is concluded with an analysis of the image of the public sector’s 
importance to women’s entrepreneurship both as impoverishing and nourishing. 
The analysis shows that the conceptions of the public sector as impoverishing are 
assumed to hinder women entrepreneurship because of the political control in the 
area. At the same time, the public sector – if privatised, that is – is seen as an 
opportunity for women to start a business in a field of their experience. In sum, 
women are positioned as the public woman.  

* * * * * 

The third empirical chapter has a focus on the representations of problems in 
relation to women as managers. Conceptions and assumptions of staff recruitment 
and professional development as well as of non-traditional career choices for 
women constitute the subject position of the competent women. Notions of the ”right” 
qualifications and recruitment needs include women in the Confederation’s 
equality discourse. When women choose to study technology or business they 
make the right choice according to the discourse, thus qualifying to be considered 
for management positions. A simple point is made in the analysis, namely that 
women are capable if they do what men do. Conversely, when women choose 
traditional career paths and in addition neglect or fail to become part of a male 
network, they are positioned as the incapable women. Capability and technology are 
associated with men and normative, and this is assumed to create discursive 
boundaries for women leadership. Finally, the subject position of the gender-selected 
woman is discussed. The underrepresentation of women at management level can 
never be solved by a gender-based quota system, according to the Confederation, 
because such a system would invalidate principles of equal treatment and of 
ownership rights as well as principles and ideals of voluntarism and meritocracy. 
The analysis also shows how neoliberal ideals and conceptions construct positions 
for women.  

* * * * * 

In the final empirical chapter, the representations of tax subsidised household 
services in the discourse of the Confederation of Swedish Enterprise are discussed. 
Tax subsidised household services are assumed to be a guarantee of increased 
equality in industry and commerce. They are also expected to generate new jobs 
and contribute to an expanding service sector as well as turning the ”black labour 
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market” ”white”. The subject position labelled the household woman aims to describe 
how conceptions of equality and an expanding service sector are assumed to create 
opportunities for women even though the growth of service enterprise is given 
priority in the representation. It is above all the tax subsidised household services 
that are expected to give career women more time to spend with their children. 
These services are also imagined to relieve women of their responsibility for the 
unpaid household chores. The consequences of positioning women as responsible 
for children and the unpaid domestic sphere are finally discussed in terms of the 
subject position the reproducing woman. One of the conclusions made from the 
analysis is that equality at work depends on unequal distribution of work between 
the genders.  

* * * * * 

The last chapter of the thesis discusses the combined problem representation 
which constructs the overall subject position of the neoliberal woman. The analysis 
deals with the conceptions and suppositions that position women as neoliberal 
subjects and with the consequences of attributing meaning to women based on 
neoliberal principles and tenets–in the name of equality. The thesis claims that the 
representation of equality as a problem in the discourse of the Confederation of 
Swedish Enterprise does not involve equality issues per se but serves the purpose 
of legitimising and reproducing a neoliberal order which confirms unequal gender-
based power structures. Women are incorporated into a discourse of growth, 
which contributes to reproducing and sustaining the notion of the necessity of the 
market rather than eliminating inequality or improving women’s situation and 
opportunities on the job market–hence the thesis title: “The Paradox of the 
Indispensable Women”. 
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samtidigt förefaller det finnas vissa reservationer för vad som kan betraktas vara  
jämställdhetens mål. Könsjämvikt, det vill säga en jämställd fördelning mellan  
kvinnor och män, antas som exemplet visar inte vara helt självklart. Med hänvisningar 
till marknadsekonomi förklarar Svenskt Näringsliv att politiska initiativ för ökad  
jämställdhet inte kan utgöra grund för näringslivets jämställdhetsarbete. Det måste 
istället utgå från näringslivets egna behov för att inte riskera företagens roll som  
producenter och organisatörer av värde och välfärd. 

I den här avhandlingen undersöks vad som händer när marknadsekonomiska  
principer möter politiska krav på förändring. Hur begripliggörs krav på jämlikhet 
mellan könen i en nyliberal kontext? Med utgångspunkt i en närgången läsning av 
Svenskt Näringslivs opinionsbildande material om jämställdhet diskuteras hur kön 
diskursivt konstrueras. Studien visar hur kvinnor på olika sätt införlivas både i en  
föreställningsvärld om marknaden som alldeles nödvändig och i en värld som  
domineras av män och manliga normer. 
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